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Verken samen met Siska Schoeters en Radio 2 
een land- of tuinbouwbedrijf in je buurt
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www.dagvandelandbouw.be
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H oewel de hele voedingske-
ten operationeel is gebleven, 
drong tijdens de coronacrisis 
plots het besef door dat volle 
winkelrekken niet zo vanzelf-

sprekend zijn. Tegelijk deed de pandemie con-
sumenten ook het aanbod bij de boer om de 
hoek ontdekken, wat bijzonder positief is. Toch 
mogen we niet vergeten dat de overgrote meer-
derheid zich bevoorraadt in de supermarkt. En 
daar tekent de tweespalt tussen consument en 
burger zich vaak duidelijk af: enerzijds vindt 
de burger dierenwelzijn, milieu en klimaat 
belangrijk, maar als consument baseert hij zijn 
keuzes vooral op het prijskaartje.

Schaalvergroting
Dat is een moeilijk houdbare situatie voor 
de landbouwer. Die moet onder impuls van 
steeds strenger wordende milieu- en die-
renwelzijnsregels zware investeringen doen 
die hij niet zomaar kan terugverdienen in 
de markt. Op die manier werkt de strenger 
wordende regelgeving schaalvergroting in de 
hand. Een woord dat, wanneer het over land-
bouw gaat, een zeer pejoratieve bijklank heeft 
gekregen. Dat is opvallend, want we doen wel 
massaal onze aankopen bij megabedrijven als 
Amazon of Bol.com zonder ons daar al te veel 
vragen bij te stellen. Kan je het landbouwers 
dan kwalijk nemen dat ze meestappen in de 
geldende economische wetmatigheden?

Geen taboes
Dat neemt niet weg dat de vraag gesteld kan 
worden of landbouwbedrijven wel steeds 
groter moeten worden en of er geen alter-
natieve verdienmodellen zijn. Zeker in het 
licht van de hele stikstofproblematiek is die 
vraag meer dan ooit aan de orde. In de zoek-
tocht naar een antwoord mogen daarbij geen 

taboes zijn, maar het is ook niet correct om 
te vertrekken vanuit verkeerde cijfers die het 
aandeel van de landbouw uitvergroten. Dat 
maakt een eerlijk debat onmogelijk en daar-
door dreigen we een volledige generatie land- 
en tuinbouwers te verliezen.

Nood aan dialoog
Velen onder hen hebben het immers heel 
moeilijk met de manier waarop zij in de 
media en door bepaalde organisaties worden 
afgeschilderd als boemannen van milieu en 
klimaat, terwijl ze vaak echt oprecht begaan 
zijn met de vragen en eisen die de maatschap-
pij stelt. De innovatiebereidheid is bij veel 
bedrijven groot en technologische evoluties 
maken dat smart farming een plaats begint 
te krijgen in de sector. Andere bedrijven kie-
zen dan weer bewust voor schaalverkleining 
of zetten in op de korte keten. Het is dan ook 
belangrijk om land- en tuinbouwers te bena-
deren als de ondernemers die ze zijn en in dia-
loog op zoek te gaan naar oplossingen voor de 
vele uitdagingen waar de sector vandaag mee 
geconfronteerd wordt. De luisterbereidheid 
en constructieve houding om de problemen 
aan te pakken, is bij de landbouwers - zeker 
bij de jonge generatie - groot. Wij nodigen 
iedereen uit om de handschoen op te nemen 
en het gesprek aan te gaan. ■

Landbouwers worden vaak afgeschilderd als de boemannen van 
het klimaat, terwijl ze zich net heel bewust zijn van de impact 
van de klimaatverandering. “Zeker bij jonge landbouwers merk 
je een grote bereidheid om mee te zoeken naar oplossingen”, 
zegt Griet Lemaire, directeur van het VILT.

Waarom onze 
landbouwers meer 
erkenning verdienen

Griet Lemaire

DIRECTEUR VLAAMS 
INFOCENTRUM LAND- EN 
TUINBOUW (VILT)

Enerzijds vindt 
de burger 
dierenwelzijn, 
milieu en 
klimaat 
belangrijk, maar 
als consument 
baseert hij 
zijn keuzes 
vooral op het 
prijskaartje.

Voorwoord

De innovatiebereidheid is groot. 
Technologische evoluties maken 
dat smart farming een plaats 
krijgt in de sector.
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Innovatie

Ontdek hoe de sector inzet op  
duurzaamheid, efficiëntie, kwaliteit én dierenwelzijn.

nl.planet-future.be

Smart farming speelt een cruciale rol in het behalen van de 
duurzaamheidsdoelstellingen. Lees meer op onze website.

Onderzoek

Streven naar een duurzamere  
maïs- en sojateelt dankzij  
versnelde gewasveredeling.
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Bloemenranden worden steeds actiever ingezet  
als biologisch wapen tegen schadelijke insecten.
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aspect dat we streng opvolgen. Dankzij die 
manier van werken hebben we een positieve 
impact op onze omgeving, kunnen we de 
nutriëntenstroom optimaliseren én kunnen 
we kostefficiënter produceren.

Waarom is het belangrijk dat jullie 
ook jullie klanten helpen om hun 
duurzaamheid te verhogen?

Augustyns: “De grootste uitdaging voor vee-
houders is het genereren van een duurzaam 
inkomen, anders kunnen ze immers ook niet 
op andere manieren inzetten op duurzaam-
heid. Bovendien is het belangrijk dat we vee-
houders inzicht geven in waar ze het verschil 
kunnen maken op vlak van CO2-reductie en 
circulariteit. Op zich komt het erop aan om met 
zo weinig mogelijk input zoveel mogelijk out-
put te genereren en dus het verlies te beperken. 
In Noordwest-Europa produceren we met een 
zeer lage CO2-uitstoot per liter melk of per kilo-
gram vlees. We hebben hier nu eenmaal enorm 
veel kennis uitgebouwd én kunnen bouwen 
op een traditie van partnerships binnen en 
buiten de sector. Toch blijft de betaalbaarheid 
een uitdaging. Veehouders moeten immers 
voldoende inkomen blijven vergaren. Net 
daarom willen we ons inzetten en hen helpen 
om zo efficiënt mogelijk te produceren. Daar-
naast speelt ook het beleid een belangrijke rol. 
Er worden wel allerlei plannen gemaakt, maar 
het ontbreekt aan een duidelijke visie, zeker-
heid en concrete stappen. Dat is niet enkel voor 
de veehouders belangrijk, maar voor de hele 
maatschappij. We zijn een heel innovatieve 
sector, maar dan moet je als overheid ook wel 
perspectieven kunnen bieden.”

