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Fairebel is het Belgische merk van eerlijke melk. Onder deze vlag stellen 500 landbouwers-coöperanten alles 
in het werk om u de allerheerlijkste melk aan te bieden tegen een rechtvaardige prijs.

’t Is heerlijk om onze 
landbouwers te steunen.
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”We moeten volop inzetten op jongeren 
en de voedingssector ‘sexyer’ maken.”

JULI ‘19

Hendrik Vandamme
Naar een klimaatslimme landbouw

Sectoren in crisis 
Welke oogst is hoogst in nood? 

Erwin Schöpges 
De toekomst is aan een eerlijke landbouw

Lees meer op Fokus-online.be. #fokusagrifood



kapstok met het nieuwe Gemeenschappelijk 
Landbouwbeleid, waarbij de toekenning van 
inkomensteun aan landbouwers nog meer zal 
afhangen van hun inzet op het gebied van 
milieu- en klimaatvriendelijke praktijken. 
Dat concept is bij ons nog niet genoeg 
ingeburgerd om er reeds morgen resultaten van 
te zien. Een bijkomende inspanning is nodig, 
gericht op sensibilisering en bewustmaking 
op verschillende niveaus, naast andere 
beleidsmaatregelen om de opschaling van 
klimaatslimme praktijken te faciliteren. Dat 
vereist wel een collectieve inspanning vanuit 
alle schakels in de agrovoedingsketen en de 
samenleving. 

Ondanks alle uitdagingen blijf ik geloven in 
onze sector. Het is en blijft een ongelooflijk 
voorrecht om dag in, dag uit in een natuurlijke 
omgeving met planten en dieren te mogen 
werken. Die boodschap breng ik ook over aan 
kandidaat-boeren en –tuinders. Er zal trouwens 
altijd, en steeds meer, voedsel nodig zijn op 
de wereld. Ik wil er graag mee voor zorgen 
dat dit niet in het gedrang komt, door op een 
klimaatslimmere manier aan de slag te gaan en 
te laten gaan. 

We vergeten maar al te vaak dat het een 
voorrecht is om in Vlaanderen voedsel te kunnen 
produceren voor de plaatsen in de wereld waar 
het veel minder vanzelfsprekend is.

De droogte van vorig jaar deed me 
nadenken over het heroriënteren 
van ons ‘intensief en niet-duurzaam 

landbouwmodel’, zoals sommigen het 
omschrijven. Wat houdt dat dan in voor de 
Vlaamse land- en tuinbouwer? 

De Vlaamse landbouw speelt zich af in een 
sterk versnipperd en verstedelijkt landschap. 
Die verrommeling van ons platteland leidt tot 
conflictsituaties en maakt het moeilijker dan 
elders om aan landbouw te doen. Alle productie- 
en afzetmogelijkheden moeten ten volle benut 
worden, al komen verschillende uitdagingen om 
de hoek kijken. Een evenwicht vinden tussen 
landbouw, recreatie en natuur is er één van. De 
landbouw klimaatslimmer maken is een andere, 
zeker in het waterarme Vlaanderen. 

De zomer van 2018 was een testcase wat 
dat betreft. Gezien de realiteit van de 
klimaatverandering, met zijn onvoorspelbare 
neerslagpatroon en -hoeveelheden, zal ook onze 
landbouw meer moeten inzetten op adaptatie 
en anticipatie. Dat zal ondersteund moeten 
worden door een kader waarbij de ontwikkeling 
van een relevant beleid en een overschrijdende 
coördinatie tussen processen en instellingen 
− verantwoordelijk voor landbouw, klimaat, 
ruimtelijke ordening en milieu − cruciaal zijn. 

Continue interactie tussen wetenschappers, 
beleidsmakers en boeren moeten de afstemming 
tussen onderzoek, beleid en praktijk verbeteren 
om klimaatslimme praktijken in Vlaanderen 
sneller ingang te laten vinden. Als (financiële) 
stimulans voor acties biedt Europa na 2020 een 
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Op weg naar  
een klimaatslimme 
Vlaamse landbouw

Onze landbouw 
zal meer moeten 

inzetten op adaptatie 
en anticipatie.

De impact van de droogte in 2018 was enorm: plant en dier leden onder de droogte- en hittestress. De boer en 
boerin evenzeer. Velen zijn ervan overtuigd dat onze sector een groot aandeel heeft in de klimaatverandering. 

COLOFON. 

PRODUCTIELEIDER:  

Christian Nikuna Pemba 

HOOFDREDACTIE:  

Ellen Van Hoegaerden 

TEKST:  

Evelien Jansen

Philip Doutreligne

COVERBEELD:  

Sandra Mermans 

VORMGEVING:  

Anouk Brusselaers 

DRUKKERIJ:  

Corelio 

SMART MEDIA AGENCY

SMART STUDIO 

Leysstraat 27, 2000 Antwerpen  

Tel +32 3 289 19 40  

redactie@smartmediaagency.be

studio@smartmediaagency.be

04  Niet zomaar plots ‘bio’

06  Gesloten ecosystemen: open voor iedereen?

08 Profielinterview: Jan Vander Stichele, Fevia

10 De landbouw is extreem belangrijk  
 voor onze toekomst

12  Expertpanel: De oogst hoogst in nood

14 Erwin Schöpges: De toekomst  
 is aan eerlijke landbouw

LEES MEER...

04

08

06

14

TEKST HENDRIK VANDAMME, AKKERBOUWER, 
VOORZITTER ALGEMEEN BOERENSYNDICAAT 

(ABS), VOORZITTER STRATEGISCHE ADVIES-
RAAD VOOR LANDBOUW EN VISSERIJ (SALV)

Veel leesplezier
Yannick Depre 

Project Manager

FOKUS-ONLINE.BE



VAN AFVAL NAAR INKOMSTENBRON
Nieuwe toepassingen met groene reststromen uit de tuinbouw

Momenteel verspillen we een derde van 
het geproduceerde voedsel, onder meer 
in de teelt van gewassen. Denk aan onver-
koopbare groenten en fruit of afvalstromen, 
zoals bladeren en stengels. Als ze niet weg-
gegooid worden, krijgen ze een tweede leven 
in compost of groen biogas. Maar er zijn ook 
waardevollere toepassingen mogelijk. 

In BioBoost werken bedrijven en kennis-
instellingen uit Nederland, België en het 
Verenigd Koninkrijk samen om tuinbouw-
afval te gebruiken als basismateriaal voor 
nieuwe toepassingen, nieuwe producten of 
als grondstoff en voor voedingsproducten. 

Onderzoekers zoeken zelf mogelijkheden 
én bieden hulp aan bedrijven die nieuwe 
concepten en producten ontwikkelen. Zo 
worden plantenresten of inhoudsstoff en be-
nut in voedsel, dierenvoeders, geneesmidde-
len, cosmetica en bouwmaterialen.

Win-win
Groene tuinbouwreststromen gebruiken 
voor nieuwe toepassingen is goed voor het 
milieu en het klimaat. Bovendien kunnen de 
extra inkomsten de tuinbouwsector econo-
misch versterken.

Deel jouw idee!
Via een interactief platform wil het project 
BioBoost ideeën voor toepassingen met 
groene reststromen verzamelen en delen. 
Je kan er zoeken naar innovaties of zelf 
nieuwe voorbeelden toevoegen. Dat platform 
komt binnenkort online.

Surf naar www.bioboosteurope.com of 
mail naar info@bioboosteurope.com.

Bijvoorbeeld...
De vezels van tomaten-
stengels vormen de basis 
voor tomatenlinnen of de 
garens van viscose. Zo ont-
staan duurzame t-shirts.

Knolgewas yacon zit boorde-
vol inuline, een zoetstof met 
weinig calorieën. Zo kan ya-
conpulp dienen als ingrediënt 
voor yaconijs. Dat bevat 75% 
minder vet en 85% minder 
suiker dan gewoon ijs.

Draf is een restproduct van 
gerst in het brouwproces. 
Samen met andere tuin-
bouwresten, zoals erwten 
en paprika’s, wordt het 
verwerkt tot vegetarische 
burgers. 

BioBoost stimuleert de ontwikkeling van een bioeconomie en hoogwaardige hergebruik van afvalstromen in de tuinbouwsector. 
BioBoost wordt medegefi nancierd door het Interreg 2 Zeeën-programma 2014-2020 vanuit het Europees Fonds voor Regionale 
Ontwikkeling, door de provincie West-Vlaanderen (BE) en door de provincie Zuid-Holland (NL).
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DIGITALE TRANSFORMATIE IN DE
TOELEVERINGSKETEN VAN DE LANDBOUW
Ondernemingen doen wereldwijd steeds efficiënter en sneller zaken, en transacties verlopen alsmaar vlotter. In alle 
sectoren, de landbouw inbegrepen, doen ze er alles aan om deze handelsprocessen te finetunen. Dat dit mogelijk is, 
danken we aan de digitale transformatie van de supply chain.

De groeiende concurrentiële druk dwingt bedrijven steeds meer  om na te denken over een manier om alle mogelijkheden van 
de digitale transformatie voor hun supply chain te benutten, hun processen nog gesmeerder te laten lopen en technologieën in 
te zetten om de klantbeleving te verbeteren.

VOORDELEN VAN HET NETWERK
Snelle, kostenefficiënte communicatie tussen handelspartners is een must geworden in de bedrijfswereld van de 21ste eeuw. 
Elektronisch, efficiënt en autonoom met klanten en partners kunnen communiceren, is cruciaal om het einddoel te bereiken,
namelijk de verwachtingen van klanten op de best mogelijke manier in te lossen.

Proagrica is erop toegespitst de digitale transformatie van de landbouwmarkt vooruit te stuwen. Een belangrijk element 
hiervan focust op de connectiviteit tussen handelspartners in de toeleveringsketen.

Proagrica werkt nu al wereldwijd samen met leveranciers, producenten en verdelers in de landbouwsector om oplossingen in 
te voeren die de communicatie en processen verbeteren en het zakendoen vereenvoudigen. Door zich volledig op de landbouw
te richten, ontwikkelde Proagrica een connectiviteitsnetwerk dat iedere sector van de markt beslaat, maar ook oplossingen 
biedt voor specifieke uitdagingen binnen de landbouw. 

