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Schoon boeren in de regio
Diksmuide, Houthulst, Lo-Reninge en Vleteren
Welke landbouw is typisch voor deze
regio?
De regio (die bestaat uit de gemeenten Diksmuide,

Francky en Ward Cool Griet Deschoemaker
Groenten- en vleesveehouderij

Andy Logghe Jorika Vandenbulcke
Melkveehouderij - zorgboerderij

Houthulst, Lo-Reninge en Vleteren) ligt op het kruispunt
van de polderstreek met de zandleem- en leemstreek.
Die verschillende grondsoorten weerspiegelen zich in
de grote verscheidenheid aan types bedrijven, veelal

Diksmuide

gemengde landbouwbedrijven. Groenteteelt in openlucht
wordt gecombineerd met intensieve veehouderij, andere
bedrijven kiezen dan weer voor veehouderij in combinatie
met akkerbouw. De vrij zware maar vruchtbare grond is
bijzonder geschikt voor akkerbouw, zoals graan,
aardappelen en suikerbieten. Sommige van die zware
gronden zijn moeilijk bewerkbaar omdat ze te nat zijn

Hans Mortier Karolien Terryn
Melkveehouderij

(de zogenaamde ‘broeken’). Die gronden worden door
de boeren als weilanden gebruikt.

Kris Casier Els Vanoverschelde
Gesloten varkensbedrijf

In het noorden bevindt zich in de poldergraslanden
voornamelijk de rundveehouderij (melkvee, vleesvee).
In het zuiden en het oosten zien we, naast akkerbouw,

Lo-Reninge

meer en meer varkens- en pluimveebedrijven en sinds
de jaren ‘90 ook groenten in openlucht als aansluiting

Houthulst

op het groentegebied van Midden-West-Vlaanderen.

Lieven Pauwelyn Lieve Devreese
Melkveehouderij

Vleteren
Marc Pyck Mieke De Croo
Varkenshouderij
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Mattias en Johan
Plaetevoet
Biologisch-dynamisch
tuinbouwbedrijf

Rik Degryse Annemie Dieryck
Anjerkwekerij

“Niemand heeft iets aan een boer
die op een eiland leeft.”
Lieven Pauwelyn
Midden in De Broeken, niet ver van de Ijzer, ligt de

andere akker gras inzaai. Dat is dan voeder voor de

uiterst charmante boerderij van Lieven Pauwelyn en

dieren waardoor ik minder buitenlands voeder moet

Lieve Devreese. Met Lieven is het bedrijf toe aan de

aankopen.”

derde generatie landbouwers. Vroegste getuige hiervan
is het hoofdgebouw van 1876 dat prachtig aansluit

Een boer heeft volgens Lieven zelfs de plicht om

bij de nieuwe stallen en constructies. Allemaal mooi

duurzaam te werken. Maar op voorwaarde dat de

omgeven door verschillende soorten beplanting. Niet

maatschappij ook bereid is hiervoor te betalen.

toevallig kaapte het bedrijf een prijs voor agrarische

Duurzaamheid heeft namelijk een prijskaartje. “Dat is

architectuur weg. Lieven: “Landschap en natuur moet

misschien wel de keerzijde van de medaille”, gaat Lieven

Lieven Pauwelyn - Lieve Devreese

je respecteren. We hebben daar als boer ook een rol in

verder. “Mensen moeten zich daar bewust van zijn. Dat

te spelen. Stel je voor dat er plots geen koeien meer

betekent dat we ook in dialoog moeten gaan. Niemand

Adres :

in de wei zouden staan. Wat zou de maatschappij

heeft iets aan een boer die op een eiland leeft. En zo

Elzendamme 11, 8640 Vleteren

daarvan denken? Net daarom proberen we hier de

kom ik dus bij het sociale aspect van duurzaamheid. Zelf

biodiversiteit in stand te houden en hangt hier ook een

zijn we actief in het verenigingsleven en organiseren

Activiteit :

kerkuilenkast.”

we hier al meer dan 20 jaar plattelandsklassen. Het is

Naam :

Melkveehouderij
De Schoon boer is gestart in… :

1984

leuk als er mensen over de vloer komen.” En dat doen
Als het op duurzaamheid aankomt, heeft Lieven dan

ze niet alleen voor de boerderij. Lieve, de vrouw van

ook een uitgesproken mening. “Duurzaamheid is voor

Lieven, startte recent ook met zorg op de boerderij.

mij economisch, ecologisch en sociaal. Economisch

Lieven besluit: “We beleven er deugd en plezier aan om

betekent dat je je brood verdient. Daarmee begint

andere mensen in ons verhaal te betrekken.” Wie zijn

alles, het geeft je ook ruimte om in het ecologische te

wij om hem tegen te spreken?

investeren. Daar moet je ook in investeren. Het heeft
geen nut roofbouw te plegen op je grond en dieren.
Niet voor jezelf en niet voor de generaties na je.
Op deze boerderij is dierenwelzijn heel belangrijk. Via
comfortabele ligplekken, een stal vol natuurlijk licht
en ventilatie, een koeborstel, enz. gaan we duurzaam
met onze dieren om. Maar ook energie besparen is
duurzaam. ’s Nachts gaan de lichten in de stallen uit
en via een een warmtewisselaar gaat minder energie
bij de melkproductie verloren. Ik kies ook bewust
voor teeltrotatie waarbij ik om de drie jaar op een
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“De natuur en de koeien tevreden houden.
Dat is onze eerste zorg.”
Hans Mortier
Het eerste wat opvalt als je boerderij d’Hoge Moere

houdt, zie je aan de wilde eenden in de wal en de vele

betreedt, is het verschil tussen landelijk en modern.

kleine vogeltjes zoals koolmeesjes en vinken.”