Wat doen jullie concreet op dat vlak?
Notteboom: “Wij bepalen uiteraard het 
beleid niet, maar we willen wel zo goed 
mogelijk advies geven aan veehouders en 
met oplossingen komen. Dat gaat over het 
efficiënt benutten van onze nutriënten, maar 
ook over het verbeteren van de levensduur 
van dieren via een optimaal en gebalanceerd 
dieet. Verder helpen we hen bij het reduceren 
van emissies zodat zij kunnen voldoen aan de 
klimaatdoelstellingen. Omgekeerd zorgen 
we er in het kader van de circulariteit ook voor 
dat de mest van hun vee kan ingezet worden 
bij het voeden van gewassen waar wij uitein-
delijk weer onze grondstoffen uit halen. Zo 
sluiten we voor een stuk de kringloop.”

Innovatieve duurzaamheidstool geeft veehouders 
zicht op hun voerefficiëntie en CO2-uitstoot
Veevoederbedrijf ForFarmers besteedt steeds meer aandacht aan duurzaamheid. Als deel van de strategie  
‘Build to Grow 2025’ heeft het bedrijf daarom de duurzaamheidsaanpak ‘Going Circular’ opgesteld.  
In het verlengde daarvan ontwikkelde het ook een duurzaamheidstool waarmee veehouders op hun bedrijf 
kunnen nagaan hoe groot hun voetafdruk is. Luc Augustyns en Kurt Notteboom geven meer uitleg.  Tekst: Joris Hendrickx
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Jullie hebben ook een duurzaamheidstool 
ontwikkeld. Wat doet die precies?
Notteboom: “Onze duurzaamheidstool heeft 
als doel om veehouders inzicht te geven in waar 
ze ten opzichte van de rest van de sector staan 
op het vlak van CO2-reductie. Er wordt rekening 
gehouden met energiebronnen zoals zonnepa-
nelen, biogasinstallaties, mestverwerking, het 
inzetten van het juiste voer op het juiste tijdstip, 
gebruik van bedrijfseigen producten zoals gra-
nen en/of bijproducten, ruwvoeroptimalisatie, 
opvolging van teeltadvies, enz.”

Augustyns: “Via deze tool kijken we samen 
met onze klanten op basis van de data die 
zij ter beschikking hebben hoe het staat 
met hun voerefficiëntie en CO2-uitstoot, en 
hoe we die kunnen verbeteren. In dat kader 
kijken we samen met hen welke impact het 
gebruik van bepaalde bijproducten voor 
hen kan hebben. We bieden dus heel wat 
inzichten op maat van hun bedrijf die ze 
vervolgens zelf kunnen toepassen. Vanzelf-
sprekend wordt daarbij eerst het laaghan-
gend fruit geplukt. Men start met zaken die 
eenvoudig kunnen worden geïmplemen-
teerd en naarmate men vordert zullen er 
ook investeringen mee gepaard gaan. Net 
daarom is het zo belangrijk dat veehou-
ders kunnen rekenen op een vast inkomen. 
Duurzame investeringen zijn niet mogelijk 
zonder een duurzaam inkomen.”

Welke soorten veehouderijen kunnen 
van de tool gebruikmaken?
Notteboom: “Zowel grote als kleine veehou-
derijen kunnen inzetten op duurzaamheid 
en daarbij gebruikmaken van onze duur-
zaamheidstool. Ik denk aan de kleinschalige 
biopluimveehouderijen die veel aandacht 
besteden aan dierenwelzijn en milieu. Het 
is dus absoluut niet enkel weggelegd voor 
grootschalige veehouderijen.”

Augustyns: “Enerzijds zijn de kleine klanten 
die aan thuisverkoop doen of inzetten op bio 
gebaat bij deze tool. Zij kunnen zo de impact 
van efficiëntie op duurzaamheid in beeld 
brengen en aantonen hoe ze zich onderschei-
den. Anderzijds kunnen grote bedrijven de 
tool gebruiken om beslissingen te nemen over 
toekomstige investeringen. Ieder type van 
bedrijf heeft dus een voordeel bij het gebruik 
van deze duurzaamheidstool.” ■

Kurt Notteboom

COMMERCIEEL MANAGER 
VARKENS EN PLUIMVEE 
FORFARMERS

Luc Augustyns

COMMERCIEEL MANAGER 
RUNDVEE FORFARMERS

Duurzame investeringen  
zijn niet mogelijk zonder een 
duurzaam inkomen. Daar ligt 
meteen de grootste uitdaging  
voor onze veehouders.

In het verlengde van de duurzaamheidsaanpak ‘Going Circular’ ontwikkelde ForFarmers een 
duurzaamheidstool waarmee veehouders op hun bedrijf kunnen nagaan hoe groot hun voetafdruk is.

Hoe zetten jullie als producent van 
veevoeders zelf in op duurzaamheid  
en circulariteit?

Augustyns: “Onze organisatie heeft drie 
kernwaarden: ambitie, partnerships en duur-
zaamheid. Dat laatste is uiteraard cruciaal in 
de productie van veevoer én het advies dat we 
geven aan veehouders. De wereldbevolking 
groeit en bijgevolg neemt ook de nood aan 
eiwitrijk voedsel. Een circulaire aanpak is dan 
ook essentieel. We halen daarom onze grond-
stoffen voor dierenvoeders zoveel mogelijk uit 
de reststroom van voeding die niet (meer) voor 
humane consumptie geschikt is. Hier kunnen 
wij immers perfect nog hoogwaardige eiwitten 
uit halen. Een goed voorbeeld zijn de vochtrijke 
producten voor de varkens- en rundveesector. 
Bij de productie daarvan maken we gebruik van 
onder meer bierborstel, perspulp, kaaswei en 
reststromen uit de aardappelindustrie.”