Slechts één verbinding met uw hele keten: u hoeft maar één verbinding te maken opdat Proagrica u kan linken aan uw 
klanten en partners. De datastroom van de bestelling tot betaling is volledig geautomatiseerd. Dit voorkomt fouten, versnelt de 
levering en drukt de kosten doorheen de hele toeleveringsketen. Uw personeel krijgt meer ademruimte en kan werken aan een 
grotere klanttevredenheid.

Cloud-gebaseerde integratie: wie aansluit op het netwerk van Proagrica steekt minder tijd in het beheer van processen, met 
inbegrip van het verzenden, ontvangen, opmaken en vertalen van berichten. Deze integratie vermindert ook de nood aan 
infrastructuur of servers, waardoor de druk op interne IT-ondersteuning wordt verlicht. Het netwerk is bovendien voorbereid 
op de toekomst, met voortdurende ontwikkelingen die nieuwe technologieën integreren.

VERDELERS

FABRIKANTEN VAN 
GEWASBESCHERMING

GROOTHANDELAARS

COÖPERATIES

AGRONOMEN

ZAADPRODUCENTEN

KLEINHANDELAARS

MESTSTOFFABRIKANTEN

Referenties: 
1 https://www.tcs.com/content/dam/tcs/pdf/Services/CES/Enabling-Digital-Supply-Chain-Collaboration-for-Smart-Enterprises.pdf

Ontdek op www.proagrica.com meer over hoe onze oplossingen uw onderneming vooruit helpen, 
laten besparen, terwijl de klantervaring opmerkelijk verbetert.
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Niet zomaar plots bio
Wanneer je de term ‘biologisch’ leest op een verpakking, mag je ervan uitgaan dat het een echt bioproduct 

betreft. De term is namelijk wettelijk beschermd door de Europese biowetgeving. Biologische producten 
worden dan ook van boer tot winkel streng gecontroleerd. 

Dat laatste kan bioboerderij De Dobbelhoeve 
– al sinds 1987 actief in Schilde – volmondig 
beamen. Bioboer Piet De Bolle teelt er de 
groenten en aardappelen en schoonzus Stien 
Smessaert runt de winkel met veel aandacht 
voor het lokale en het bioverhaal. “Onze 
winkel is 100 procent een biogarantiewinkel,” 
stelt Smessaert. “Het biogarantielabel geeft 
aan dat een bedrijf zich engageert om 

extra aandacht te hebben voor een bredere 
duurzaamheid. Dat gaat over een eerlijke 
prijs, zorg voor water, energie, biodiversiteit, 
afvalbeheer en transport. Hier worden we 
jaarlijks op gecontroleerd.” Het merendeel van 
de groenten die ze verkopen in hun winkel 
komt van eigen veld, met hoofdteelten van 
aardappelen en prei. “Ons aanbod wordt 
uitgebreid met groenten van boeren uit de 
buurt. Elke teler heeft immers zijn eigen 

specialisatie. Zo krijgen we een heel divers 
én biologisch aanbod.” Door op die manier 
te werken, hebben ze bij De Dobbelhoeve 
zeker niet gekozen voor de makkelijkste weg. 
“Het is ontzettend hard werken en je kunt bij 
een eventueel probleem niet zomaar vergif 
spuiten om de oogst te redden. Maar het 
vormt wel het pad dat we willen bewandelen”, 
zegt medezaakvoerder De Bolle. “Het is de 

meest vriendelijke en gezonde manier voor 
zowel mens als natuur. Daar dragen wij graag 
ons steentje aan bij. Ik begrijp dat sommige 
mensen niet graag de meerkost betalen voor 
bioproducten, maar ik daag hen uit om te 
berekenen hoe duur ze nu werkelijk zijn als je 
rekening houdt met de vele arbeidsuren én de 
winst voor je gezondheid. Wij geloven in elk 
geval in het bioverhaal en werken daar graag 
iedere dag hard aan mee.”

Biologisch telen is echter wel moeilijker 
geworden dan zo’n 10 jaar geleden. Er komen 
steeds meer biologische spelers op de markt, 
wat uiteraard een goede zaak is. Bioboeren 
moeten vandaag, net als andere boeren, leren 
om vooruit te denken. De Bolle: “Voor we 
een veld volplanten, moeten we weten of er 
genoeg mogelijke afnemers van de groenten 
zullen zijn. Doordat we minder kunnen 
ingrijpen bij problemen moeten we er ook 
steeds voor zorgen dat onze grond helemaal 
in orde is.” En ook dat vergt de nodige 
planning. “Hebben we bijvoorbeeld een stuk 
grond vastgereden bij oogst, dan moeten 
we daar het volgende jaar een rustgewas op 
planten. Dat vergt wat denkwerk, maar net 
dat maakt bioboeren zo interessant. Het feit 
dat ik iedere dag met iets bezig ben dat de 
natuur met respect behandelt, is geen job 
maar een levensstijl voor mij. Ik vind het 
enorm boeiend om de natuur haar eigen gang 
te zien gaan,” sluit hij af. 

TEKST EVELIEN JANSEN

Bioboeren vergt wat denkwerk, maar dat 
maakt het net zo interessant.

—  PIET DE BOLLE, DE DOBBELHOEVE

FOKUS-ONLINE.BE

Biologisch is niet louter een 
marketingterm. Dat stelt Sabrina 
Proserpio van BioForum Vlaanderen. 

“Bio gaat veel verder dan werken zonder 
kunstmest, chemisch-synthetische 
bestrijdingsmiddelen of ggo’s (genetisch 
gemodificeerd organisme, nvdr.). De biosector 
pleit voor een manier van produceren en 
handelen, gebaseerd op de principes van 
ecologische draagkracht, zorg, gezondheid en 
rechtvaardigheid. De wetgeving is slechts het 
startpunt en is overigens geen statisch keurslijf, 
maar een instrument dat blijft evolueren.”

Biologische veehouders laten hun dieren vrij, 
geven ze tijd om te groeien en beperken het 
aantal dieren per hectare om problemen als 
mestoverschotten of erosie te voorkomen. 
Biologische telers houden hun gronden 
vruchtbaar via vruchtwisseling, natuurlijke 
bemesting en biologische bestrijding. Die 
vruchtbare bodem vormt dan een natuurlijke 
bescherming tegen plagen en ziektes. 
“Biologische verwerkers zijn van mening dat 
een product zo puur mogelijk moet blijven, 
met zo weinig mogelijk toevoegingen”, gaat 
Proserpio verder. “Je product in de rekken van 
de supermarkt, mét biolabel, is dus wel degelijk 
door een streng proces gegaan.”



Wist U dat ?
Het logo “Trappist” garandeert dat
de productie van bieren en kazen 
plaatsvindt binnen de muren of

in de nabijheid van een
trappistenabdij, onder toezicht van
de monniken, en dat het grootste
deel van de opbrengsten gaat naar

sociale werken.

8/05/19   09:24

Sinds men in Chimay bijna 170 jaar geleden begon 
met het maken van kaas en bier, wordt er gewerkt 
volgens de drie regels van de Trappisten: het bier en de 
kaas moet in de buurt van de abdij zelf geproduceerd 
worden, het productieproces moet onder controle staan 
van de paters en de winst die gemaakt worden moet 
een sociaal doel dienen. “Die winst besteden we aan 
sociale werken, maar we steunen er bijvoorbeeld ook 
andere abdijen mee”, legt Bordon uit. “Abdijen die geen 
producten op de markt brengen en het dus fi nancieel 
minder breed hebben.” 

Chimay mag dan geen overvloed aan industrie en 
werkgelegenheid hebben, het is daarmee ook een zeer 
mooie en groene regio met een prachtige natuur. Dat 
willen de paters ook graag zo houden. “We doen er 
alles aan om zo ecologisch mogelijk te werken”, zegt 
Bordon. “Op de nieuwe bottelarij liggen bijvoorbeeld 
1.200 zonnepanelen, die de energie leveren om die 
lijn te laten draaien. Het warm water van de brouwerij 
wordt bijvoorbeeld ook herbruikt en volgend jaar gaan 
we een grote windmolen bouwen, met een capaciteit 
om 250 woningen van stroom te voorzien. Dat moet 
ons stroomverbruik nog eens meer dan halveren. In 
de abdij staat ook een pelletkachel om te verwarmen. 

De uitstoot van broeikasgassen is met maar liefst 44 
procent gedaald en de energie-effi ciëntie-index is met 
bijna 35 procent gestegen. Chimay is daarmee een van 
de beste leerlingen van Wallonië. Technologie in functie 
van traditie, zo werken wij graag.” 

CHIMAY: 
TECHNOLOGIE 
IN FUNCTIE 
VAN TRADITIE

Smulpapen weten het al lang: in de abdij van 
Chimay wordt heerlijk bier gebrouwen en 
worden schitterende kazen gemaakt. Wat 
misschien minder bekend is: de productie 
daarvan verloopt ook met het grootste respect 
voor de mens, maatschappij en milieu. 

Neem nu bijvoorbeeld de kazen van Chimay. Daarvan 
wordt elk jaar zo’n duizend ton geproduceerd. In 
totaal is daar zowat tien miljoen liter melk voor nodig. 
“Elke druppel melk die we gebruiken komt van lokale 
boerderijen”, zegt brand ambassador Fabrice Bordon. 
“We werken daarvoor samen met 250 boerderijen die 
maximaal op 35 à 40 kilometer van de abdij liggen. 
Alle kazen van Chimay worden met die melk gemaakt. 
De brouwerij en de kaasmakerij zijn goed voor 160 
directe arbeidsplaatsen en dat worden er 250 als je 
er ook nog alle nevenactiviteiten bijtelt, het hotel en 
restaurant bijvoorbeeld. Daar bovenop komen ook 
nog eens honderden indirecte arbeidsplaatsen. Denk 
bijvoorbeeld aan de tewerkstelling die het toerisme 
meebrengt dat door de abdij naar de streek wordt 
gelokt. De abdij is zo de grootste werkgever in de regio. 
En dat is maar goed ook, want dit is geen rijke streek 
met heel veel werkgelegenheid.” 