Links staat de oude (intussen beschermde) hoeve,
rechts verrijst de gloednieuwe stal voor het melkvee.

Ook de akkerbouw, voornamelijk om het melkvee te

Toch oogt het geheel prachtig. Hans Mortier: “Voor de

voeden, ademt duurzaamheid. “We telen hier ongeveer

bouw van de nieuwe stal hebben we een constructie

4ha tarwe en 4ha suikerbieten, de rest is maïs en

gekozen die de oude en de nieuwe stal met elkaar

grasland”, zegt Hans. “ Bemesten doen we met een

verenigt. Maar ook een constructie die zoveel mogelijk

navelstreng. De tractor rijdt de mest rond, die via een

natuurlijk licht en lucht binnenlaat.” En daar zijn ze

slang rechtstreeks van de mestopvang op het veld

Hans Mortier - Karolien Terryn

wonderwel in geslaagd. De lichtinval in de nieuwe

wordt gespoten. Zo rijd je dus zonder het gewicht van

serrestal doet bijna aan een kathedraal denken. Het

een mestkar op je akker en druk je de bodem minder

Bedrijfsnaam :

dak bestaat uit kappen met melkwit plasticfolie die

samen. De mest komt via een buis onder de weg op

d’ Hoge Moere

weinig warmte doorlaten en kunnen opengaan om te

het veld, zodat er geen overlast is voor de buurt. En

ventileren. Binnenkort komen hier ook energiezuinige

dat is heel belangrijk. Onze hoeve doet misschien wel

Adres :

TL-lampen. Met het nieuwe dak vergroot meteen ook

aan eiland denken, maar we zijn geen eilandbewoners.

Kiviethoek 1, Lo-Reninge

de hoeveelheid regenwater dat hergebruikt wordt als

We engageren ons graag in het verenigingsleven. Mijn

drinkwater voor de koeien of om de stallen te reinigen.

vrouw is bv. voorzitter van KVLV en zelf zit ik in heel

Activiteit :

En straks liggen de koeien hier in diepstrooiselboxen.

wat vakgroepen. Als hier in het dorp iets te doen is,

Melkveebedrijf

Dit zijn boxen waar een mengsel van stro, kalk en water

helpen we graag of zijn we er graag bij.”

De Schoon boer is gestart in… :

van de koe. Een voorkoeler in het melkhuisje koelt de

Naam :

19 94

in komt, zodat het mengsel zich mooi legt naar de vorm
melk voordat die terechtkomt in de grote melktank.
Hierdoor blijft de melk makkelijk op temperatuur. Deze
koeler maakt het lijstje energiebesparende maatregelen
bijna compleet.
Want Hans en Karolien runnen het bedrijf met de nodige
aandacht voor de omgeving. “De natuur en onze koeien
tevreden houden. Dat is onze eerste zorg”, zegt Hans. “
Met onder meer zwaluwnestjes, een kerkuilenbak, een
boomgaard en mooie beplanting rond de hoeve is er
hier ook heel wat biodiversiteit. Dat de natuur ervan
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“Natuur, landbouw en mestverwerking
gaan hier hand in hand”
Marc Pyck
Op een steenworp van de wereldvermaarde abdij van

een centrifuge waardoor je een dikke en dunne fractie

West-Vleteren ligt het varkensbedrijf van Marc en Mieke.

krijgt. Die dunne fractie wordt hier biologisch gezuiverd

Maar die vlag dekt eigenlijk al lang de lading niet meer.

tot loosbaar water. Van mest tot water dus, dankzij

In 2002 begon het koppel namelijk met mestverwerking

een labyrint van moeras, planten en bacteriën. Natuur,

op het bedrijf en daar is Marc nu bijna fulltime mee

landbouw en mestverwerking gaan hier hand in hand.

bezig. Mest verwerken, het klinkt misschien wat vies,

In onze lagune spotten we regelmatig kikkers, libellen,

maar wie dit bedrijf bezoekt, zal meteen zijn mening

wilde eenden en zelfs reeën uit de St. Sixtusbossen.”

moeten herzien. Marc opteerde als één van de eersten
in België voor een biologisch mestverwerkingssysteem