Wat leverde die inzet al op?
Notteboom: “Laagwaardige grondstoffen 
die anders in de afvalstroom terechtkomen, 
waarderen we op naar kwalitatief voedsel. 
ForFarmers is trouwens een voorloper bin-
nen dat domein. Zo startten we al eind jaren 
90 met brijvoer voor de varkenshouderij. 
Vanuit de verwerkende industrie worden 
dat soort stromen sindsdien ingezet. Dat ver-
loopt overigens geautomatiseerd én het vol-
doet volledig aan alle kwaliteitsnormen, een 

Meer weten?

forfarmers.be/forfarmers/
duurzaamheid
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BELFertil, de organisatie die de belangrijkste 
spelers in de meststoffenindustrie 
vertegenwoordigt, bestaat vijftig jaar. Samen met 
de sector heeft ze de afgelopen jaren heel wat 
inspanningen voor het milieu gedaan. “Dat is nodig, 
want minerale meststoffen hebben nog steeds 
een belangrijke impact op de kwaliteit van de 
gewassen”, zegt secretaris-generaal Peter Jaeken.

Wat zijn minerale meststoffen en  
hoe belangrijk is hun rol?
“Minerale meststoffen zijn hoofdzakelijk in de 
natuur voorkomende zouten, moleculen en 
mineralen. Ze worden tijdens de productie in 
industriële installaties gezuiverd en op maat 
samengesteld om planten optimaal en efficiënt 
te kunnen voeden. Minerale meststoffen spe-
len op divers terreinen een belangrijke rol, zoals 
het efficiënt gebruik van schaarse landbouw-
grond, water en ander hulpmiddelen. Uiter-
aard moet dat gebeuren op basis van goede 
landbouwpraktijken, maar er is meer. Door het 
optimaliseren van de samenstelling van gewas-
sen zijn deze ziektebestendiger en garanderen 
ze een hoge kwaliteit van het geoogste deel van 
het gewas. Producten die langer vers blijven, 
leiden doorgaans tot minder voedselverspil-
ling. Minerale meststoffen zijn noodzakelijk 
om zowel boven- als ondergronds voldoende 
biomassa te produceren. Dat draagt bij aan een 
optimaal organisch stofgehalte in de bodem 

Welke inspanningen levert de sector voor 
het klimaat en de stikstofproblematiek?
“De lucht die we inademen, bestaat voor 
78% uit stikstof. Sommige installaties halen 
dezelfde stikstof uit de lucht en zetten ze om 
naar plantenvoedingsstoffen. Minerale nutri-
enten worden ook gerecycleerd uit andere 
industriële en biologische processen. Dat past 
volledig in het kader van circulaire economie. 
Net zoals bij isolatiepanelen, kost het maken 
ervan energie, maar levert het duurzaam 
gebruik ervan vele voordelen op. Dat neemt 
niet weg dat de BELFertil-leden al decennia-
lang investeren in efficiëntere productiepro-
cessen. Zo werd in de Belgische fabrieken de 
koolstofuitstoot sinds 2005 zowat gehalveerd, 
de stikstofuitstoot naar water per geprodu-
ceerde eenheid product met 80% verminderd 
en die naar de lucht met 60%. Onderzoek, 
innovatie, procesoptimalisatie en voortdu-
rende investeringen moeten de minerale 
meststoffensector koolstofneutraal maken 
tegen 2050. Er zijn nog vele hordes te nemen, 
maar de bakens zijn uitgezet.” ■
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en het vastleggen van koolstof. De maatschap-
pelijk rol is ook niet ver te zoeken: ongeveer de 
helft van onze dagelijkse voeding wordt gepro-
duceerd dankzij de inzet van minerale mest-
stoffen. Ze zijn dus een essentiële bondgenoot 
bij het oplossen van de klimaatcrisis.”

Waarom hebben we nood aan  
minerale meststoffen?
“Net zoals mensen en dieren, hebben planten 
eten nodig om te groeien en te leven. Planten 
houden het op een eenvoudig dieet: water, 
koolzuurgas (CO2), zuurstof (in de lucht en in 
de bodem), en  mineralen. Wilde planten pas-
sen zich aan naargelang wat voorradig is in hun 
omgeving. Netels groeien bijvoorbeeld op gron-
den met veel organisch materiaal, woestijn-
planten op plekken met weinig water. Maar om 
efficiënt, voldoende en kwaliteitsvolle plant-
aardige voeding te produceren, helpt de mens 
al ruim tienduizend jaar om voedselgewassen 
goed te doen groeien. Met een wereldbevolking 
van een kleine acht miljard mensen, kan dat 
niet meer zonder minerale meststoffen.”

Minerale meststoffen zijn hoofdzakelijk in de natuur voorkomende zouten, moleculen en mineralen.

Peter Jaeken

SECRETARIS-GENERAAL 
BELFERTIL

Meer weten?

belfertil.be

Minerale 
meststoffen zijn 
een essentiële 
bondgenoot bij 
het oplossen 
van de 
klimaatcrisis.

Dankzij Fyteko hoeven oogsten niet meer te 
mislukken als gevolg van droogte. Het Brusselse 
bedrijf maakt planten op een natuurlijke manier 
bestand tegen extreme omstandigheden. “We 
werken bovendien aan nieuwe biomoleculen 
die onder meer het gebruik van chemische 
pesticiden kunnen doen dalen”, zegt CEO 
Guillaume Wegria.

Tekst: Sandra Gasten

“De opwarming van de aarde blijft een uitda-
ging voor de landbouw. Heel wat regio’s, zoals 
Afrika, Latijns-Amerika, de VS en Europa, 
kennen langere droogteperiodes. Planten en 
landbouwgewassen lijden onder die extreme 
omstandigheden, hoewel deze zijn blijven 
evolueren om zich daartegen te beschermen 
en zo weinig mogelijk water te gebruiken. Bij 
Fyteko hebben we onderzocht hoe ze dat van 
nature doen. Op basis van dat onderzoek heb-
ben we biomoleculen ontwikkeld die planten 
doen geloven dat het droog is, waardoor ze 
efficiënter met water omgaan. Onze molecu-
len zijn een soort ‘vaccin’ voor planten.”

Hoe gaat dat juist in zijn werk?
“Een plantencel bestaat voor 80% uit water. 
Door bepaalde moleculen te synthetiseren, 
wat automatisch gebeurt bij watertekort, 
wordt dat water omgevormd tot een gel, 
waardoor er minder vocht in de plant ver-

“Gewassen dankzij natuurlijke moleculen 
bestand tegen extreme droogte”
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loren gaat. Met onze ontwikkeling trekken 
we dat natuurlijke proces op gang, nog voor 
planten een watertekort kennen. In plaats 
van externe producten toe te voegen, produ-
ceren we iets dat in de plant zelf al aanwezig 
is. Elke plant reageert er wel op zijn eigen 
manier op. Er is dus veel onderzoek en ont-
wikkeling nodig om de juiste moleculen te 
ontdekken. We hebben een bladspray en een 
zaadbehandeling ontwikkeld, twee manieren 
die landbouwers kunnen combineren met 
andere actieve producten.”