ADVERTORIAL

Betrouwbare PRIMORIS-analyses 
komen voedselveiligheid ten goede
Primoris draagt bij tot de verbetering van voedselveiligheid, productkwaliteit 
en duurzaamheid door o.a. residu- en contaminantanalyses uit te voeren. 
Dankzij kennis en expertise vormt het bedrijf eveneens een kenniscentrum 
voor de agrovoedingssector.

Primoris – jaren geleden gestart 
onder de naam Fytolab – zag in 
2001 het levenslicht als een spin-off  
van de universiteit van Gent. “In de 
beginjaren focusten we ons enkel op 
de Belgische markt”, vertelt Carine 
De Clercq, General Manager van de 
Primoris groep. “Sinds 2008 zijn we 
ook internationaal actief en hebben 
we labo’s in Bulgarije, Colombia 
en Costa Rica. Commercieel zijn 
we ondertussen actief in Frankrijk, 
Nederland en in de buurlanden van 
bovengenoemde landen. Sinds 2014 
komen we als groep naar buiten 
onder de naam Primoris Holding.”

Toegevoegde waarde
“Onze activiteiten zijn voornamelijk 
gefocust op de residu-analyse 
van pesticiden, maar we zijn ook 
actief in de analyse van andere 
chemische contaminanten waaronder 
mycotoxines – toxische stoff en 
die geproduceerd worden door 

schimmels. Dankzij uitzonderlijke 
aandacht voor betrouwbaarheid, 
snelheid en support leveren onze 
diensten een meerwaarde aan onze 
klanten en hun producten.” 

Accuraat maar ook snel
“Omdat de vraag naar snelle 
rapportering groeit - o.a. veel bedrijven 
passen positieve release toe in hun 
proces - bieden we al geruime tijd een 
acht-uren-service aan. Hiermee mogen 
we ons tot de top van de laboratoria 
in onze sector rekenen. Zeker als je 
bedenkt dat ook de wetgeving steeds 
strenger wordt. We dienen steeds 
lager te meten. Met lager bedoel ik dat 
we waarden meten tot op het 0.01ppm 
niveau. Dat is vergelijkbaar met een lat 
van 40 cm op de gehele omtrek van de 
aarde. Onze mensen, onze processen 
en onze technologie moeten dus goed 
op elkaar afgestemd zijn om dergelijke 
fi jne resultaten te behalen binnen deze 
korte tijdspanne.” 

Toekomstvisie?
“Anno 2019 is Primoris een groep die in 
heel wat landen actief is en hebben we 
een eigen certifi catiebedrijf, CKCert, én 
kenniscentrum, Ciboris, in huis. Samen 
ondersteunen we de hele voedselketen 
met advies en expertise rond alle 
aspecten van voedselveiligheid. In de 
toekomst willen we graag nog meer 
inzetten op onderzoek, o.a. naar 
voedselfraude. De steeds mondialere 
en dus langere keten maakt de weg 
van een voedingsproduct onbekend. 
Voedselfraude loert dan ook om 
de hoek. Dit kan bijvoorbeeld gaan 
om origine, kwaliteit, variëteit en bio 
versus niet-bio. De opsporing van 
fraude is het economisch beschermen 
van de integere operatoren in de 
voedingsketen”, besluit ze. 

ADVERTORIAL
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Begrippen als ‘crop science’ 
en ‘smart farming’ raken 
stilaan ingeburgerd in ons 

taalgebruik. Ze maken gebruik van 
spitstechnologie om weersinvloeden 
beter onder controle te houden, 
om water en energie te sparen, 
opbrengst te verhogen en 
bestrijdingsmiddelen te beperken. 
Dergelijke technologieën werpen 
zeker hun vruchten af, maar ze 
zijn duur, worden hoofdzakelijk 
gerentabiliseerd op grote schaal en 
vaak leiden ze tot nodeloos veel 
food miles.

Als reactie hierop duiken meer en 
meer kleinschalige initiatieven op, 
onder de noemer ‘urban farming’. 
Hierbij worden in de steden, dicht 
bij de verbruiker dus, gericht en 
gecontroleerd gewassen geteeld in 
de zogenaamde ‘stadsboerderijen’. 
Vaak gebeurt dat in bakken en 
containers, op verticale wanden 
of in ondergrondse ruimtes waar 
het zonlicht vervangen wordt door 
geavanceerde ledtechnologie. Pascal 
De Bondt van Smart Farmers en 
Urban Smart Farm in Gent legt uit 
hoe dat in zijn werk gaat: “In deze 
gesloten ecosystemen kweken we 
nu reeds met succes bladgroenten 
en kruiden, vissen, schaaldieren en 
zelfs insecten. Het waterverbruik in 
onze groeicontainers hebben we tot 
90 procent gereduceerd. Bovendien 
werken we zonder pesticiden 
en bij voorkeur met minerale 
meststoffen.”

Het grote struikelblok waar 
kleinschalige stadsboerderijen 
vooralsnog tegen aankijken is 
hun economische leefbaarheid. 
Wegen de zware investeringen 
in dure technologie op tegen 
de te verwachten opbrengsten? 
“Commercieel gezien moeten 
we realistische verwachtingen 
hanteren,” legt De Bondt uit. 
“Alles staat of valt met de 
verhouding tussen kost en 
opbrengst. Uiteindelijk is het 
de meerwaarde die het verschil 
maakt. Stadsboerderijen kunnen 
al rendabel zijn vanaf een 
paar honderd vierkante meter, 

afhankelijk van de specifieke 
teelt. Daarop zijn telkens andere 
technologieën van toepassing, 
gekoppeld aan andere investeringen 
en terugverdienmodellen.”
Veel van die technologieën worden 
echter steeds goedkoper, al blijft het 
een wankele evenwichtsoefening. 
“Vooral als je kijkt naar de teelt van 

goedkope gewassen”, zegt professor 
Danny Geelen van de faculteit 
bio-ingenieurswetenschappen aan 
de UGent. “Met de kweek van 
duurdere gewassen, zoals aardbeien 
of cannabis voor medicinale 
toepassingen bijvoorbeeld, kunnen 
de investeringen veel sneller 
terugverdiend worden. Door 
kleurtemperatuur en spectrum van 
de ledlampen heel precies af te 
stemmen op de specifieke noden 
van elk gewas, kan ook steeds 
sneller geoogst worden. Wij willen 
alvast start-ups stimuleren om 
gerichte en commercieel haalbare 
projecten uit de grond te stampen.” 

Een ander argument dat wel eens 
aangehaald wordt in het voordeel 
van kleinschalige stadsboerderijen, 
is dat ze de betrokkenheid van de 
buurt met het project stimuleren 
en de sociale cohesie zouden 
versterken. Sterke bewijzen 
hiervan zijn tot nu toe nog niet 
geleverd, ook omdat de noden 

van elke buurtbewoner inzake 
voedselvoorziening natuurlijk 
helemaal anders zijn. Een oplossing 
hiervoor zou kunnen liggen in 
participatieprojecten, waarbij 
buurtwerkers een trekkende  
rol spelen.

Op de vraag of Vlaanderen dus rijp 
is voor stadsboerderijen kan niet 
meteen volmondig ‘ja’ geantwoord 
worden. We leven immers in een 
regio waar traditioneel veel groenten 
geteeld wordt, vaak op korte 
afstand van de steden, waardoor het 
argument van de food miles niet 
helemaal opgaat. Professor Geelen: 
“We mogen niet vergeten dat het 
fenomeen stadsboerderij ontstaan 
is binnen grote wereldsteden in 
Azië en de Verenigde Staten, 
waar de afstanden groter zijn en 
de belevering van de steden veel 
complexer is. Het zou dus fout zijn 
om dergelijke modellen klakkeloos 
bij ons over te nemen.”

Dagelijks groeit weliswaar het aantal 
mogelijke teelten en treden nieuwe, 
betere en goedkopere technologieën 
op de voorgrond. Een gesloten 
ecosysteem thuis, met oog op een 
volledige zelfvoorziening, blijft 
echter vooralsnog tot het domein 
van het hobbytuinieren behoren. En 
daarbij gaat het voornamelijk om 
het plezier en niet om de winst.

Gesloten ecosystemen, 
open voor iedereen? 

Het toepassen van geavanceerde technologieën om de kwaliteit en de opbrengst van gewassen te verhogen, met minimale milieu-impact, 
wordt al een tijd succesvol toegepast bij grote landbouwbedrijven. Maar kunnen we er op kleinere schaal ook iets mee?

Stadsboerderijen kunnen 
al rendabel zijn vanaf een paar 
honderd vierkante meter, afhankelijk 
van de specifieke teelt.

— PASCAL DE BONDT, URBAN SMART FARM

TEKST PHILIP DOUTRELIGNE 

Microgroentjes
Mother, een Belgische start-up, heeft 
met zijn ‘MicroFarm’ een eerste stap 
gezet naar betaalbare zelfvoorziening 
voor thuis. MicroFarm is een compacte 
kweekbox met de nodige zaadjes, 
voorzien van een full-spectrum 
ledmodule. Na een week kunnen 
reeds de eerste microgroenten geoogst 
worden. De tijd en het werk van het 
kweken komt hier voor rekening van de 
verbruiker, terwijl de producent verdient 
aan de verkoop van zijn toestel.

Agrotopia
Inagro vzw steunt en begeleidt 
landbouwers in hun zoektocht naar 
kennis en innovatie. In samenwerking 
met diverse actoren bouwen ze een 
proefserre op het dak van de kistenloods 
van de Roeselaarse REO-veiling. 
De bedoeling is om hier nieuwe en 
innovatieve technologieën op vlak 
van urban farming uit te testen, in 
een soort van kruisbestuiving tussen 
telers, onderzoekers, toeleveranciers, 
scholen en overheid. Het project werd 
‘Agrotopia’ gedoopt.



BIO
ZONDER

PALMOLIE

Het gamma van overheerlijke en verantwoordelijke chocolade-hazelnootpasta’s,  
geïnspireerd op de Italiaanse patisserietraditie en ambachtelijk bereid.

Nocciolata choco-hazelnotenpasta’s zijn te vinden in de biologische winkels (Origin’o, BioShop, Färm, Sequoia,…), en bij Delhaize, Carrefour of Match.