Met een aantal gerichte maatregelen zorgde Marc

met rietvelden. Het resultaat? Een prachtig uitgestrekt

ook dat er geen ongenoegen in de buurt was. Een

Marc Pyck en Mieke De Croo

rietveld van bijna 3 ha dat zich mooi in het landschap

groenscherm voor de lagune, een biodiverse haag en

integreert, waardoor niets laat vermoeden dat hier

silo’s die enkele meters in de grond steken, zorgen voor

Bedrijfsnaam :

mest tot loosbaar water wordt gerecycleerd. “Ik laat

een mooi visueel geheel. Akoestische isolatie rond de

Pyck NV

de mensen graag zien dat wij geen vervuilers zijn, maar

centrifuge beperkt de geluidshinder. “Er komen hier

oplossingen bieden”, zegt Marc. “Oplossingen voor

wel wat verenigingen over de vloer en telkens zijn ze

Adres :

de dreigende waterschaarste bijvoorbeeld. Omdat

aangenaam verrast. Bovendien vinden hier regelmatig

Kallestraat 32, Vleteren

er steeds minder grondwater voorradig is, kiezen wij

activiteiten van de school plaats en organiseren we

er bewust voor om al ons regenwater op te vangen

af en toe een wandelnocturne. Je kan je niet isoleren,

Activiteit :

en te gebruiken als drinkwater voor de dieren. Op

hé. Anders werkt het voor niemand.” Het model van

Varkenshouderij

termijn moet het zelfs mogelijk zijn om het water uit

Marc werkt alleszins voor de paters van West-Vleteren.

de mestverwerking tot drinkwater voor de varkens te

Geïnspireerd door hun buur legden ze een rietveld aan

De Schoon boer is gestart in… :

verwerken.”

om het afvalwater van hun bierproductie te zuiveren.

Naam :

1988

Maar dé problematiek waar Marc mee bezig is, blijft
uiteraard de verwerking van de mest zelf. Veel mest
verzout de gronden, vervuilt de waterlopen en verstoort
het bodemleven. Het besef dat er iets moest gebeuren

SCHONE TROEVEN

kwam er snel in Vlaanderen. En Marc stond mee aan de
wieg. “Innova Manure was een pionier in biologische
mestverwerking en we hebben elkaar een 10-tal jaar
geleden vrij snel gevonden. Sindsdien komen ze hier
ook om de 2-3 weken staaltjes nemen van het loosbaar
water”, zegt Marc. En hoe gaat die mestverwerking
precies? Marc: “Simpel gesteld gaat de mest eerst door
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Zonnepanelen
Biologische mestverwerking
Recuperatie regenwater
Vermijden van geur- en geluidshinder

Groensc herm

M estverwerkin g

Zonnepanelen

Opvan g regenwater

Rietveld
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V erwerkte mest

“Duurzaamheid is onlosmakelijk
verbonden met hergebruik.”
Rik Degryse
“Toen we begonnen verklaarde iedereen ons voor

Ook op andere vlakken investeert de anjerkwekerij in

gek. Snijbloemen? In deze landbouwstreek? Maar

duurzame energie. Rik: “Licht hebben we nodig om de

kijk, we zijn nu ongeveer 25 jaar verder en we hebben

productie en de groeitijd van de anjers te sturen. Met

ons de beslissing nog geen dag beklaagd.” Riks ogen

zonnepanelen voorzie ik daarvoor in een groot deel van

fonkelen wat als hij vertelt. In 1989 startte hij samen

de energie die naar energiezuinige halogeenlampen

met zijn vrouw Annemie het bedrijf. Beiden komen

gaat. Ook de serretemperatuur is belangrijk voor de

uit landbouwfamilies, maar het product snijbloemen

planten. Die regel ik onder meer met schermdoeken.

was ook voor hen onbekend. “We zijn begonnen met

In de winter om de warmte niet te laten ontsnappen

trosanjers en grootbloemige anjers op een 1500 m2.

in de zomer om de warmte niet binnen te laten. En tot

Vandaag gebruiken we zo’n 5200 m2 en doen we

slot zie je hier ook een vernevelingssysteem waarbij

enkel nog grootbloemige anjers. Ook kweken we niet

gewasbeschermingsmiddelen

meer in volle grond. Tegen zo’n monocultuur, jaar na

worden met een optimaal resultaat. In die optiek denk

Anjerkwekerij Degryse-Dieryck

jaar dezelfde teelt, is de grond niet bestand. Daarom

ik ook nu aan biologische bestrijding.”

Adres :

hergebruikt kan worden. Na gebruik in onze serres krijgt

Rik haalt zijn ideeën onder meer van de telersvereniging

die kokos een tweede bestaan als bodemverbeteraar in

Brillianthus. Een groep anjertelers die gezamenlijk

de landbouw.”

grondstoffen aankopen en elkaar ook inlichten over

Naam :

Rik Degryse en Annemie Dieryck
Bedrijfsnaam :

Hoge Ieperweg 12, Houthulst
Activiteit :

minimaal

gebruikt

planten we nu op kokos. Een natuurlijk product dat

productiemethoden en -technieken. Samen streven

Anjerkwekerij

Hergebruik. Het begrip valt een paar keer als Rik vertelt.

ze naar een breed assortiment kleuren dat ze aan de

Voor hem is duurzaamheid daarmee onlosmakelijk

betere bloemenwinkels aanbieden. Eén ding is zeker.

De Schoon boer is gestart in… :

verbonden. Te beginnen met het regenwater dat op de

Op vlak van duurzaamheid hebben we het laatste nog

serres valt. Dat blijft via een gesloten circuit binnen het

niet gehoord van Rik en Annemie.