Op welke manier past duurzaamheid  
in jullie verhaal? 
“Duurzaamheid zit verweven in ons DNA. Een 
van onze waarden is dat wanneer je er goed 
naar zoekt, je de oplossing kan vinden in de 
natuur zelf. We geloven dat er in de landbouw-
sector een verandering op gang is, dat de sec-
tor op weg is naar een duurzaam model met 
een lagere impact op het milieu. Een model 
waar brandstoffen, materialen en oplossin-
gen allemaal een natuurlijke oorsprong heb-
ben. Ons product is ook volledig natuurlijk, 
het gaat niet om een genetisch gemodificeerd 
materiaal. Daarom past ons verhaal volledig 
in de duurzame landbouw. We kregen hier-
voor ook al erkenning. Zo ontvingen we een 
subsidie van de EIC Accelator, een Europees 
instrument dat bedrijven beloont die een 
grote impact op de maatschappij hebben.”

Zijn er bepaalde innovaties waarmee 
jullie bezig zijn? 
“Momenteel werken we aan de ontwikkeling 
van biomoleculen die het gebruik van pestici-
den of andere chemische producten in de land-
bouw moeten doen dalen. Met het klimaat-
doelstellingsplan voor 2030 heeft de Europese 
Commissie de ambitie om het gebruik van 
pesticiden in de landbouwsector met 50% te 
verminderen. Momenteel werkt echter minder 
dan 5% van de landbouwbedrijven in Europa 
met biologische bestrijdingsmiddelen. Wij 
geloven dus dat er zeker nog een groot markt-
potentieel is bij de (middel)grote bedrijven voor 
natuurlijke bestrijdingsmiddelen.” ■

Guillaume Wegria

CEO FYTEKO

Meer weten?

fyteko.com

De Europese 
Commissie 
heeft de ambitie 
om het gebruik 
van pesticiden 
in de landbouw-
sector met 50% 
te verminderen 
tegen 2030. 
Momenteel 
werkt echter 
minder dan 5% 
van de land-
bouwbedrijven 
in Europa met 
biologische  
bestrijdings-
middelen.

Meststoffenindustrie
doet inspanningen

voor milieu
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| Vermindering van emissies  
in veehouderij

Het is belangrijk om de emissies in de lucht 
van onder meer ammoniak, broeikasgassen, 
fijn stof en geur door de veehouderij goed te 
kunnen meten en begrijpen. Op basis daarvan 
kunnen immers oplossingen worden bedacht 
om deze naar beneden te halen”, vertelt Brus-
selman. “Wanneer we het hebben over de 
emissies van de veehouderij moeten we idea-
liter kunnen kijken op individueel stalniveau.  

Uit de gemiddelde waardes van de sector 
weet een veehouder immers niet wanneer 
er zich pieken voordoen in zijn stallen, 
welke oorzaken er zijn, wat de variaties zijn 
onder invloed van zijn stalmanagement 
en welke acties hij best onderneemt. Hier-
voor is er echter nood aan betaalbare en 
robuuste sensoren die in iedere stal kun-
nen worden geïnstalleerd. Wij onderzoeken 

momenteel welke technologieën hiervoor 
het meest geschikt zijn. De volgende stap is 
dan natuurlijk de koppeling tussen wat deze 
sensoren meten en hoe de stal wordt aange-
stuurd. Zo zou de ventilatie van de stallen 
automatisch kunnen worden bijgestuurd op 
basis van de gemeten emissies.”

| Efficiënter gebruik van gewasbe-
scherming, irrigatie en bemesting

“Door op basis van datagedreven technologie 
selectief aan gewasbescherming, irrigatie 
en bemesting te doen, zou de landbouw zijn 
toegepaste middelen sterk kunnen vermin-
deren. Het potentieel hiervan op vlak van 
klimaat en milieu is enorm”, aldus Cool. “In 
precisielandbouw gaan we heel precies zaken 
waarnemen, interpreteren en toepassen. Het 
waarnemen gebeurt met sensoren en came-
ra’s die variaties tussen én binnen velden 
kunnen detecteren. Zo zijn er systemen in 
uitbouw waarbij specifieke camera’s onder 
drones - al dan niet in realtime - hun beelden 
laten interpreteren tot taakkaarten waarop 
droge plekken of de plaats van toxische 
onkruiden worden geïdentificeerd. Zo kan 
de landbouwer of loonwerker vervolgens met 
‘slimme’ machines alleen daar ingrijpen en 
de rest ongemoeid laten. Daarnaast worden 
eveneens satellietbeelden en sensoren in het 
veld gebruikt. Dat laatste kan door tractoren, 
machines of robots uit te rusten met sensoren 

en camera’s, maar ook door vaste sensoren in 
het veld te plaatsen die continu metingen uit-
voeren. Zowel de weersomstandigheden, de 
bodemcondities als de gewasgroei kunnen zo 
heel lokaal in kaart worden gebracht.”

Boer blijft eindbeslisser
“Om al die data te verwerken tot iets dat bruik-
baar is voor de landbouwer wordt gebruikge-
maakt van statistische technieken, artificiële 
intelligentie (AI) en deep learning. Bij dat 
laatste zal het algoritme op basis van de voor-
beelden die het aangereikt krijgt steeds verder 
‘leren’ om data correct te classificeren. Vervol-
gens moeten al die data vertaald worden naar 
nuttige acties. De boer zal nog steeds diegene 
zijn die beslist om tot actie over te gaan, maar 
de technologie kan hem helpen om de juiste 
beslissingen te nemen. Alle kennis die wij 
in onderzoeksprojecten opdoen, proberen 
we via ons living lab Agrifood Technology te 
vertalen naar de Vlaamse landbouwpraktijk. 
Daarin ontwikkelen we samen met landbou-
wers, technologiebedrijven en andere ken-
nisinstellingen technologische oplossingen 
voor specifieke uitdagingen, om ze vervol-
gens te testen, evalueren en demonstreren. 
Recent hadden we een succesvolle demo 
waarbij een slimme spuitmachine enkel de 
plekken in een maïsveld besproeide waar een 
automatisch vliegende drone enkele minuten 
eerder onkruid had gedetecteerd. Op dat veld 
werden hierdoor 80% minder sproeistoffen 
gebruikt”, stelt Cool trots.