Sinds bijna 100 jaar gaat het bij de Rigoni familie over passie, kwaliteit en liefde voor natuur.  
We selecteren de allerbeste biologische ingrediënten, die dan zorgvuldig, langzaam en milieubewust  

verwerkt worden in onze producten. Het is eigenlijk heel simpel. 
Kwaliteitsingrediënten produceren superieure smaak.

Nocciolata is een 100% natuurlijke lekkernij voor het hele gezin!

Ontdek al het goede 
van

“De consument is als  
een vriend die ik thuis uitnodig,  

waarvoor alleen het allerbeste goed genoeg is.”
Andrea Rigoni, CEO

Wanneer traditie en innovatie elkaar ontmoeten.

www.rigonidiasiago.nl

GLUTENVRIJ

BIANCA
30% hazelnoten,  

unieke pralinésmaak

KLASSIEK
Zachte en  

verfijnde smaak

ZONDER MELK 
Vegan met intense  
chocoladesmaak

ADVERTORIAL



RASECHT 
VARKENSVLEES

Duroc d’Olives varkens krijgen een unieke 
samenstelling van granen en olijfolie in het 
voeder. En dat proef je. Met Duroc d’Olives ben 
je zeker van gezond, mals en lekker varkensvlees.

DUROC D’OLIVES 
VIND JE BIJ DE BETERE SLAGER!
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TEKST PHILIP DOUTRELIGNE    BEELD SANDRA MERMANS

Vanuit zijn opleiding als burgerlijk 
ingenieur elektromechanica - 
werktuigkunde (KU Leuven) en 

toegepaste economische wetenschappen 
(KU Leuven) bekleedde Jan Vander Stichele 
eerder een aantal topfuncties bij bedrijven 
als Lotus Bakeries en Verlipack. Met zijn 
aanstelling als voorzitter van Fevia kon hij 
zijn passie voor duurzaamheid nog concreter 
vormgeven. Daarnaast komt ook zijn zin voor 
innovatie volop aan bod als voorzitter van 
Flanders’ FOOD.

“Met Fevia willen we voornamelijk onze 
voedingsbedrijven helpen om op een duurzame 
manier te groeien. Daarvoor werken we 
nauw samen met alle actoren: overheid, 
academische wereld, maatschappelijke 
organisaties, leveranciers, klanten en 
consumentenorganisaties. Commerciële 
doelstellingen gaan hierbij hand in hand met 
duurzaamheidsoverwegingen.”

In de voedingssector raken heel wat 
vacatures moeilijk, of zelfs niet, ingevuld. 
Hoe komt dat? 
“Met ruim 90.000 werknemers en een indirecte 
tewerkstelling van 140.000 jobs (cijfers 2017) 
vormen onze leden de grootste werkgever van 
het land. Onze sector telt dagelijks gemiddeld 
1.500 openstaande vacatures en daar komen 
er elke dag nog 36 bij, vooral als gevolg van 
nieuwe competenties die we zoeken: minder 
repetitief werk en meer technische skills in 
een hoogtechnologische omgeving. Daarom 
moeten we volop inzetten op jongeren en de 
sector ‘sexyer’ maken.” 
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Als voorzitter van Fevia, de federatie van de Belgische voedingsindustrie, verdedigt voorzitter 
Jan Vander Stichele de belangen van 700 bedrijven uit 26 sectoren. Daarmee is hij voor een 

groot stuk verantwoordelijk voor wat we dagelijks op ons bord krijgen.

‘Als de uitkomst niet duurzaam 
is, begin ik er niet aan’

We moeten 
onze binnenlandse 
consumenten 
overtuigen dat aan 
kwaliteit, innovatie en 
duurzame productie 
een prijskaartje hangt.



Hoe doe je dat precies, de sector 
aantrekkelijker maken? 
“Via onze employer brand ‘Food At Work’ 
nemen we tal van initiatieven om de nieuwe 
technische profielen in te vullen. Samen 
met opleidingsfonds Alimento hebben we 
‘Students Meet CEO’ in het leven geroepen, 
waarbij studenten rondleidingen krijgen in 
voedingsbedrijven en in dialoog gaan met de 
CEO. Met de ‘Food At Work Student Awards’ 
bekronen we dan weer sterke ideeën voor de 
ontwikkeling van nieuwe voedingsproducten. 
We geven jongeren tevens de kans om 
technische oplossingen te bedenken voor 
bestaande problemen in voedingsbedrijven. De 
beste oplossingen worden geïmplementeerd 
en bekroond met de ‘Food At Work Techno 
Awards’. STEM-opleidingen en duaal leren 
moeten dan weer de instroom vanuit het 
onderwijs verhogen. Via Alimento investeren 
we in opleidingen voor knelpuntberoepen. 
Samen met VDAB, Forem en Actiris gaan we 
later dit jaar op de nieuwe website van ‘Food 
At Work’ alle vacatures uit onze sectoren 
samenbrengen en in de kijker zetten voor 
werkzoekenden.” 

De sector kende ook een daling binnen de 
binnenlandse verkoop van Belgische  
streekproducten. Hoe verklaar je dat?  
“Vorig jaar kende de verkoop van streek- 
producten in eigen land inderdaad een lichte 
daling, die echter wel gecompenseerd werd 
door de stijgende export. De oorzaken van die 
daling zijn bekend: wegens de hoge taxaties en 
de loonhandicap kijken steeds meer Belgische 
consumenten naar het buitenland voor de 
aankoop van goedkopere voedingswaren. We 
moeten duidelijk onze binnenlandse consumen-
ten overtuigen dat aan kwaliteit, innovatie en 
duurzame productie een prijskaartje hangt. Ook 

Zelfs met het 
actieplan tegen 
droogte- en 
wateroverlast moeten 
we alert blijven en 
proactief denken.

Goesting … 
in karaktevolle kaas 

van Vlaamse bodem !

W W W. F L A N D R I E N K A A S . B E

Flandrien Kazen hebben een unieke smeuïgheid 
en een uitgesproken smaakpallet.  

Het zijn stuk voor stuk, bol voor bol, 
authentieke, karaktervolle Belgische kazen  

van eigen kweek. Voor ieder wat wils !

Adv De Standaard.indd   1 17/07/19   15:03

een minimum aan chauvinisme is hier op zijn 
plaats. Er beweegt alvast een en ander in het 
segment van de streekproducten. Producten met 
een verhaal, zeg maar. In de biersector zorgt 
de shift van pils naar zwaardere speciaalbieren 
alvast voor positieve impulsen. De consument 
kiest hier duidelijk voor kwaliteit en diversiteit. 
Ook de erkenning van recente producten zoals 
de Breydelham als streekproduct is een mooie 
opsteker. Onze chocoladesector blijft innoveren 
met nieuwe smaken en kleuren zonder kleur-
stoffen, en ook nog met suiker- en lactosevrije 
chocolades.”

Welke trends op vlak van innovatie zitten 
verder nog in de lift?
“Momenteel onderscheiden we vier duidelijke 
trends. Een eerste betreft het circulair 
ondernemen. Bedrijven proberen verspilling 
tegen te gaan en zetten maximaal reststromen 
in. Ook duurzame mobiliteit speelt hierin een 
belangrijke rol, via minder belastende transport-
methodes en het beperken van de food miles. 
Eiwittransitie is een tweede trend. Consumen-
ten gaan hierbij op zoek naar plantaardige alter-
natieven. Let wel, dit is geen anti-vleesverhaal, 
maar een best of both worlds, waarbij we keuze 
en diversiteit vooropstellen. De derde trend 
omhelst het ontwikkelen van producten voor 
specifieke noden bij bepaalde bevolkingsgroe-
pen, van anti-allergene voeding tot concepten 
op maat voor ouderen. Een vierde trend betreft 
de voortschrijdende digitalisering van de 
landbouw- en voedingssector. Via big data en de 
principes van de Industrie 4.0 worden oogsten 
en grondstofproductie geoptimaliseerd.”

Van oogsten gesproken: vorige zomer 
kreeg de landbouw te kampen met een 
extreme droogte. Volstaat het actieplan 
tegen droogte- en wateroverlast van 
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SMART FACT.

Wat als je niet bij Fevia was  
terechtgekomen?

“Voeding is mijn passie én mijn job. Logisch ook 
dat ik zelf ergens een beetje Bourgondiër ben. Ik 
hou dan ook van een lekkere maaltijd met een 
goed glas wijn. Misschien was ik in een ander 
leven wel wijnbouwer geweest in Italië. In ieder 
geval, wat ik ook doe of ambieer op persoonlijk 
of professioneel vlak: als de uitkomst niet duur-
zaam is, begin ik er niet aan.”

de Vlaamse Milieumaatschappij om dat 
probleem voldoende op te lossen?
“Wellicht mogen we ook deze zomer periodes 
van droogte verwachten, met een mogelijke 
inwerkingtreding van het afschakelplan. Met 
Fevia ondersteunen we elk initiatief voor een 
duurzamer watergebruik. We werken hiervoor 
samen met de andere actoren in het waterdo-
mein via constructieve samenwerkingsverban-
den. Zelfs met het actieplan, dat 91 punten telt, 
moeten we alert blijven en proactief denken. 
Op 10 jaar tijd slaagden onze voedingsbedrijven 
erin om hun waterverbruik per productie-een-
heid met 40 procent te drukken. Waterher-
gebruik zit volop in de lift, waarbij tot bijna 
70 procent van het afvalwater, na grondige 
zuivering, hergebruikt wordt als proceswater. 
Voedingsbedrijven gaan ook op zoek naar 
alternatieve waterbronnen, zoals de recuperatie 
van regenwater. Zelfs met de strenge eisen qua 
voedselveiligheid blijven extra waterbesparingen 
via hergebruik mogelijk. Circulair omgaan met 
water binnen en buiten het bedrijf moet echter 
kaderen in een integraal waterbeleid waarbij alle 
actoren betrokken zijn.”