1989

bedrijf en komt via druppelbevloeiing bij de planten.
Een computersysteem berekent op basis van het
zonlicht hoeveel water de planten nodig hebben.
Verwarming gebeurt hier met houtverbrandingsketels.
De brandstof daarvoor varieert van houtpellets of
maïsspil tot vlaspellets. Rik experimenteert graag om
te zien welk van deze restproducten het meest efficiënt
is en droomt ervan om miscanthus of olifantengras te
gebruiken.
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“Op een zorgboerderij beleef je de tijd
bewuster.”
Jorika Vandenbulcke
Toen Jorika en Andy in 2000 deze boerderij overnamen

Francis voelt zich hier thuis. “Na het eten vlijt hij hier

was het idee van een zorgboerderij nog niet geboren.

zich al languit in de zetel neer”, lacht Andy. De goeie

Er was immers meer dan werk genoeg met de bouw

ervaringen met Francis en Marleen smaken naar meer.

van nieuwe stallen en het verzorgen van de koeien.

Momenteel verbouwt het koppel de oude stal tot

Jorika en Andy bouwden hun melkveebedrijf uit met

een multifunctionele ruimte. Het nieuwe gebouw zal

aandacht voor dierenwelzijn, integratie in het landschap

onder meer een zaal, een werkruimte en een keuken

en biodiversiteit.

omvatten.

Na die drukke opstartperiode kreeg Jorika wat meer
vrije tijd. “Wat ik zou doen, wist ik nog niet precies,

“Bedoeling is om hier ook workshops, zoals bv.

maar ik heb graag mensen rond mij. En onze boerderij,

bloemschikken,

Andy Logghe - Jorika Vandenbulcke

de natuur, het landschap, het werk … het zijn allemaal

beperking. Dat helpt om eventjes met de dagelijkse

troeven om mensen naar hier te krijgen”, vertelt

routine van de voorziening te breken. Bovendien

Adres :

Jorika. Een B&B, vakantiehoeve, kinderboerderij …

proeven

Sleestraat 1, DIksmuide

het kon allemaal, maar uiteindelijk besliste Jorika om

boerenlucht en het buitenleven. Er is altijd wel iets te

graduaat orthopedagogie te beginnen. De opleiding,

doen of te zien. Uiteraard zal ik dan ook wat hulp van

Activiteit :

gecombineerd met het werk op de boerderij, was

vrijwilligers moeten krijgen. En idealiter een busje om

Zorgboerderij - Melkveehouderij

intens maar schepte vooral duidelijkheid. “Mijn stage

de mensen van en naar het station te brengen. Maar dat

in verschillende voorzieningen leerde me dat ik graag

zijn zorgen voor later”, zegt Jorika.

De Schoon boer is gestart in… :

met mensen werkte, maar vooral dat ik het boerenleven

Naam :

2000

de

te

geven

zorgvragers

aan

hier

mensen

dan

ook

met

van

een

de

hard miste”, lacht Jorika, “De combinatie van beide

Hoe kijkt ze nu zelf naar het verhaal dat ze aan het

vond ik uiteindelijk in het concept van de zorgboerderij.

schrijven is? “De zorgboerderij klopt voor mij helemaal

Via mijn stageplaats kreeg ik dan 2 zorgvragers

met wie ik ben en met wat ik graag doe. Bovendien

toegewezen die op de boerderij konden beginnen en

leert het je ook anders leven. De tijd gaat hier nu trager.

dat betekende het startpunt.”

We nemen meer tijd om dingen te doen, ze bewuster
te doen en er meer bij stil te staan. Misschien leren

Marleen en Francis zijn de eerste zorgvragers die

mensen als Marleen me dat wel: de dingen wat rustiger

Jorika en Andy onder hun hoede namen. Ze brengen

aan doen.”

afwisselend tijd op de boerderij door en doen beiden
werk dat hen ligt. Voor Marleen start een dag op de
boerderij met kalfjes drinken geven, het melkhuisje
schoonmaken en groenten plukken om er later soep
van te maken. Marleen eet samen met het gezin en
maakt er ook stilaan deel van uit. De kinderen zijn haar
gewend en laten haar ook toe in hun kleine kring. Ook
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“Hoe beter we onze varkens verzorgen,
hoe beter het vlees.”
Kris Casier

Naam :

Voorbije zomer nog zorgde TV-kok Jeroen De Pauw

Een

voor de nodige animo op het erf van Kris en Els. Met de

natuurlijk heel wat mest. 5000 ton per jaar om precies

varkensbedrijf

van

deze

omvang

produceert

TV-camera’s in zijn spoor kwam hij de varkens op het

te zijn. Daarom investeerde Kris heel recent in zijn eigen

bedrijf monsteren. Niet veel later stond hun varkensvlees

mestverwerkingsinstallatie. Een deel van de mest gaat

ook prominent vooraan in de infofolder van Delhaize als

naar een buur die zelf te weinig heeft. Ook op vlak van

kwalitatief varkensvlees. Kenners dichten het vlees van

energie nam Kris heel wat maatregelen. Verwarmen

hun varkens namelijk een unieke smaak toe. Een mooie

doen ze met hout en elektriciteit komt hoofdzakelijk

bekroning voor Kris die reeds in 1991 begon en intussen

van zonnepanelen. “Ik startte als één van de eersten met

ongeveer 7000 varkens op de boerderij heeft.

bemesten met spuiwater uit onze chemische luchtwasser.
Die luchtwasser haalt de ammoniak uit de stallen door

Kris Casier en Els Vanoverschelde

“Hoe beter we onze varkens verzorgen, hoe beter het

de ventilatielucht te ‘wassen’. Het ammoniumsulfaat dat

vlees natuurlijk”, vertelt Kris. “En dat begint bij hun

daarvan overblijft is het spuiwater en dat gebruiken we

Adres :

voeding. Speciaal meel, verrijkt met Omega 3, geeft een

om te bemesten in de akkerbouw. Het is een schoon,

Kloostermolenstraat 2, Houthulst

betere smaak aan het vlees. Daarnaast huizen onze dieren

zuinig en precies te doseren product.”