| Snellere detectie en actie  
in de veeteelt

“Ook in de veeteelt kan technologie een 
enorme meerwaarde zijn. Door sneller en 
gerichter te kunnen detecteren en ingrijpen 
zal de boer minder ingrijpende en kostelijke 
maatregelen moeten nemen én zal zijn eco-
logische voetafdruk in verhouding met zijn 
productie verkleinen”, legt Maselyne uit. 
“Precisieveeteelt gaat over het heel precies 
monitoren van dieren, zodat de veehouder 
optimale omstandigheden voor zijn dieren 
kan creëren. Koeien en varkens kunnen zelfs 
individueel gemonitord worden. Dat bete-
kent dat de veehouder van elk dier exact weet 
wat het eet, hoeveel het beweegt, enz. Dat is 
niet alleen belangrijk voor de productie, maar 
ook voor het welzijn en de gezondheid van de 
dieren. Maar in feite is dat allemaal gelinkt 
aan duurzaamheid. Een ziek dier zal minder 
goed groeien of minder melk geven en daar-
door ook een grotere voetafdruk hebben in 
verhouding met de opbrengst.”

Sensoren en camerasystemen
“In dat kader kunnen bij melkkoeien stappen-
tellers worden gebruikt om eventuele gezond-
heidsproblemen vroegtijdig te detecteren. 
Maar ook andere sensoren en camerasyste-
men kunnen worden ingeschakeld om veran-
deringen in gedrag of symptomen van ziekte 
op te sporen. Een voorbeeld waar we rond 
werken, is de toepassing van thermale came-
ra’s die klauwproblemen kunnen melden en 
helpen om deze te behandelen. Elektroni-
sche oormerken in combinatie met antennes 
aan de voederbakken helpen dan weer om 
het eetgedrag van varkens individueel op te 
volgen. Dat heeft allemaal een belangrijke sig-
naalfunctie: wanneer een stap- of eetpatroon 
plots verandert, weet je als veehouder dat je 
dat dier de komende dagen extra in de gaten 
moet houden”, aldus Maselyne. ■
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Automatische drone met camera voor detectie onkruid.

BIOBot voor geautomatiseerde mechanische onkruidbestrijding.

Koe met halsbandsensoren om veranderingen in gedrag 
of symptomen van ziekte op te sporen.

Meer weten?

ilvo.vlaanderen.be/nl

De boer zal nog steeds diegene 
zijn die beslist om tot actie over 
te gaan, maar de technologie 
kan hem helpen om de juiste 
beslissingen te nemen.

“Smart farming verhoogt 
efficiëntie, duurzaamheid en 
kwaliteit van de landbouw”
Smart farming kan een enorme bijdrage leveren aan het duurzamer maken van onze 
landbouw en veehouderij. Maar ook op vlak van efficiëntie en dierenwelzijn kan 
het heel wat winsten opleveren. Eva Brusselman, Simon Cool en Jarissa Maselyne, 
onderzoekers bij het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) 
geven meer toelichting bij enkele concrete projecten.  Tekst: Joris Hendrickx

De onderzoekers van het ILVO 
benadrukken dat smart farming 
toegankelijk is voor zowel grote als 
kleine landbouwbedrijven. 

“Door de relatief hoge kost wordt preci-
sielandbouwtechnologie nu nog vooral 
aangekocht door loonwerkers die één 
machine op een groter aantal percelen 
kunnen inzetten. Op die manier kunnen 
zowel grote als kleine telers er gebruik 
van maken. Anderzijds hoeft het ook 
niet altijd veel geld te kosten. Sensoren 
zijn steeds goedkoper en kunnen dus 
makkelijk ook bij een kleine boer worden 
geïnstalleerd zodat die betere inzichten 
krijgt om zijn bedrijf kan optimaliseren. 
We ontwikkelden binnen ons living lab 
samen met UGent en enkele kleinscha-
lige landbouwbedrijven de BIOBot. Dat 
is een betaalbaar prototype robot dat 
kan worden ingezet voor mechanische 
onkruidbestrijding in de biologische en 
kleinschalige beddenteelt. Daarmee 
kunnen we tonen dat smart farming voor 
iedereen een haalbare kaart moet zijn”, 
aldus de onderzoekers. ■

Voor zowel grote als kleine bedrijven



6 MEDIAPLANETnl.planet-future.be

Was deze boerderij een lang gekoesterde 
droom die uitkwam?
Sven: “Mijn grootouders hadden een veebe-
drijf, mijn ouders een kinderboerderij. Als 
kind vond ik het fantastisch om tussen de 
schapen te vertoeven en met dieren te wer-
ken. Dat ik ook als volwassene iets met bees-
ten ging doen, stond snel vast. Vermits ik al 
contacten had met een melkerij, kreeg ik mijn 
dossier vrij snel rond bij de bank. Vijf jaar 
geleden konden we eindelijk starten. Intus-
sen lopen hier zevenhonderd geiten rond.”

Hoe ziet een dag op jullie boerderij eruit? 
Sven: “Het melken van de geiten gebeurt 
twee keer per dag. Rond zeven uur ’s ochtends 
starten we met de eerste ronde. Dat is best een 
opdracht, want het aansluiten van de machi-
nes aan de spenen is nog handwerk. Rond 
achttien uur worden de geiten een tweede 
keer gemolken. Daartussen voeren we klusjes 
uit: controle van de machines en materialen, 
de boekhouding, het maaien van het gras,… 
Tegen negen uur ’s avonds eindigt de dag. 
Het is niet altijd makkelijk - veel ruimte voor 
ontspanning is er niet en ook op lichamelijk 
vlak is het vaak heftig - maar het werk geeft 
me enorm veel voldoening.”

Melissa: “Tot vijf jaar geleden had ik nog 
nooit een geit van dichtbij gezien, maar mijn 
liefde voor het vak is gegroeid. Tot op van-
daag combineer ik de boerderij met een job 
in de horeca, maar dat laatste hoop ik stilaan 
af te bouwen. Zo kan ik me concentreren 
op het ambachtelijk maken van ijs en kaas 
en de opvoeding van onze drie kinderen.  

en waarmee we ons steentje willen bijdragen 
aan de biodiversiteit. Ze krijgen ook dagelijks 
vers gras of grasklaver.”