Bierboot vervangt 5.000 
vrachtwagens 
AB InBev zal vanaf dit jaar Stella Artois 
vervoeren per boot, van Jupille naar de haven 
van Antwerpen. Daarmee willen ze het transport 
van hun bieren aanzienlijk groener maken en zo 
tegen 2025 een kwart minder CO2 uitstoten. 
Dankzij dit initiatief halen ze per jaar maar liefst 
5.000 vrachtwagens van de baan. Vier boten 
varen tweemaal per week met 100 containers 
via het Albertkanaal, in samenwerking met 
Euroports en TFC.

Unieke samenwerking tussen 
landbouw en industrie 
In samenwerking met onder andere 
Flanders’FOOD heeft diepvriesgroentenspecialist 
Ardo vorig jaar geïnvesteerd in ondergronds 
leidingnetwerk van 25 kilometer lang. Dat 
wordt gebruikt om het gezuiverd afvalwater 
van het bedrijf te herverdelen over de 
omliggende landbouwbedrijven. Op 150 
afnamepunten kunnen de landbouwers hun 
beregeningsinstallatie aansluiten en zo een 
aanzienlijke waterbesparing realiseren.



In België is amper 4 procent van de 
landbouwers jonger dan 35 jaar. Dat 
is omdat er minder behoefte is aan 

arbeidskrachten, als gevolg van de hoge 
machinale productiviteit, en door de sterke 
verstedelijking. De hele sector staat dus 
voor een grote uitdaging. Dat zegt ook 
Pierre Bascou, directeur Duurzaamheid en 
Inkomenssteun van de Europese Commissie. 
“Om te komen tot een concurrerende, 
duurzame en innovatieve landbouw 
moeten we meer jongeren bewustmaken en 
aantrekken. Zij hebben oog voor innovaties 
en milieuoverwegingen, met een beter 
opleidingsniveau.”

Met 38 procent van de EU-begroting 
vertegenwoordigt het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid (GLB) een aanzienlijk deel 
van de financiën van ons continent. Op dit 
moment rekenen de autoriteiten op een betere 

samenhang tussen de verschillende landen 
om beginnende landbouwers te stimuleren. 
“Naast onze financiële bijstand in contanten, 
willen wij de lidstaten ook aanmoedigen 
om de algehele situatie te veranderen. De 
toegang tot kapitaal en grond moet worden 
vergemakkelijkt. Dat is belangrijk voor deze 
boeiende maar moeilijke sector, waar het 
inkomensniveau 40 procent lager ligt dan 
elders.” Hierbij dient wel opgemerkt dat in 
de periode 2014-2020 bijna 400.000 jonge 
Europese landbouwers voor bijna 15 miljard 
euro aan steun hebben ontvangen – hetzij 
als rechtstreekse inkomenssteun, hetzij als 
vestigingssteun. Al zouden meer stedelijke 
jongeren kiezen voor het platteland, het kost 
wel steeds meer om als landbouwer te starten. 
“Veel van die jongeren bezitten zelf geen 

grond en moeten dus huren”, zegt Bascou. “Als 
we bekwame landbouwers willen aantrekken, 
moeten we hun toegang tot de sector 
vergemakkelijken zodat ze zich met zo weinig 
mogelijk beperkingen kunnen vestigen.” 

Het beroep van landbouwer geniet erkenning 
en is ook echt zinvol. Het komt tegemoet aan 
de voedselbehoeften van de bevolking, met 
een directe impact op het leven van iedereen. 
De landbouw blijft dus erg in trek. Starters 
kiezen doorgaans voor de meest veelbelovende 
delen van de sector, zoals groenten en fruit, 
biologische teelt, melk of duurzame landbouw. 
De mentaliteit is aan het veranderen – dat 
bevestigt ook Pierre Bascou. “De sector maakt 
een revolutie door. Het is een ondernemende 
en vooruitstrevende stiel die gebruikmaakt 
van de nieuwste technologieën. De landbouw 
maakt zowel economisch als ecologisch 
vooruitgang, dankzij robotica en kunstmatige 
intelligentie, zaken waar jongeren affiniteit 
mee hebben. Tegelijkertijd verandert ook 
het consumentengedrag, met name wat de 
productiemethoden en de voedingswaarde 
betreft.”

Daarnaast tekent zich in de sector ook een 
andere maatschappelijke trend af: starters die 
zich collectief vestigen. In sommige landen 
is dat zelfs de enige manier van werken. 

“De behoefte aan werktuigen en land is 
zo groot dat starten binnen een collectieve 
structuur duidelijk economische voordelen 
biedt. Bovendien worden zo ervaringen en 
expertise uitgewisseld,” aldus Bascou. Is 
er dan ook sprake van grondgebrek? “Dat 
blijft vrij beperkt. Al 40 jaar schommelt de 
daling van het landbouwareaal tussen de 
0,2 en 0,5 procent. Er gaat voornamelijk 
landbouwgrond verloren rond industriële en 
stedelijke gebieden. Verontrustend is dat de 
beste percelen verdwijnen en dat er wereldwijd 
weinig mobiliteit zit in bestaande percelen. 

Gezien het lage pensioen is grond immers 
financieel belangrijk voor veel boerenfamilies. 
In Europa wordt dan ook bijna één hectare 
op twee gehuurd, wat een beperking kan zijn 
voor starters. Maar ook daar werken wij aan”, 
besluit hij.

We moeten 
ervoor zorgen dat 
jonge landbouwers 
zich met zo weinig 
mogelijk beperkingen 
kunnen vestigen.

In sommige 
landen vestigen 
nagenoeg alle jonge 
starters zich collectief.

Jonge mensen 
hebben oog voor 
innovaties en 
milieuoverwegingen.

TEKST DAVID HAINAUT
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De Europese Commissie is de politiek onafhankelijke, uitvoerende tak van de Europese Unie, opgericht in 1958 en gevestigd te 
Brussel. Ze bestaat uit een team of “college” van commissarissen, één uit elk EU-land. Jean-Claude Juncker is nu voorzitter. De Commissie 
is als enige verantwoordelijk voor het opstellen van voorstellen voor nieuwe Europese wetgevingen en voert de besluiten van het 
Europees Parlement en de Raad van de EU uit. Ze beheert ook het EU-beleid en wijst EU-financiering toe, handhaaft de EU-wetgeving en 
werkt verder als spreekbuis voor de Europese Unie in de wereld. 

In samenwerking met...

De landbouw is extreem  
belangrijk voor onze toekomst

Al is de landbouw een economische sector van enorm historisch belang, toch zijn wereldwijd steeds minder mensen 
actief in deze sector. Alsmaar minder jongeren ambiëren een carrière in de landbouw. 



Altijd korte keten
Boer Willy van de Beverse Kaasmakerij levert 
ambachtelijke kazen, het Limousin-rundsvlees komt 
van boer Pier Pierre uit Tielt en ga zo maar door. “We 
geloven in de korte keten en gaan met volle overtuiging 
voor het lokale verhaal.”

Niet zomaar koken
Ook de koks van Belgocatering zijn mensen die een 
passie hebben voor echt eten. Niet zelden werkten ze 
ooit in sterrenzaken. Koken is voor hen veel meer dan 
zomaar wat ingrediënten samengooien. En het is dat 
wat een gewone maaltijd van een lekkere onderscheidt. 

Hospitality events
Belgocatering zorgt niet alleen voor een gevulde maag, 
ze bieden ook geregeld unieke hospitality-ervaringen. 
Denk foodtruckfestivals, pop up wereldkeuken, 
streetfood market in de inkomhal van een bedrijf, 
picknickpakketten voor 2 waarbij er iemand van een 
andere afdeling moet worden geïnviteerd enzoverder. 
“We houden ervan dat mensen elkaar via puur en lekker 
eten op een informele manier leren kennen, ook al 
situeren onze klanten zich in een professionele context. 
Lekker eten verbindt!”

Waste management
“Onze filosofie zou niet duurzaam zijn als ook ons 
afval niet op een duurzame manier werd behandeld. 
We hebben dan ook een nauwe samenwerking met 
Too Good To Go, een organisatie die op een mooie 
manier de strijd met voedselverspilling aangaat en aan 
duurzaam waste management doet”, besluit Carmen. 

“Goede producties komen maar tot 
stand als je met de beste mensen 
samenwerkt. Wij geloven in elke 
samenwerking die we aangaan”, steekt 
Carmen Swinnen, Chief Hospitality 
Consultant Belgocatering, van wal. 

Scharrelen maar
Zo is er boer Olivier. Omdat hij de lekkerste 
scharreleitjes van het land wil leveren, laat hij zijn 
kippen graag scharrelen op verse bodems. Hij vervoert 
de beestjes in twee unieke trailers op zoek naar 
de lekkerste weide. De kippen leven volledig vrij en 
scharrelen naast het kippenvoer, allerlei insecten, 
kruiden en grassen bij elkaar. Dat is zijn geheim voor 
smaakvolle, natuurlijke en gezonde eitjes. En dat proef 
je! “Bij Belgocatering maken we uitsluitend gebruik van 
zijn eitjes.”

Op het ritme van natuur
Boer Dries is de vaste biogroenten boer. “Speciaal 
voor ons kweekt hij vergeten groeten, volledig op 
biologische wijze. Zo volgen we het ritme van de 
natuur. Bij ons eet je die eerste kleine overheerlijke 
bloemkooltjes, asperges op hun best en de meest 
vlezige en smaakvolle tomaten ooit, om slechts enkele 
voorbeelden te noemen. Wij stellen onze menu's 
samen op basis van de groenten die Dries ons 
aanlevert.  We vullen die niet aan met producten van 
andere leveranciers ook al bereiden we zo'n 15.000 
maaltijden per dag. Het maakt dat we niet altijd voor 
de meest evidente weg kiezen, maar wel voor de 
meest pure en eerlijke.”