Activiteit :

installatie van speelkettingen

in lucht- en lichtrijke stallen en werken we door bv. de
en naaldloos injecteren

Kris en Els zijn de omgeving van hun bedrijf heel genegen.

Gesloten varkensbedrijf

aan hun welzijn. Onze beren worden ook niet meer

Het bedrijf is heel mooi in het groen ingekaderd en zelf

gecastreerd. Maar belangrijker is ons varkensmanagement

zijn ze ook heel actief in het verenigingsleven. Samen

De Schoon boer is gestart in… :

via het 5 wekensysteem. Dit komt erop neer dat we tijdens

met de buren richtten ze zelfs hun eigen comité op, het

die periode onze dieren van stal wisselen en er daardoor

Boskantcomité. “Een leuke bende vrienden waar we heel

één stal komt leeg te staan. Daardoor hebben we veel

wat activiteiten mee doen. We hebben zelfs ons eigen bier

minder ziektes in onze stallen en gebruiken we uiteraard

en glazen”, lacht Kris. “ Daarnaast ben ik ook bestuurslid

veel minder medicijnen.”

van de Landelijke Gilde en is mijn vrouw Els voorzitter

19 91

van het oudercomité op school. Je ziet dat we naast onze
Die leegstand betaalt zich niet alleen terug in de

activiteiten op het bedrijf ook daarbuiten bezig blijven.”

gezondheid van onze dieren, maar ook in een daling
van het voederverbruik. Bovendien kweken we hier ook
zelf de moederdieren, waardoor geen externe invloeden
binnen komen en we minder ziektes hebben.” Gaat
er toch eens iets mis met een dier, dan heeft Kris een
gekoelde kadaverbox op het terrein. Dit is helemaal geen
verplichting, maar hij deed het uit sympathie voor de
buren. Zo hebben ze zeker geen geurhinder.
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SCHONE TROEVEN
Bemesting met spuiwater uit luchtwasser
Dierenwelzijn
5 wekensysteem
Verwarmen met hout
Mestverwerking

Gekoeldeox
kadaverb

erenwelzecijn
Aandacoehtd,vonaoralddiloz
(speelg beren ...) e inj tie,
intacte

5 wekensysteem
Drinkwater/regenwater

Luc htwasser

M estverwerking
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“We zijn bijzonder trots op ons
Flandria-label”
Francky Cool

Naam :

Kort na onze aankomst gaan de hemelsluizen open

Nog voor de prei uit de grond gaat, is er al heel wat

boven de boerderij Cool. Een enorme hoeveelheid water

aandacht voor duurzaamheid. Stalmest van het eigen

zet de binnenkoer van de idyllische hoeve even blank.

vee wordt gebruikt om de bodemvruchtbaarheid te

“Vorige week zou het wel wat problemen gegeven

verhogen en het bodemleven te stimuleren. Voor het

hebben”, lacht Francky Cool, ”Toen vond de nacht van

bemesten van de bloemkoolplantjes zelf past Francky

de Tuborg plaats in onze grootste loods. Een fuif van

rijenbemesting toe. Dit betekent dat de meststof mooi

de KLJ waarin ook mijn zoon actief is.” Van dat jong

langs de plantjes valt en er dus minder in de grachten

geweld is nu geen spoor meer. Behalve misschien de

terecht komt. Dit gebeurt zowel bij het planten als

zoon, die samen met zijn moeder ook op de boerderij

tijdens het schoffelen.

werkt. De opvolging is verzekerd, grapt Francky. Het

Francky Cool, Griet Deschoemaker, Ward Cool

bedrijf van de familie Cool heeft 2 takken. Groenten,

Ook om zijn gewas te beschermen gaat Francky

waarvan prei voor de veiling en bloemkool voor de

omzichtig te werk. Spuiten gebeurt op advies en zo veel

Adres :

diepvriesindustrie, en vleesvee, zo’n 120 dieren. Op de

mogelijk ’s avonds laat. Dan is het windstil waardoor de

akkers is dit merkbaar in de teeltrotatie waarin, naast

gewasbeschermingsmiddelen terechtkomen waar ze

de groenten, ook maïs en gras voor het vee zitten.

horen, op de gewassen. Daarnaast is dit ook het ideale

Eikhofstraat 78, Diksmuide
Activiteit :

tijdstip voor de bijen. ’s Avonds zijn die niet actief en

Groenten en vleesvee

Vandaag is iedereen bezig in het “preihok”. Francky:

ondervinden dus ook geen hinder van de toepassing van

“Hier wassen en snijden we de groenten en zetten

de middelen. Door te schoffelen in de kolen wordt de

De Schoon boer is gestart in… :

we ze klaar voor de veiling. In de peller wordt de prei

inzet van onkruidbestrijdingsmiddelen zoveel mogelijk

gewassen en op lengte afgesneden. Voor de eerste

beperkt. Dat er hier aandacht is voor duurzaamheid

wasbeurt gebruiken we open putwater. De laatste

merk je tenslotte ook aan de bedrijfsgebouwen. Die zijn

spoeling gebeurt verplicht met leidingwater. Daarna

prachtig gerenoveerd met hergebruik van materialen.

sorteren we de prei per dikte, van minder dan 2 cm

Een prachtige hoeve in een prachtig landschap.