Zijn investeringen in technologische 
vernieuwing noodzakelijk in jullie sector? 
Sven: “We moeten voortdurend nadenken 
hoe we onze methodes kunnen verbeteren. 
Zo investeerden we in de digitalisering van 
het voedersysteem. Door een persoonlijke 
oorchip weet het krachtvoederstation welk 
geitje komt eten, waardoor het de juiste portie 
krijgt en niet te vet wordt. Daarnaast werken 
we op de groene stroom die wordt opgewekt 
door de windmolens van Wase Wind. Tot slot 
zuiveren we ons afvalwater in een rietveld.”

“Als landbouwer 
bouw je een 

levenswerk op”
Op zondag 19 september is het ‘Dag van de 
Landbouw’. In heel Vlaanderen openen 46 

boerderijen hun deuren voor het grote publiek. 
Ook de Cedronhoeve van Melissa Stuer (34) 

en Sven Van Wauwe (32) maakt zich klaar om 
Vlaanderen te laten kennismaken met maar liefst 

zevenhonderd geitjes die in het rond huppelen. 

Tekst: Sandra Gasten

Op bezoek bij de geitjes van Melissa en Sven

De landbouwstiel 
betekent hard 
werken, maar 
heeft ook zijn 

voordelen. We zien 
onze kinderen van 
dichtbij opgroeien 

en werken 
bovendien aan ons 

eigen project.

In de toekomst 
willen we nog 
meer inspelen 

op de trend naar 
lokale voeding 

en rechtstreeks 
contact met onze 
klanten. Tijdens 

de lockdowns 
hebben we 

gemerkt dat het 
publiek daar 

zeker interesse 
voor heeft.

Zo hopen we wat meer tijd te krijgen voor ons 
gezin. Maar we gaan nooit ver op vakantie, 
want we willen – indien nodig – snel weer 
terug op de boerderij kunnen zijn.”

Ook dierenwelzijn staat hoog op de agenda.
Sven: “Dat klopt. Vaak wordt met een strenge 
vinger naar de landbouw gewezen. Daarom 
willen we er alles aan doen om op een posi-
tieve manier met de dieren om te gaan. De 
geiten leven in een serrestal: een ruime, lichte 
en luchtige ruimte. Ze hebben bescherming 
tegen de regen, maar staan toch met hun 
snuit in de buitenlucht. Wanneer ze willen 
rondrennen, doen ze dat in een hoogstam-
boogaard die we speciaal hebben aangeplant 
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Zit de markt voor producten  
van geitenmelk in de lift?
Sven: “Absoluut. Geiten zijn de meest 
gekweekte diersoort ter wereld. Enkel in de 
Lage Landen zien we dat runds- en varkens-
vlees de markt overheerst. Ook de vraag naar 
geitenmelk en -kaas stijgt bij het publiek. 
Geitenmelk is namelijk goed voor de gezond-
heid: het is lichter verteerbaar en geeft min-
der vaak aanleiding tot overgevoeligheidsre-
acties en maag-darmklachten. Het bevat ook 
meer vitaminen en mineralen.”

Hoe zien jullie de toekomst tegemoet?
Melissa: “Momenteel gaat onze melk naar de 
melkerijcoöperatie. Deze verwerkt de melk tot 

harde kazen die we in de hoeveautomaat ver-
kopen. Die samenwerking is nodig en verloopt 
vlot. Daarnaast hopen we op termijn onze 
eigen geitenkaas te maken. We maken intussen 
al ambachtelijk ijs en willen dat aanbod zeker 
verder uitbreiden. Zo spelen we nog meer in 
op de trend naar lokale voeding en hebben we 
rechtstreeks contact met onze klanten. Tij-
dens de lockdowns hebben we gemerkt dat het 
publiek daar zeker interesse voor heeft.”

Is landbouwer zijn een levensstijl?
Sven: “Dat kan je wel zeggen, ik kan mijn 
werk niet missen! De landbouwstiel bete-
kent hard werken, maar heeft ook zijn voor-
delen. Onze drie kinderen leven mee op de 

boerderij, waardoor we ze zien opgroeien. 
Daarnaast werk je als landbouwer aan een 
eigen project dat je dagelijks ziet evolueren. 
Je bouwt een levenswerk op, ook voor de vol-
gende generaties. Onze dochter ziet graag 
paarden, maar staat ook altijd paraat om de 
lammetjes te verzorgen. Ook onze zoontjes 
doen niets liever dan tussen de geitjes te 
lopen of op de tractor te zitten. De opvolging 
is hopelijk dus wel verzekerd.” ■
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Siska Schoeters 
op bezoek
Wie zelf niet naar de ‘Dag van de 
Landbouw’ kan gaan, kan afstemmen op 
Radio 2. Presentatrice Siska Schoeters 
bezoekt een aantal boerderijen en 
sierteeltbedrijven en brengt op de radio 
verslag uit over de vele verhalen die ze 
er oogst. Voor de campagnefoto ging ze 
alvast langs bij de geitenboerderij van 
Melissa en Sven.

Tekst: Sandra Gasten

“Mijn vader heeft lange tijd in een vlees-
groothandel gewerkt. Als kind nam hij mij 
dus weleens mee naar de boerderijen waar 
hij koeien ging kopen”, vertelt Siska. “Regel-
matig kwam hij dan thuis met een schort 
vol mest (lacht). De landbouwsector voelt 
voor mij dan ook natuurlijk aan. Een geiten-
boerderij was voor mij wel nieuw. Het was 
opvallend hoe eigenzinnig en nieuwsgierig 
die dieren zijn. Het landbouwkoppel had 
me gewaarschuwd dat geiten graag aan 
kleren plukken. Gelukkig maar, want dat 
hebben ze ook écht gedaan.”

Rechtstreeks van het veld
“Zelf koop ik bewust lokaal, ook in de 
supermarkt. Zeker tijdens de lockdown 
ben ik regelmatig in mijn eigen streek, het 
Waasland, groenten op de boerderijen in 
de buurt gaan kopen. Rechtstreeks van 
het veld: verser kan je ze niet hebben. We 
zijn ons er sinds de pandemie van bewust 
dat we duurzamer met onze voeding 
moeten omgaan. Waarom dan niet kiezen 
voor een kwaliteitsvol stukje vlees van bij 
de lokale boer? Ik bezoek ook regelmatig 
met mijn kinderen de landbouwbedrijven 
bij ons in de buurt. Ook de jonge generatie 
moet zich bewust zijn waar onze lekkere 
producten vandaan komen.”

