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“Wat je zelf doet,
heb je beter in
de hand”

nd

Johan en Mirjam hebben volledige proces
van zaadje tot sla zelf in de hand
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Johan Desmet en echtgenote Mirjam Vandoorne hebben een
hedendaags slabeddrijf in Izegem in West-Vlaanderen. Ze waren
het eerste slabedrijf in de provincie dat een tiental jaar geleden
volledig overstapte op hydrocultuur en intussen werken ze nog
innovatiever. Ze dienden een succesvol dossier in en kregen VLIFprojectsteun voor innovatie voor de installatie van een eigen
slazaailijn met kiemkamer. Hierdoor hebben ze nu alles zelf in
handen: van zaadje tot oogstklare krop sla.
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Johan en Mirjam
Desmet-Vandoorne
5 ha slateelt op
hydrocultuur
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nen van de overstap waren dat we
graag meer wilden automatiseren en
ook het aantal residuen terugdringen.
Voor die twee uitdagingen zochten we
een technische oplossing en die vonden we in de hydroteelt, met mobiele
goten van 12 meter.” Dat er geautomatiseerd is, wil niet zeggen dat er geen
mensen meer zouden nodig zijn. “We
werken het jaar rond met 15 à 20
medewerkers, allemaal Poolse mensen
met een vast contract. Het is een sterk
team, sommigen werken al meer dan
tien jaar bij ons. Geregeld gaan ze wel
eens terug naar huis, maar dat verloopt
altijd in onderling overleg en het loopt
goed. Ik vind het ook belangrijk om
onze medewerkers respectvol te
behandelen. Intussen volg ik avond- ->
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“Wij zijn hier in 2003 opgestart van
niks”, vertelt Johan. “Mijn ouders hadden in de buurt een bedrijf met sla en
tomaten in de vollegrond, maar daar
waren geen uitbreidingsmogelijkheden
dus kocht ik dit perceel aan en zette er
een nieuwe kas op. In eerste instantie
gingen we voor vollegrondsslateelt. In
2012 hebben we een deel bijgebouwd
om te kunnen omschakelen naar
hydrocultuur. Na uitbreidingen in 2015
en 2017 hebben we hier momenteel
een bedrijf met 5 ha sla op hydrocultuur, in mobiele goten.”
“We waren de eersten hier in de provincie die overstapten op hydro”, vult
Mirjam aan. “Het was een leerproces
en we moesten ook financieel alles
goed berekenen. De belangrijkste rede-
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kisten. Op het einde van de dag is dat
toch veel manuele arbeid. Een tweede
probleem was de ongelijkheid in het
plantmateriaal dat van de kwekerij
kwam. Soms krijg je kleine plantjes,
soms heel grote. Je kent ook de
geschiedenis van de plant niet: hoe is
de watergift geweest, hebben ze eens te
droog of te nat gestaan, te warm of te
koud enzovoort. In de zomerperiode
was dat minder een probleem, maar in
de winter weten wij niet hoe ze zijn
opgeteeld. Pas een paar weken later
ontdekten wij dat de sla fout reageerde
omdat hij bijvoorbeeld te droog had
gestaan. Goed plantmateriaal is de
basis van de teelt. Het plantje is maar
een paar centimeter groot, maar het
bepaalt wel de rest van je teelt. Het is
een cliché, maar wat je zelf doet, doe je
beter. En als het toch eens misgaat,
weet je hoe dat komt en kan je daar in
de verdere teelt rekening mee houden.”
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“Het plantje is klein,
maar heeft een grote
invloed op de rest van
je teelt.”

Johan en Mirjam kozen voor automatisering met mobiele goten in een serre
van 5 hectare.
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En nu wordt er dus nog verder geautomatiseerd. Mirjam legt uit waar het
koppel vroeger tegenaan liep. “Het probleem was dat het openzetten van de
plantjes veel manueel werk met zich
meebracht. De plantjes kwamen aan in
kisten, die moesten we dan op de trays
zetten en kist per kist manueel overzetten. Dat is op zich niet lastig, maar
het is wel veel werk. Op een gemiddelde dag gaat het toch om 300 à 400
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Goed plantmateriaal
aan de basis

Kijken buiten de sector
Omdat de telers zelf zaaien, hebben ze het
volledige kiem- en groeiproces in de hand.
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Het was Mirjam die Johan wat
gepusht heeft: “In een fabriek kunnen