1988

tot 4 cm, waarna ze in bakken van 10 kg naar de
veiling gaan. Grof geschat zal hier op jaarbasis zo’n
200.000 kilo prei naar buiten gaan.” Op de bakken
prijkt prominent het Flandria-label, een label dat
beheerd wordt door de Belgische veilingen. Het wordt
toegekend aan producten uit een milieubewuste teelt,
waar een duurzame productie centraal staat.

16

SCHONE TROEVEN
Flandria-label
Gebruik regenwater voor preiwas
Gebruik stalmest
Rijenbemesting
Schoffelmachine tegen onkruid

Opvang er
regenwat

e
M ec hbaensitsrcijhd in g
onkruid

Effi
rijenb ecmiëensttein

prei eersteregemnaawlater
wassen met

Oo gstkla re prei

Gebruik sta lmest
irooier
e
r
p
e
h
c
s
i
t
Automa
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“Wat je ziet op je land,
is een weerspiegeling van jezelf”
Johan Plaetevoet
Een bezoek aan De Blauwe Spie is op zijn minst een

dus daar mogen zeker geen vreemde stoffen in zitten”,

ervaring te noemen. Als Johan, onze gids, op zijn

zegt Johan. Op de grond van de Blauwe Spie staat een

bedaarde, zachtaardige manier uitlegt hoe hij soms tegen

veelheid aan groenten. Tussen en naast die groenten

zijn planten spreekt om ze te helpen groeien, dan moet

is er heel wat biodiversiteit. Op de fundamenten

je hem wel geloven. Samen met zijn zoon Mattias doet hij

van de originele boerderij groeit allerlei ‘wild’ door

op de Blauwe Spie namelijk aan biologisch dynamische

elkaar. Belangrijk, zegt Johan, voor een energetische

landbouw, geïnspireerd door de ideeën van Rudolf

cultuuruitwisseling. Opnieuw een bewijs dat hij iets

Steiner. Johan: “Een plant staat tussen aarde en kosmos.

spiritueler is ingesteld dan de gemiddelde mens. “Ja,

Grond is belangrijk en de kwaliteit of samenstelling ervan

als er iets fout loopt met de gewassen, dan ga ik soms

gaan we beïnvloeden met homeopatische preparaten.

mediteren om een oplossing te vinden. Maar dat is mijn

Mattias en Johan Plaetevoet

Zaaien of oogsten doen we via de kosmoskalender.

manier. Je moet bezieling in je werk leggen, anders groeit

Die geeft de positie aan van een hemellichaam op een

hier niets. Een boer die met bezieling en liefde bezig is,

Bedrijfsnaam :

bepaald tijdstip. Een voorbeeldje: spinazie zaaien we

zal beter werk leveren dan zijn collega. Wat je ziet op je

De Blauwe Spie

op een waterdag. Doen we dat niet en moeten we door

land, is een weerspiegeling van jezelf.”

slecht weer op een vuurdag zaaien, dan kunnen we de

Dankzij het werk van Mattias en Johan vertrekken

Adres :

grond opentrekken op een waterdag. Het is natuurlijk

wekelijks vanuit de Blauwe Spie zo’n 250 groente-

Noordweststraat 10, Noordschote

geen wiskunde, maar de basis blijft: een 4-jaarlijkse

en fruitpakketjes. Je kunt het uitgebreide aanbod

vruchtwisseling volgens de principes van aarde, water,

aan groenten en fruit ook vinden op de wekelijkse

Activiteit :

vuur en lucht.”

zaterdagmarkt in Ieper. Maar hun producten zijn ook

Naam :

Biologisch-dynamisch tuinbouwbedrijf
De Schoon boer is gestart in… :

1 985

heel geliefd bij meerdere gastronomische toprestaurants.
Het klinkt wat filosofisch, maar vrijblijvend is het

Voor hen telen ze zelfs speciale bieten of houden ze

zeker niet. De Blauwe Spie is namelijk één van de vier

broccolibladeren aan de kant in plaats van ze op de

landbouwbedrijven in Vlaanderen die het Demeter-

composthoop te gooien. Daar draaien de sterrenchefs

label behaalde. “We zijn aan heel strenge controles

dan hun visjes in. “Die chefs zou ik graag even rondleiden

van grond en groenten onderworpen. In tegenstelling

op ons terrein en hen meer vertellen over onze manier

met biologische landbouw mogen we bv. geen zwarte

van werken”, besluit Johan. Wedden dat ze gebiologeerd

plastiek gebruiken, 150 rassen van bepaalde planten

luisteren?