PUUR & (H)EERLIJK
Bij Belgocatering bieden ze al meer dan 25 jaar unieke food en hospitality services aan. Ze beheersen 
de kunst van het ambachtelijk koken als geen ander en gaan voor iedere klant net dat stapje verder. 
Ze schrijven een puur en duurzaam verhaal. Naast verse ingrediënten is de nauwe link met de boeren, 
leveranciers en medewerkers dan ook zeer sterk aanwezig in het bedrijf. 

www.belgocatering.be
CIRFOOD

Van boer 
tot bord
Nuscience maakt als Agrifirm EMEA brand deel uit 
van de Royal Agrifirm Group, een toonaangevende 
landbouwcoöperatie met een internationaal netwerk 
van dochterbedrijven in Europa, Zuid-Amerika, de 
VS en Azië en een wereldwijd distributienetwerk. 
Nuscience maakt premixen, concentraten, 
mineralenmengsels en functionele voederingrediënten 
voor de veevoederindustrie en streeft daarbij naar 
voortdurende innovatie. Ze zijn dé kennispartner in 
voeding en gezondheid en daarbij ook nog eens een 
fijne werkgever én op zoek naar extra krachten!

Siska Bourgeois, HR director Agrifirm EMEA, licht toe.

Duurzaamheid troef
De sector waarvoor wij werken is onmisbaar, maar 
wordt vaak met argusogen bekeken als we het hebben 
over milieu en duurzaamheid. Wij vormen graag een 
positieve schakel in dit verhaal. De toekomst van 
onze sector hangt af van innovatie en de creativiteit 
om duurzaam te produceren. Onze grootste uitdaging 
voor de toekomst bestaat erin om onze klanten te 
adviseren hoe ze zo optimaal mogelijk onze veevoeders 
kunnen inzetten om de dieren gezond te houden 
rekening houdend met de voederconversie, de ratio 
voederopname versus de groei van het dier. Deze 

knowhow laat boeren toe voeding, gezondheidsstoffen 
en meststoffen gerichter dan vroeger in te zetten. 
Het is fijn om mee te werken aan een verantwoorde 
voedselketen voor toekomstige generaties.

Bedrijfscultuur
Met Nuscience zetten we sterk in op persoonlijke 
ontwikkeling en een gezonde bedrijfscultuur. We vinden het 
welzijn van onze mensen minstens even belangrijk als hun 
prestaties. Met onze waarden als stevige basis bieden we 
op verschillende vlakken ondersteuning aan. Dit gaat van 
het uitwerken van een persoonlijk ontwikkelingsplan, een 
vitaliteitsproject, programma’s om te ontdekken of je een 
specialist of een generalist bent tot cursussen die zich meer 
op managementniveau afspelen. Wij laten je graag ontdekken 
waar je talenten liggen en helpen deze mee ontwikkelen. 
Daarnaast zijn we ons bewust van de snel veranderde wereld 
waarin we opereren en het belang om mee te evolueren. Ook 
hier zorgen wij voor de juiste begeleiding.

Op dit moment zoekt Nuscience volgende profielen:

Enerzijds zoeken we technische sales profielen voor 
onze functionele voederingrediënten. Bio-ingenieurs 
& dierenartsen met een commerciële feeling die ons 
verhaal graag naar buiten brengen en dit technisch 

en wetenschappelijk kunnen onderbouwen, mogen 
zich steeds melden. En om dit alles online mee 
te ondersteunen zijn we op zoek naar een digital 
marketeer. Daarnaast zijn we voortdurend op zoek 
naar product developers om ons innovatie-team te 
versterken. De toekomst heeft heel wat in petto en 
daar bereiden we ons graag op voor. 

Anderzijds zoeken we operatoren voor onze fabriek 
in Drongen – waar voormengsels voor veevoeder en 
gezondheidsadditieven worden gemaakt. Deze fabriek 
speelt sterk in op veiligheid en is een knap staaltje 
state of the art technologie. We ontvingen onlangs, na 
een strenge audit, de Factory of the Future award. Niet 
alleen scoren we goed op het gebied van technologie 
en productie maar ook op people management. 
Nieuwelingen kunnen immers rekenen op een sterk 
introductieprogramma. 

Kom je graag terecht in een innovatief bedrijf in 
de landbouwsector? Dan is Nuscience exact wat je 
nodig hebt in je carrière!

member of the royal agri�rm groupwww.agrifirm.com jobs@nusciencegroup.com
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012     EXPERTPANEL  SECTOREN IN CRISIS 

De oogst hoogst in nood
Momenteel heerst er in België een officieel erkende crisis in drie landbouwsectoren: de appelteelt, de perenteelt en 
de rundvleessector. Hoe komt dat, wat zijn de mogelijke oplossingen en wat moet er vooral niet (meer) gebeuren? 

LUC VANOIRBEEK.
Algemeen Secretaris, 
Verbond van Belgische 
Tuinbouwcoöperaties (VBT)

DRIES TIMMERMAN.
Voorzitter, 
Producentenvereniging 
Vleesvee (POVV

PAUL HERMANS.
Boer bij fruitbedrijf 
Hermans-Sanen

“We werden het afgelopen jaar geconfronteerd met een 
uitzonderlijk grote appeloogst in Europa. In een normaal 
wordt er ongeveer 13 miljard kilogram appelen geproduceerd. 
Vorig jaar was dat veel meer. Dat was vooral te wijten aan 
de enorme oogst van 5 miljard kilogram van onze Poolse 
collega’s. Daarenboven hebben we nog steeds te maken 
met de gevolgen van de Russische importban van peren. 
Tot de zomer van 2014 ging meer dan een derde richting 
Rusland. Een stijgend aanbod en een dalende vraag heeft 
uiteraard een negatieve invloed op de prijs. Ten slotte was 
2018 uitzonderlijk droog en heet. Dat had een impact op de 
kwaliteit van het fruit, waardoor de binnenlandse vraag onder 
druk kwam te staan.”

“Om kwaliteitsfruit te telen, blijf je afhankelijk van 
weersomstandigheden. Daar valt niet in tussen te komen. 
We hebben als veiling interventies georganiseerd waarbij 
telers door de producentenorganisatie betaald werden om 
een product uit de markt te nemen. Zo hebben we een 
groot deel van de (over)productie niet op de markt gebracht. 
Ook hebben we inspanningen geleverd om nieuwe markten 
te ontwikkelen. In februari werd er toegang gecreëerd voor 
onze peren tot de Mexicaanse markt. Ten slotte schreven we 
als sector in op Europese campagnes om ons fruit buiten de 
EU te promoten. Minister Van den Heuvel (CD&V) heeft 
ook 200.000 euro vrijgemaakt voor de promotie van ons 
fruit op de binnenlandse markt.”

 “Dat is zeker niet voldoende. Er zullen meer structurele 
ingrepen nodig zijn om werk te maken van een betere 
afstemming van vraag en aanbod. We moeten als fruitsector 
inzetten op enerzijds een productiebeperking en anderzijds 
een vernieuwing van ons appel- en perenaanbod. Wat het 
eerste betreft, zou het al een enorme stap vooruit zijn als 
er in Europa geen steun meer wordt gegeven aan nieuwe 
aanplantingen in een reeds overvolle appel- en perenmarkt. 
In België zijn we ervan overtuigd dat we moeten inzetten 
op de vernieuwing van ons aanbod en een ambitieus 
kwaliteitsbeleid.”

“Er zijn volgens mij drie grote oorzaken. Allereerst is er de 
overproductie. Daarnaast is er nog steeds het probleem met 
het verbod op export naar Rusland én alle fruittelers dragen 
ook nog eens de enorme gevolgen van de hittegolf van vorig 
jaar. Wist je dat, als de grondtemperatuur 30 tot 35 graden 
bedraagt, het in de kruin van een appel- of perenboom tot 
wel 45 graden kan oplopen? Dat is nefast voor de oogst. 
Met mijn 7 hectare grond ben ik maar een relatief kleine 
garnaal in onze sector, dus erg veel overschot voor export 
heb ik gelukkig niet. Maar die hitte, daar draag ik uiteraard 
wel de gevolgen van.”

 “Ik heb geïnvesteerd in een regeninstallatie. Het is niet 
de goedkoopste oplossing, maar die afkoeling heeft ervoor 
gezorgd dat veel van mijn fruit het wel heeft gehaald. 
Verder probeer ik zo lokaal mogelijk te boeren. Een bezoek 
aan de veiling levert me vandaag enkel maar verlies op. Ik 
moet geld bijbetalen om mijn fruit kwijt te raken. Daarom 
geloof ik steeds meer in de korte keten. Ik probeer bijna 
alles wat ik oogst in mijn eigen winkel te verkopen. Zo blijft 
er minder aan de strijkstok hangen en heb ik meer controle 
over mijn inkomsten.”

“Als iets te mooi klinkt om waar te zijn, dan is het dat 
meestal ook. Zo ook hier. Ik heb die steunmaatregel bewust 
niet aangevraagd, omdat het uitstel van executie is. Wat 
ik nu minder zou betalen aan sociale bijdrage, wordt later 
onverbiddelijk van mijn pensioen afgehouden. Voor een 
kleine boer is dat dus geen efficiënte oplossing. Wat zou 
dan wel een mogelijke oplossing kunnen zijn? Voor grote 
fruittelers hoop ik dat de grenzen met Rusland weldra terug 
opengaan. Kleine boeren zoeken ondertussen maar beter hun 
heil in die korte keten en het lokale verhaal.”

“Hier zijn verschillende factoren verantwoordelijk voor. Een 
boer kan de extra kosten in zijn bedrijf niet doorrekenen, 
terwijl alle andere schakels in de ketting dat wel doen aan de 
consument. Er is te weinig prijstransparantie. Je moet weten 
dat een boer minimaal 6 euro per kilogram geslacht vlees 
nodig heeft om een correct loon te hebben. Als de marges 
elders in de ketting eerlijk bepaald worden, betekent dat 
zelfs niet noodzakelijk een meerprijs voor de consument. 
Dus het is wel degelijk haalbaar. Daarnaast wordt vlees 
vaak onder de prijs verkocht omdat warenhuisketens dat als 
promotiemiddel gebruiken om mensen naar hun supermarkt 
te lokken. Dat is onhoudbaar voor de sector.”

“POVV werd in het leven geroepen om vleesveehouders 
anders te laten denken. We roepen op om meer samen 
te werken. We ijveren niet alleen voor het feit dat lokale 
familiale landbouwers de handen in elkaar moeten 
slaan, maar trachten ook de vleesvee-industrie dier- en 
milieuvriendelijker te maken, zonder extra meerprijs voor 
de consument. Die heeft immers graag nog altijd een 
heerlijk stuk vlees op zijn bord, en wij willen dat dit eerlijk 
gebeurt. Gelukkig zagen we de veestapel de afgelopen 5 
jaar al met 10,2 procent verminderen, volgens cijfers van 
Dierengezondheidszorg Vlaanderen (DGZ).” 