ze pralines maken, in een doosje stoppen en dat doosje sluiten, zonder dat
daar één persoon iets aan moet doen.
Hoe is het mogelijk dat wij dat bij een
plantje niet kunnen doen? Dat kan
volgens mij niet koppen. Als boer of
tuinder moeten wij ondernemend
zijn. Het is nuttig om te kijken hoe een
ander bedrijf gelijkaardige uitdagingen aangaat, ook buiten de boerenstiel. Een land- of tuinbouwbedrijf
van vandaag leunt dicht aan bij een
kmo. Je bent niet meer de boer van
vroeger, je bent manager op je bedrijf.”
“Dus gingen we op zoek naar een systeem om een betere kwaliteit slaplanten te bekomen met minder handenarbeid”, gaat Johan verder. “Op een beurs
maakten we kennis met een firma die
hiermee bezig was, maar het idee stond
nog in de kinderschoenen en de
machine werkte op een veel kleinere
schaal dan wat wij nodig hadden. Maar
we hebben daar niet op gewacht en zijn
zelf proeven beginnen doen. We wilden
goed weten welke soort potjes we
nodig hadden en welk substraat het
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school Pools om de taal echt goed
onder de knie te krijgen, zodat we over
meer kunnen praten dan enkel het
werk. Zeker onze vrouwelijke werknemers vertellen graag over hun gezin,
het is fijn dat ik die gesprekken met
hen kan voeren. Wij doen veel voor
onze mensen, maar zij doen ook veel
voor ons. Enkelen krijgen nu ook jobs
met meer verantwoordelijkheid, bijvoorbeeld aan de oogstcomputer.
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equivalenten uit op jaarbasis, maar dat
is zeker niet het grote voordeel. Dat ligt
in de opwaardering van het werk dat
onze mensen doen.”
“Sinds het najaar van 2021 zijn we op
onze nieuwe manier aan het werken.
Het is anders telen en het is ook al wel
‘ns misgelopen, maar over het algemeen
gaat alles zoals we hadden gehoopt. Het
is wel zoeken, de kieming verloopt niet
altijd even goed bijvoorbeeld en die oorzaak hebben we nog niet gevonden.
Enerzijds heb je automatisatie, anderzijds is er ook teelttechniek. En die vereist toch een bepaalde finesse. Uiteindelijk hadden we vroeger ook wel eens
problemen met minder plantgoed. Het
is niet dat de situatie nu helemaal perfect is, maar het is wel een verbetering
tegenover vroeger.” Zo’n grote verbetering dat Johan binnenkort nog meer
gaat zaaien. n
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“We moeten geen klanten hebben, we
moeten partners hebben”, stelt Mirjam
gedecideerd. “En gelukkig hebben we
die. We staan zelf in voor de verhandeling van onze sla en hebben momenteel
klanten waarmee we als partners kunnen samenwerken. We weten waar
onze sla naartoe gaat. Dat laat ons toe
perfect in te spelen op wat de klant
vraagt, en we halen ook meer voldoening uit ons werk. Doordat we nu zelf
zaaien kunnen we nog meer focussen
op teelttechniek, productaanbod en op
onze klanten. Want er komt echt wel
veel kijken bij de verkoop. Als je er niet
voor open staat, kan je het beter niet
doen. Maar voor ons werkt het wel. Als
producent ben je hoe dan ook een
zwakke schakel: we zitten met een vers
product en weten niet exact wanneer
het oogstklaar is. We moeten proberen
om in een minder zwakke positie te
komen zitten. In totaal sparen we door
deze innovatie een tweetal voltijdse

“Ik wil tot het
maximum gaan.”
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beste werkte. Dat hebben we dan
getest in elk seizoen, tot we een werkbare oplossing vonden.”
“Toen kreeg Mirjam een beetje koudwatervrees. Dit is een ingrijpende
aanpassing voor een bedrijf als het
onze en het moet perfect gebeuren,
want anders heeft dat negatieve
gevolgen voor de teelt. Maar ik
geloofde erin, zag veel voordelen en
we zijn er ingestapt. Omdat we met
een sterk geautomatiseerd systeem
werken in onze serre, was de enige
optie om onze 5 ha in één keer om te
switchen. Ik weet niet of we dat nog
zouden durven doen, maar het is allemaal wel goed gelopen.”
“Ik ben iemand die graag de grens
opzoekt. Ik wil tot het maximum gaan
en dit is een systeem om precies dat te
doen. Het rendement op een bedrijf als
het onze moet zo hoog mogelijk liggen.
De investeringen zijn gebeurd, de
stookkosten zijn hoog, dus alle parameters moeten optimaal zijn.”

Dit jaar is het Departement Landbouw en Visserij opnieuw op zoek
naar boeren met zin voor innovatie.
Tot en met 31 mei kunnen voorstellen worden ingediend. Heb jij net als
Johan en Mirjam een vernieuwend
idee dat wel een duwtje in de rug
kan gebruiken? Boerenbond ondersteunt je graag bij de vormgeving
van je projectvoorstel.
Algemene informatie over de VLIFinnovatieoproep werd eerder door
Boerenbond verdeeld via een aantal
filmpjes. In deze filmpjes krijg je
meer info over wat we verstaan
onder innovatie, wie in aanmerking
komt voor financiële steun, hoe het
aanvraagformulier moet ingevuld
worden en hoe de selectieprocedure
verloopt.
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Je vindt ze via www.boerenbond.be/domein/innovatie.

De machine is in gebruik sinds eind
vorig jaar.

Boerenbond
ondersteunt je graag
bij de vormgeving van
je projectvoorstel.
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