mogen hier niet gezaaid worden en we mogen alleen
100% biologisch verteerde stalmest gebruiken. Uiteraard
gaan we ook geen chemische bestrijdingsmiddelen of
meststoffen gebruiken. Hier gebruiken we tuinbouwgaas
om de planten te beschermen en groenbemesters en
rijke compost om de bodem te verrijken. Bovendien gaan
we al het regenwater hergebruiken om te beregenen,
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SCHONE TROEVEN
Biologisch dynamische landbouw
Vruchtwisseling
Hergebruik regenwater
Groenbemesters
Korte keten afzet (groentenpakketten)

Tuinbouwgaas

Biodiversiteit

Biologisch dynamisc he
landbouw
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10 uitdagingen voor
een “Schonere” landbouw
Energie

Schoon
Boeren
Duurzame landbouw in eigen streek

Energie is schaars en duur. En de landbouw heeft er heel wat van

maar ook om zijn eigen bedrijf rendabel te houden. Gelukkig zijn

nodig. Denk aan verwarming en verlichting in serres, ventilatie in

er heel wat mogelijkheden om zelf warmte en elektriciteit op te

stallen, kweeklampen, … Dat verplicht de landbouwer om creatief

wekken. Sinds 2010 is de Vlaamse landbouwsector zelfs netto-

met energie om te springen. Niet alleen om het milieu te sparen

producent van elektriciteit geworden.

Schone oplossingen:
Zonnepanelen, warmtekrachtkoppeling, biogasinstallaties, houtverbranding, schermdoeken, warmtepomp …
Meer info op www.enerpedia.be, de energie-encyclopedie.

Water

Zonder water geen landbouw. En hoewel het in Vlaanderen soms

water is bijvoorbeeld uitermate geschikt als drinkwater voor vee,

met bakken uit de hemel valt, heeft de sector er nog altijd tekort

maar is bijzonder schaars. Regen- en oppervlaktewater is ideaal om

van. Dat komt door de hoge bevolkingsdichtheid in Vlaanderen

de velden te irrigeren of om het bedrijf te reinigen. Zuiver water is

maar ook door de eisen die aan het water worden gesteld. Grond-

dan bv. weer nodig in de serres om ziektes te voorkomen.

Schone oplossingen:
Waterbehandeling en -zuivering, doordacht gebruik en opslag van water, hergebruik regenwater, zoektocht naar alternatieve bronnen, …

Bodemkwaliteit
Een goede, vruchtbare bodem is cruciaal voor de oogst. Maar nog

drukt de bodem samen, zowel aan de oppervlakte als in de diepte.

al te vaak zorgt erosie, vooral in streken met veel reliëf, ervoor

Een samengedrukte, zuurstofarme grond is natuurlijk geen goede

dat veel kwaliteitsvolle bodem wegspoelt. Bovendien worden de

basis om mee te werken. Een ideale bodem is luchtig met een

machines om het land te bewerken steeds zwaarder en groter. Dit

schat aan bodemleven.

Schone oplossingen:
Zaaien van groenbedekkers, tractoren met lagedrukbanden, machines met GPS-sturing, aanvoer van compost of stalmest, …
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Bemesting

Zonder bemesting is onze huidige, productieve landbouw niet moge-

deren voor een overschot aan meststoffen. Diverse mestactieplannen

lijk. Wanneer teveel bemest wordt, spoelt een deel van de meststoffen

zorgden wel voor een kentering en ook op de landbouwbedrijven is

naar het grond- en oppervlaktewater, met een dalende waterkwaliteit

een belangrijke evolutie gebeurd. Daar worden mestoverschotten nu

tot gevolg. Bovendien zorgt de intensieve veeteelt in (West-)Vlaan-

verwerkt of dienen ze als basis voor energieproductie.

Schone oplossingen:
Aangepaste veevoeders, bemestingsadvies op maat, doordacht gebruik, bodemanalyse, mestverwerking, rijenbemesting …

Gewasbescherming

Land- en tuinbouwers beschermen hun gewassen tegen ziektes

mechanisch en gebruiken selectieve middelen die gewasbeschadigers

(schimmels en bacterieën), plagen (insecten, wild) en onkruid. Sinds

(bv. bladluizen) bestrijden en nuttigen (bv. onze-lieve-heersbeetjes)

jaar en dag zijn chemische gewasbeschermingsmiddelen een efficiënt

sparen. Zo voldoet de sector aan de wettelijke verplichting van geïnte-

instrument in deze strijd. Maar tegenwoordig kiezen landbouwers voor

greerde bestrijding te halen.

meer duurzame technieken. Ze bestrijden bijvoorbeeld het onkruid

Schone oplossingen:
Schoffelen, aantrekken van natuurlijke vijanden, onkruidverbranding, vingerwieders, waarschuwingssystemen, selectieve chemische
gewasbeschermingsmiddelen, verneveling, …

Dierenwelzijn
Voor veel landbouwers zijn dieren een bron van inkomsten. Ze

van veel kippen, runderen of varkens niet optimaal. Dit was een

hebben er dan ook alle belang bij ze goed te verzorgen. Geluk-

rechtstreeks gevolg van de sterke vraag van de consument naar

kige en gezonde dieren produceren veel eieren, vlees of melk en

goedkoop voedsel. De voorbije jaren is hier duidelijk een kentering

zorgen voor mooie nakomelingen. Vroeger was de huisvesting

in gekomen.