“Nee, boeren moeten over de hele lijn eerlijk en correct 
betaald worden. Zoals ik al zei: dan kom je uit op 
minstens 6 euro per geslachte kilogram vlees, wil je een 
kwaliteitsproduct in de rekken. Volgens Europa mag er niet 
onder de kostprijs verkocht worden, maar in de landbouw 
geldt deze maatregel blijkbaar niet. Dat moet veranderen. 
Onze sector moet daarom meer informatie durven delen 
met elkaar over de verschillende afzet- en aankoopmarkten 
en meer samenwerken met alle actoren in de industrie − 
van stallenbouwers over transporteurs tot slachthuizen. 
Enkel op die manier kan de positie van de individuele 
vleesveehouder versterkt worden en stijgt de kans op een 
eerlijk loon voor elke boer.”

Wat is volgens jou de oorzaak van de crisis die momenteel heerst in de sectoren? 

Wat werd er gedaan om dit te voorkomen?

Is een tijdelijke vermindering van de sociale bijdrage genoeg om het verlies op te vangen?

TEKST EVELIEN JANSEN 

FOKUS-ONLINE.BE



Milcobel is de grootse zuivelcoöperatie van België. Als onmisbaar ingrediënt in onze dagelijkse 
voeding, zorgen zij van A tot Z voor kwaliteitsvolle melkproducten. Peter Koopmans is CEO 
en vertelt over de 3 D’s: dynamiek, duurzaamheid en dierenwelzijn.

Milcobel is een zuivelcoöperatie. Wat betekent 
dat precies?  
Als zuivelcoöperatie kiezen wij voor een 
uniek model, een derde weg, naast privé- of 
overheidsbedrijven. We hebben een belangrijke 
sociale meerwaarde. Onze melkveehouders 
zijn tevens onze aandeelhouders, en hebben 
medezeggenschap in de onderneming. 
Alle  beslissingen worden genomen in dialoog en 
transparantie. De gecreëerde meerwaarde vloeit 
terug naar de melkveehouders. Wij zijn bovendien 
een inclusieve coöperatie, met plaats voor een 
grote verscheidenheid aan melkveebedrijven. We 
steunen onze melkveehouders en ijveren voor 
het voortbestaan van de zuivelsector en -industrie 
in België. We hebben ook een bedrijfskant, waar 
we die voedzame melk omzetten in kwaliteitsvolle 
zuivelproducten, zoals kaas (o.a. Brugge kaas), 
boter, melkpoeder, mozzarella, melk, roomijs,… 

Jullie vormen een schakel tussen duizenden 
mensen. Hoe houden jullie die verbonden?
Wij willen expliciet een bedrijf zijn waar geen 
vervreemding optreedt. We zorgen ervoor dat 
korte communicatielijnen beschikbaar blijven, waar 
we mekaar blijven kennen. Dat realiseren we met 
een ijzersterke dynamiek. Zowel op het niveau 
van onze 2600 melkveehouders, als op het niveau 
van onze 2000 werknemers. Bovendien laten we 
ons daarbij drijven door onze M.E.L.K.-waarden: 
Moedig, Eerlijk, Loyaal en Kwaliteitsvol op elk vlak.

‘Door de Boeren – Voor de Boeren’ is de slogan 
waarmee het engagement naar jullie leden-
melkveehouders uitdrukken. Wat houdt deze 
leuze in?
We willen het opnemen voor onze 2600 
leden-melkveehouders. Zij zijn immers zowel 
aandeelhouder-vennoot, als leverancier van de 
kostbare melk. Onze grondstof voor een rijk pallet 
van zuivelproducten. Zij vormen de basis én 
staan voor een onmisbare schakel in ons bedrijf. 
Dat engagement is de drijfveer achter zowat alle 
beslissingen die we nemen. 

Een minder positieve noot: er bestaat vandaag 
nogal een eenzijdige communicatie over de 

sector naar de media toe.
Er bestaan helaas vele misvattingen over de 
melkveesector. En dat terwijl er zoveel inspanningen 
gebeuren qua innovatie en duurzaamheid. 
De carbon footprint van de melkveehouderij 
in België is sinds 2000 gedaald met 26%. En 
onze melkveehouders leveren onverminderd 
inspanningen om die ook in de komende jaren 
verder te reduceren. Er wordt vb. wetenschappelijk 
onderzoek gevoerd naar voeder en impact op 
methaanuitstoot. De sector is veel innovatiever 
dan men denkt. Als coöperatie willen we een meer 
proactieve en visibele rol opnemen, en de toon 
zetten voor de gehele melkveesector in België.

Milcobel geeft aan te streven naar continue 
verbetering van onze klimaatinspanningen. 
Hoe willen jullie dit behalen?
We hanteren een volledige ketenbenadering, 
van koe tot klant. Zowel in onze productie, onze 
verwerking, als transport. We werken per definitie 
met de natuur en gaan er zorgvuldig mee om. We 
zijn voor circulaire landbouw. De daling van het 

energieverbruik in onze fabrieken met 26 procent, 
is iets waar we trots op zijn. Daarnaast is het 
waterverbruik 29 procent gedaald. Qua transport 
is ons brandstofverbruik met 21 procent gedaald. 
In onze melkverwerking staat duurzaamheid 
centraal, hetgeen we aantonen met de toepassing 
van het Charter Duurzaam Ondernemen in al onze 
vestigingen. 

Goede melk komt van koeien die goed worden 
verzorgd. Hoe waarborgen jullie die zorg?
Dierenwelzijn behoort onlosmakelijk tot de goede 
praktijken op onze melkveebedrijven. Zorgen voor 
de gezondheid van onze koeien is geen opdracht, 
maar een manier van leven die ingebed zit in het 
DNA van elke melkveehouder. Onze koeien zijn 
ons levend kapitaal waar we met de grootste zorg 
mee omgaan. Dierengezondheid en dierenwelzijn 
worden hoog in het vaandel gedragen. Dit gaat 
niet enkel om goede voeding, gezondheid en 
leefomstandigheden, maar ook om het creëren 
van een stressvrije omgeving waarin onze koeien 
hun natuurlijk gedrag kunnen vertonen. Waarin ze 
omringd worden met het nodige comfort.

Last but not least, hoe staan jullie tegenover de 
steeds meer betrokken consument?
De consument, onze klanten, zijn vandaag zeer 
bewust van wat ze eten en drinken. Er is een 
groeiende vraag naar authentieke, voedzame 
producten. Alles van eigen bodem, kwalitatief 
en duurzaam gemaakt. Bij Milcobel hechten we 
hier dan ook veel belang aan. We valoriseren 
de natuurlijke rijkdom van melk maximaal. We 
laten consumenten wereldwijd genieten van de 
voordelen van voedzame zuivel. 

Peter Koopmans
CEO

milcobel.com
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Wil je nog meer weten? Surf dan snel naar

#FOKUSAGRIFOOD

Wil je nog meer weten? Surf dan snel naar

FOKUS-ONLINE.BE

Die kloof moet overbrugd worden 
met eerlijke handel, voor iedereen. 
Om een bepaalde industrie of 

tak duurzaam te maken, is het absoluut 
noodzakelijk dat iedereen in de keten een 
eerlijke prijs krijgt voor zijn producten en 
inspanningen. Dat is de meest elementaire 
voorwaarde. In de melkindustrie is dat 
niet anders. De boer moet een eerlijke 
prijs krijgen voor zijn melk, de distributeur 
moet een faire marge ontvangen om de 
melk verder te verkopen en de consument 
moet een eerlijke prijs betalen, in ruil voor 
een topproduct. 

In volle crisistijd hebben wij onze 
coöperatieve, Faircoop, opgericht. De 
kiemen liggen in Wallonië. Daar werd het 
enkele boeren duidelijk dat de melkhandel, 
zoals die tot dan georganiseerd werd, 
niet langer houdbaar was. Als we onze 
eigen toekomst in handen wilden nemen 
en ervoor zorgen dat er binnen tien 
of twintig jaar nog melkveehouders 
bestonden, moest het anders. 

We begonnen afspraken te maken onder 
elkaar en met de afnemers, zodat iedereen 
er beter van zou worden. Dat was niet 
evident, want de landbouwwereld bestaat 
uit veel actoren en niet alle belangen lopen 
zomaar gelijk. Dat eerste jaar werd er 
800.000 liter melk verkocht. Vorig jaar was 
het al 10 miljoen liter en voor dit jaar wordt 
er gemikt op 11 miljoen liter. Faircoop 

is begonnen met acht landbouwers, 
momenteel zijn er meer dan 500 leden; 
dat zijn boeren van Oostende tot Aarlen. 
Die 11 miljoen liter zou trouwens een 
mooie mijlpaal zijn: elke Belg, van baby tot 
bejaarde, heeft dan gemiddeld één liter melk 
gedronken. En het potentieel om daarna 
nog verder te groeien, is er. In België wordt 
er jaarlijks 900 miljoen liter melk verkocht. 
 
Ondertussen staan we niet stil. Aan het 
productengamma is ondertussen chocomelk, 
roomijs, boter en kaas toegevoegd. 
Samenwerkingen gebeuren met kleine, 
artisanale en lokale producenten, die geloven 
in onze filosofie en die ook onderschrijven.
 Dat wil niet zeggen dat er niet professioneel 
of modern gewerkt kan worden, verre van. 
Dit project kan immers alleen maar slagen 
als we de consument kunnen overtuigen van 
onze missie. Uiteindelijk is hij het die onze 
melk moet willen. 

Ik ben ervan overtuigd dat de toekomst 
aan projecten als Faircoop is. De komende 
jaren willen we meer melk verkopen, meer 
leden aantrekken en nieuwe producten op 
de markt brengen. Alleen zo kunnen we de 
toekomst van dit vak veiligstellen voor de 
komende generaties.