Vol bewondering
“Of de landbouwsector iets voor mij zou 
zijn? Ik heb zelf niet zo’n groene vingers, 
ik heb daar te weinig geduld voor. Thuis 
ben ik al blij dat ik het huishouden kan 
runnen. Toch kijk ik met veel bewonde-
ring naar wat landbouwers doen. Boeren 
hebben geen gemakkelijk leven. Land- 
en tuinbouwers werken hard om ons 
kwaliteitsvolle producten te geven. En 
dus kijk ik met grote ogen naar het werk 
dat landbouwers zoals Sven of Melissa 
verrichten”, aldus Siska. ■

Melissa Stuer en Sven Van Wauwe runnen sinds vijf jaar de Cedronhoeve.

Siska Schoeters

PRESENTATRICE RADIO 2 © FOTO: MARCO MERTENS

Land- en tuinbouwers werken 
hard om ons kwaliteitsvolle 
producten te geven.

De ‘Dag van de Landbouw’ vindt dit jaar plaats op zondag  

19 september. Registreer je bezoek alvast op voorhand via

dagvandelandbouw.be
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Duurzamere maïs- en sojateelt
dankzij versnelde gewasveredeling ©
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Welke opportuniteiten zien jullie om de 
maïs- en sojateelt te optimaliseren?
“Momenteel zijn maïs- en sojaproducenten 
- en de zaadverdelers waarmee ze samenwer-
ken - erg a�ankelijk van twee grote internati-
onale bedrijven omdat ze allemaal berusten 
op hetzelfde type van landbouw. Dat zorgt 
voor een sterke beperking van de innovatie 
in de sector. Tegelijk stellen we wel vast dat er 
een technologische revolutie aan de gang is 
in de biotechwereld. De combinatie van deze 
nieuwe tools en de natuurlijke diversiteit van 
de planten laat ons toe om gewassen op een 
andere manier en sneller te verbeteren en zo 
aan gewasveredeling te doen.”

Gebeurde gewasveredeling  
dan al niet langer?
“Op zich is gewasveredeling niet nieuw, maar 
het is doorgaans inherent wel een heel traag 
proces waar jaren overheen gaan. De verede-
laar moet ieder jaar de juiste planten selecte-
ren, deze samen zetten, kruisen, afwachten 
wat daar dan uit voortkomt,… Wij maken 
daarentegen gebruik van computationele 
modellen om beter te kunnen voorspellen 
welke planten moeten worden samenge-
bracht om de beste nieuwe soorten te beko-
men. Door in combinatie met die modellen 
gene editing tools te gebruiken, versnellen we 
dit proces. Zo komen we op veel kortere ter-
mijn tot de gewenste resultaten.”

Wat willen jullie bekomen door deze 
gewassen versneld te veredelen?
“Momenteel hebben we meerdere projecten 
lopen rond het verhogen van de opbrengst, 
niet enkel in optimale, maar ook in beper-
kende omstandigheden. Een belangrijke factor 
daarbij is water. Planten hebben nu eenmaal 
water nodig om te groeien en productief te 
zijn. Minder water leidt doorgaans tot minder 
opbrengst. Met onze tools proberen we daarom 
gewassen te ontwikkelen die het met minder 
water even goed kunnen doen. Zo maken we 
meteen ook de link met duurzaamheid en de 
klimaatverandering. Er zijn steeds meer gebie-
den, waaronder België, waar er intensere en 
langere periodes van droogte vooromen. Vorig 
jaar was zelfs het warmste jaar dat ooit werd 
gemeten in België. Maar ook wereldwijd wordt 
het alsmaar warmer en droger. Waterefficiën-
tie in de landbouw wordt dus cruciaal.”

Kunnen jullie deze gewassen ook nog  
op andere manieren verbeteren?
“Een ander objectief is het verminderen van 
de bemesting om zo het stikstofgehalte in 
ons grondwater te verlagen. Planten hebben 
stikstof nodig om te groeien. Door deze ech-
ter decennialang kunstmatig toe te voegen in 
de landbouw zijn de stikstof en afgeleide pro-
ducten in ons grondwater terechtgekomen. 
En dat is slecht voor het milieu. Zeker in Bel-
gië en andere westerse landen vormt dit een 
groot en acuut probleem. Daarom zoeken we 
naar variaties die veel minder stikstof nodig 
hebben en het dan toch nog even goed doen 
als de huidige soorten.”

Waar staan jullie vandaag, en wat  
zijn de volgende stappen?
“Vandaag zijn we reeds halfweg een belangrijk 
onderzoeksproject rond water- en stikstof-
gebruik waar we twee jaar geleden mee zijn 
gestart in België. We hebben uit prototypes 

zelfs al voorlopige resultaten die  bevestigen 
dat we op het goede spoor zitten om enkele 
relevante genetische wijzigingen te ontdek-
ken die zullen leiden tot een beter water- en 
stikstofgebruik. Maar we hebben uiteraard 
wel nog een hele weg te gaan. Zo zullen we in 
de volgende stappen overgaan tot uitgebreide 
veldtesten waarbij we de gewassen onder 
diverse omstandigheden - bij minder water en 
stikstof - verder en uitgebreider zullen testen.”

Hoe belangrijk is België voor  
jullie onderzoek?
“Naast ons hoofdkwartier in Cambridge 
(Boston) en onze productiesite in de staat 
Indiana hebben we ook in Gent een belang-
rijk onderzoekssite die nauw samenwerkt 
met het Vlaams Instituut voor Biotechnolo-
gie (VIB). Onze aanwezigheid in België is een 
strategische keuze. We hadden immers nood 
aan ruimte, expertise en gespecialiseerde 
partners, en dat vonden we hier allemaal. 
De Gentse biotechcluster is nu eenmaal een 
van dé voortrekkers wereldwijd. Er zijn hier 
heel wat interessante bedrijven gevestigd, 
gaande van grote spelers tot innovatieve 
kleine start-ups en spin-offs. De knowhow 
en expertise is lokaal sterk aanwezig, waar-
door wij gemakkelijk de juiste mensen kun-

nen aantrekken, zelfs mensen met een zeer 
specifieke achtergrond. Tot slot kon het VIB 
ons ook de nodige serreruimte ter beschik-
king stellen die wij sinds kort gebruiken 
om onze nieuwe diversiteiten te testen. In 
een volgende fase zullen we verspreid over 
meerdere locaties in Europa - waaronder 
België - ook veldtesten opstarten.”