Schone oplossingen:
Open en lichtrijke stallen, ventilatie en verwarming, speelgoed voor de dieren, comfortabele boxen en matrassen, …

Landschap
In Vlaanderen wordt de open ruimte alsmaar beperkter. Het plat-

ook op voor vakantie of een daguitstap met de fiets. Dit creëert

teland is al lang niet meer van de boer alleen. Hij moet de ruimte

al eens spanningen. Bovendien worden landbouwbedrijven steeds

delen met nieuwe bewoners. Veel mensen zoeken het platteland

groter en stijgt hun impact op de omgeving.

Schone oplossingen:
Streekeigen beplanting, passende materialen, agrarische architectuur, …
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Relatie met de
maatschappij

Consumenten weten vaak niet meer hoe voedsel op hun bord

centen, de boeren, gericht. Die moet vaak meer en beter aan de

raakt. De boer is een onbekende schakel in de weg die voeding

eindgebruiker uitleggen wat hij doet en hoe hij aan diens verwach-

aflegt. Enkele opeenvolgende voedselcrisissen schudden de

tingen beantwoordt. Dialoog tussen beide is dan ook cruciaal.

consument echter wakker. Plots waren alle ogen weer op de produ-

Schone oplossingen:
Hoevewinkels, groentepakketten, boerenmarkten, coöperatieven, zorgboerderij, landbouweducatie, …
Meer info op www.onthaalopdeboerderij.be

Lucht

De landbouwsector produceert drie belangrijke broeikasgassen:

zijn twee belangrijk uitdagingen voor de landbouwsector in het

koolzuurgas (CO2), methaan en lachgas. De voorbije 2 decen-

dichtbevolkte Vlaanderen. Nieuwe stallen zetten verplicht in op een

nia heeft de sector grote inspanningen gedaan om de uitstoot te

beperkte uitstoot van ammoniak en fijn stof.

verminderen en is daar ook deels in geslaagd. Ook geur en fijn stof

Schone oplossingen:
Luchtwassers, overschakelen naar efficiëntere en/of hernieuwbare brandstoffen, …

Biodiversiteit

Nog niet zo lang geleden vormden onze eerder kleinschalige land-

Consumentendruk en intensere activiteiten zorgden ervoor dat kleine

bouwgebieden een veilige thuishaven voor tal van (dier)soorten. De

landschapselementen verdwenen. Het platteland werd eentoniger en

dieren van het platteland vonden het voedsel en de beschutting die

het landschap veel minder gevarieerd. De hedendaagse landbouw

ze nodig hadden in hagen, heggen, houtkanten, bosranden, poelen …

zoekt opnieuw het evenwicht tussen landschap, natuur en milieu.

Schone oplossingen:
Landschapsbeheer, natuurbescherming, beheerovereenkomsten, …

Deze uitdagingen vragen heel wat van de hedendaagse boer. Wetgeving, maar ook vaak zijn eigen overtuiging (ik wil gezonde dieren, een goede bodem …), dwingen hem om
antwoorden te vinden die ook financieel haalbaar zijn. Want uiteindelijk is hij maar de eerste schakel in een lange keten voor de consument een finale prijs betaalt. Kiest die
laatste massaal voor lokaal geteeld voedsel, dan beloont die daarmee de inspanningen van onze lokale land- en tuinbouwers.
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Agenda
De Schoon Boeren komen naar je toe!
Breng een bezoekje aan de tijdelijke tentoonstelling Schoon Boeren in jouw eigen gemeente.

Houthulst

okt-dec 2014

het Dorpshuis, Jonkershove

Diksmuide

jan 2015
feb 2015

Administratief Centrum
Stadsbibliotheek, Koning Albertstraat 24

mrt-apr 2015

Lauka, Toeristische dienst, Markt 17a

mei-jun 2015

OC De Sceure, Veurnestraat 4

Lo-Reninge
Vleteren

Ook tijdens diverse lokale evenementen zal je de kans krijgen om kennis te maken met
de Schoon Boeren.
Neem een kijkje op www.schoonboeren.be voor een overzicht. Scholen vinden er ook heel wat educatief materiaal om mee aan de slag te gaan. Voor de recreatieve fietsers zijn er ook fietstochten beschikbaar.
Volg ons ook op Facebook: www.facebook.com/SchoonBoeren

Het Agro-Infopunt van Inagro is de ideale start in
jouw zoektocht naar antwoorden. We helpen je graag
met pasklare antwoorden of verwijzen je door naar
de meest geschikte specialist.

Schoon
Boeren
Duurzame landbouw in eigen streek

E info@inagro.be
T 051 27 32 00

www.agro-infopunt.be
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Wat is Schoon boeren?
Schoon Boeren is een initiatief van Inagro in samenwerking met de provincie West-Vlaanderen.
Met deze campagne willen we zoveel mogelijk mensen informeren over de inspanningen die de land- en tuinbouwsector doet
op vlak van duurzaamheid. Hoe? Door dit verhaal een gezicht te geven. Acht Schone Boeren uit jouw gemeente vertellen
hun verhaal. Een verhaal dat ons toont hoe de sector werk maakt van een beter milieu voor ons allemaal. En een verhaal dat
tegelijkertijd de sector zelf wil sensibiliseren voor een meer duurzame bedrijfsvoering.

www.schoonboeren.be

Inagro vzw
Ieperseweg 87
8800 Rumbeke-Beitem
T 051 27 32 00
www.inagro.be