014     CHRONICLE  ERWIN SCHÖPGES

De toekomst is aan 
de eerlijke landbouw

Een melkboer krijgt momenteel ongeveer 33 à 34 eurocent voor elke liter melk die hij verkoopt. Om zichzelf 
een eerlijk loon te kunnen betalen en uit de kosten te komen, zou 45 cent een minimum moeten zijn. 

TEKST ERWIN SCHÖPGES,  
VOORZITTER FAIRCOOP

Iedereen in de keten moet 
een eerlijke prijs krijgen.  
Ook in de melkindustrie.

FOKUS-ONLINE.BE



Onze yoghurt, da’s 
liefde in elke lepel.

Elke yoghurt is hetzelfde, dacht u? Tja, dat klopt 
toch niet helemaal. Yoghurt van Inex is een op 
en top Belgisch product dat op authentieke 
wijze geproduceerd wordt volgens de regels 
van de kunst. En dat proef je. Geen wonder 
dat het geheime recept al bijna zeventig jaar 
hetzelfde is. 

We maken al Inex-yoghurt sinds de jaren 
vijftig en in al die tijd is het recept nauwelijks 
veranderd. Waarom zouden we ook: onze 
yoghurt heeft die authentieke, fris-smeuïge 
smaak van vroeger die zo zeldzaam 
geworden is. Waarom onze yoghurt zo 
lekker is? Daar zijn een paar redenen voor. 
Ten eerste gebruiken we echte weidemelk 
en geen melkpoeder, zoals sommige 
concurrenten. Weidemelk is melk van koeien 
die zorgeloos in de weide hebben mogen 
grazen, minstens 120 dagen per jaar en zes 
uur per dag. Dat is niet alleen prettig voor 
de koe, het gegraasde gras geeft de melk 
ook een lekkere smaak en het zorgt voor een 
betere vetzuursamenstelling. 

De melk die we in onze zuivelfabriek in 
Bavegem (tussen Gent en Aalst) verwerken, 
komt trouwens enkel van lokale, Belgische 
boeren die in een beperkte straal rond 
de fabriek wonen. Zo werken we graag: 
eenvoudig zonder veel poespas, niets 
overbodig, maar wel met authentieke 
producten van topkwaliteit. Zoals het een  
echt familiebedrijf betaamt.  

Ook bij productie van de yoghurt zelf 
hanteren we die filosofie. Die gebeurt 

nog volledig op de manier zoals we dat 
vroeger deden. Alles begint met een 
individueel potje melk dat samen met de 
yoghurtcultuur in een rijpingskast gaat. 
Daar krijgt de melk alle tijd om tot een 
echte “vaste standyoghurt” te fermenteren. 
Toegegeven: dat gaat een stuk trager dan 
het laten fermenteren van de melk in grote 
tanks, maar het is wel véél lekkerder. Je 
merkt het ook als je onze yoghurt uitlepelt: 
hij is vast van structuur en zal niet van je 
lepel afvallen. Bij de fruityoghurts zorgen 
we dat er geen stukjes fruit mee in de 
yoghurt belanden. Het fruit wordt volledig 
gepureerd, wat een heel gladde smaak 
geeft en een zeer aangenaam mondgevoel. 
Bewaarmiddelen, verdikkers of genetisch 
gemodificeerde ingrediënten komen er 
uiteraard niet aan te pas. Alles wat je proeft, 
is puur natuur. 

Inex maakt yoghurt met magere, halfvolle of 
volle melk. Naast natuuryoghurt produceren 
we natuurlijk ook fruityoghurts, met onder 
meer aardbei, abrikoos, banaan en peer, 
maar ook verrassende combinaties als 
bijvoorbeeld perzik-passievrucht of appel-
granaat. 

Heel die werkwijze maakt dat onze yoghurt 
niet alleen lekker is, maar ook gezond. 
Inex-yoghurt is laag in calorieën, maar zit 
vol calcium, hoogwaardige eiwitten en 
noodzakelijke vitamines. Het is ook een 
prima hulpmiddel om je darmflora te 
herstellen wanneer die niet meer in balans 
zou zijn, bijvoorbeeld na een antibioticakuur. 

Bericht aan de H.H. Handelaars:
Directe korting aan de kassa. Niet cumuleerbaar met andere aanbiedingen. 1 bon per aankoop.
Aanbod geldig tot 31/08/2019 enkel in België en het Groot-Hertogdom Luxemburg.
Inex NV verbindt er zich toe de tegenwaarde van deze bon terug te betalen in zover aan de
voorwaarden van het aanbod werd voldaan. Bij gebrek aan voldoende aankoopbewijzen behoudt
Inex NV zich het recht voor dit bedrag niet uit te betalen. Kopieën van deze bon worden niet aanvaard.
De bonnen dienen voor controle en terugbetaling gestuurd te worden naar
HighCo DATA Benelux sa, Kruiskouter 1 - 1730 Asse.
V.U.: L. de Clercq, Meulestraat 19, 9520 Bavegem.BO
N €0 .50 bij aankoop van 4x125g Inex 

yoghurt, smaak naar keuze

Geldig tem 31/08/2019

Ruim 120 jaar 
geschiedenis
De geschiedenis van Inex gaat 
meer dan 120 jaar terug, met 
de oprichting van een kleine 
melkerij in het Oost-Vlaamse 
Oordegem. In 1943 verhuizen 
we een paar kilometer 
verderop naar Bavegem, waar 
we zuivelproducten maakten 
onder de naam “Excellac” en 
sinds 1973 onder het Inex-merk.

(255)5410441000784(3901)005



Hevige zomerbuien zorgen steeds vaker 
voor water op straat en ravages in wonin-
gen, vooral in gebieden met veel verharde
bodems. Het water krijgt dan gewoon niet 
de kans om in de grond te dringen. Tegelijk
zorgt aanhoudende zomerdroogte ook 
voor een toenemend watertekort. “De 
klimaatverandering zorgt voor twee 
weersextremen die ingrijpend zijn voor 
particulieren en voor de procesvoering van 
bedrijven. Toch zijn ze zeker niet onover-
komelijk. Met een creatief gebruik van het 
beschikbare water, is een nieuw evenwicht 
mogelijk,” verzekert Jan Goossens, ceo van 
waterzuiveraar Aquafin. 

Water is er in principe nog steeds genoeg. 
We moeten alleen meer kritisch durven 
kijken naar onze omgang met de water-
bronnen die voorhanden zijn. Veel toe-
passingen op privédomein vragen echt 
geen drinkwaterkwaliteit en ook bedrijven 
hebben andere opties dan grond- en 
oppervlaktewater. Particulieren kunnen 
het gezuiverde water van Aquafin niet 
afnemen, maar voor bedrijven is dat wel 
een mogelijkheid. “Op 300 locaties in 
Vlaanderen zuiveren we het huishoudelijk 
afvalwater tot het proper genoeg is om 

terug naar beken en rivieren te voeren. Het 
is altijd voorradig en constant van kwaliteit,
wat bijvoorbeeld bij oppervlaktewater niet 
te voorspellen is.” Verschillende bedrijven 
in de buurt van deze locaties beseffen dat 
al en benutten dat water structureel als 
kuis- of koelwater, of zuiveren het verder 
op tot proceswater. “Vanaf 25 juli kunnen 
ook landbouwers, steden en gemeenten 
gezuiverd water afhalen bij Aquafin, op 
een beperkt aantal locaties en met een 
tijdelijke overeenkomst. Mocht de zomer 
toch nog even droog worden als vorig 
jaar, bieden we zo een aanvullende water-
bron, die te gebruiken is binnen strenge 
hygiënische randvoorwaarden.”

Zonder creativiteit droogt 
Vlaanderen uit
“We moeten ook echt afstappen van het 
idee dat regen- en afvalwater zo snel 
mogelijk in één buis moeten worden 
afgevoerd. Het lijkt contradictorisch, maar 
water ter plaatse houden, is net de beste 
remedie tegen wateroverlast. Het voor-
komt ook verspilling van een waterbron 
die direct ingezet kan worden, zowel 
particulier als in bedrijven.” Samen met 
gemeenten, projectontwikkelaars en drink-
watermaatschappijen werkt Aquafin aan 
klimaatbewuste omgevingen met een 
verstandig waterbeheer. “Water afvoe-
ren zonder het te infiltreren, bufferen of 
hergebruiken, gebeurt dan alleen als het 
écht niet anders kan. We werken vandaag 
ook met dierentuin Planckendael aan zo’n 
masterplan.” 

Om het watertekort tijdens hittegolven op 
grotere schaal te bestrijden, onderzoekt 
Aquafin of de anderhalf miljoen privéwater-

putten in Vlaanderen via een slim systeem 
mee aangesproken kunnen worden als 
buffering. “We schatten dat de gezamenlijke 
watercapaciteit van alle regenwaterputten
in Vlaanderen op 15 miljoen kubieke meter 
water ligt. Momenteel staan die regen-
waterputten het grootste deel van het 
jaar vol. Voor een goed waterbeheer is het 
interessant om deze putten te laten leeg-
lopen enkele dagen voordat er zwaar weer 
op komst is. Om te zorgen dat de eigenaars 
niet zonder regenwater komen te zitten 
als ze dat bijvoorbeeld gebruiken om hun 
toiletten te spoelen, is er een weerradar-
systeem nodig dat de lokale hoeveelheden 
regen tijdig en nauwkeurig kan voorspel-
len en dat we kunnen koppelen aan het 
verbruikspatroon van de eigenaars. Het 
project is nog in de conceptfase, maar 
we geloven sterk in de maatschappelijke 
meerwaarde en de haalbaarheid ervan,” 
zegt Jan Goossens stellig.

Te veel én te weinig water op hetzelfde moment, dat is de nieuwe realiteit in Vlaanderen. 
Althans, tot een innovatief waterbeheer voor een nieuw evenwicht zorgt. 

Is Vlaanderen te droog of te nat?

“We moeten meer 
kritisch durven kijken 
naar onze omgang met 
de waterbronnen die 
voorhanden zijn.” 

Check op welke locaties landbou-
wers, gemeenten en bedrijven 
water kunnen afnemen van 
Aquafin vanaf 25 juli.

Gemeenten besproeien parken 
met gezuiverd afvalwater.
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