De Europese wetgeving rond gene  
editing is nog steeds niet duidelijk. 
Verwachten jullie Inari-producten op de 
Europese markt op de korte termijn?

“Graag, onze producten zullen deels gemaakt 
zijn met Europese expertise en ze sluiten heel 
nauw aan bij de duurzaamheidsdoelstellin-
gen van de EU. Het wordt tijd dat Europa het 
voorzorgsprincipe inruilt voor een visie die 
openstaat voor nieuwe technologieën die 
enorm kunnen bijdragen aan duurzame land-
bouw. Dit zal niet voor morgen zijn, maar wij 
zijn alvast hoopvol. De wetgever op Europees 
en nationaal niveau moet dringend de wetge-
ving, die dateert van de vorige eeuw, herzien 
in het licht van de nieuwe technologieën die 
enorme opportuniteiten bieden voor duur-
zame landbouw. In andere landen in de rest 
van de wereld is die wetgeving reeds aange-
past. We kunnen het ons niet veroorloven om 
in Europa dogmatisch te denken rond het 
gebruik van technologie die een grote posi-
tieve impact kan hebben op een duurzame en 
Europese voedselvoorziening. Er moet dus 
snel een duidelijk kader komen dat gebaseerd 
is op wetenschappelijk ondersteunde feiten, 
en dat deze nieuwe technologie toegankelijk 
zal maken voor kleinere bedrijven zodat ze 
ten volle kan worden benut.” ■

Maïs en soja, de meest geteelde gewassen wereldwijd, hebben heel wat water - en dus irrigatie - nodig om te 
kunnen groeien. “Waterefficiëntie in de landbouw wordt cruciaal”, vertelt Fred Van Ex, Vice President R&D bij Inari. 
“Daarnaast is het een prioriteit om de nood aan bemesting te verminderen.”  Tekst: Joris Hendrickx

Met onze tools proberen  
we gewassen te ontwikkelen  
die het met minder water  
even goed kunnen doen.

Het wordt tijd dat Europa  
het voorzorgsprincipe inruilt 
voor een visie die openstaat  
voor nieuwe technologieën  
die enorm kunnen bijdragen  
aan duurzame landbouw.

Meer weten?

inari.com

Fred Van Ex

VICE PRESIDENT R&D INARI
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Het gericht stimuleren van biodiversiteit heeft 
een positief effect op de landbouw. Op die 
manier kan de druk van schadelijke insecten 
verminderen en de bodemkwaliteit verbeteren, 
waardoor er minder gewasbeschermingsmid-
delen of kunstmest nodig zijn.

Tekst: Matthias Vanheerentals

Het stimuleren van Functionele Agrobio-
diversiteit (FAB) is dan ook het doel van 
het Europees project FABulous Farmers, 
dat in zes landen loopt. Het partnerschap 
selecteerde tien uiteenlopende FAB-maat-
regelen, zoals bloemenranden, organische 
bemesting, vruchtwisseling en het gebruik 
van groenbedekkers. “De bloemenstroken 
hebben niet enkel de bedoeling om de biodi-
versiteit en het visuele aspect te verbeteren”, 
zegt Mathias D’Hooghe, regiocoördinator 
van Boerennatuur Vlaanderen. “Ze moe-
ten namelijk ook insecten aantrekken. We 
richten ons daarbij niet enkel op bestuivers, 
maar ook op predatoren.” 

Experimenteren met zadenmengsel 
In twee Vlaamse gebieden, de Merode en het 
Pajottenland, wordt met een tiental landbou-
wers samengewerkt. Zij telen onder andere 
aardappelen, tarwe en bieten. “Het is belang-
rijk om met de juiste bloemen de juiste insecten 
aan te trekken om de plagen gericht te kunnen 
bestrijden, zegt D’Hooghe. “Daarvoor hebben 

we een specifiek zadenmengsel samengesteld. 
Het hele project wordt intensief gemonitord en 
begeleid, zodat we hopelijk binnenkort meer 
duiding kunnen geven in welke gevallen bloe-
menranden kunnen helpen bij de bestrijding 
van plagen in de gewassen.” 

Meer nuttige, minder schadelijke insecten 
D’Hooghe is tevreden over de eerste resulta-
ten. “Ook de landbouwers bevestigen dat ze 
dankzij deze bloemenstroken meer nuttige 
en minder schadelijke insecten zien. Som-
mige landbouwers gebruikten hierdoor min-
der of helemaal geen gewasbeschermings-
middelen. Het is nog te vroeg om te zeggen of 
deze randen dé oplossing zullen zijn en of het 
rendabel is, maar de eerste ervaring is alvast 
positief.” Landbouwers die een bloemenrand 
inzaaiden, sloten een beheerovereenkomst af 
met de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) en 
kregen daarvoor een subsidie. 

Bodem als spons 
De kwaliteit van de landbouwgrond heeft 
ook een impact op de landbouwopbrengst. 
De Hooibeekhoeve in Geel, het provinciaal 
praktijkonderzoekscentrum voor melkvee en 
voedergewassen, richt zich op bodemgerela-
teerde FAB-maatregelen. “Je kan de bodem 
verbeteren via diverse maatregelen, zoals 
gebruik van compost of stalmest die veel kool-
stof bevatten”, zegt Katrien Geudens, advi-
seur Voedergewassen bij de Hooibeekhoeve.  
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Biodiversiteit op het  
platteland stimuleren

Door de droogte van de afgelopen jaren 
plaatsen steeds meer landbouwers stuwtjes en 
peilgestuurde drainagesystemen om water te 
bufferen. Zo kunnen ze zich beter wapenen tegen 
de droogte en besparen ze op de waterfactuur.

Tekst: Matthias Vanheerentals

Boerennatuur Vlaanderen begeleidt al tien 
jaar landbouwers met het plaatsen van stuwen 
in grachten. De droogte van de afgelopen vier 
jaar heeft het bewustzijn bij de landbouwers 
enorm doen toenemen. “Een stuwtje in de 
perceelgracht geeft de mogelijkheid om het 
wegvloeiende water tegen te houden en te 
sparen tot het moment dat de landbouwer het 
nodig heeft”, zegt projectcoördinator Maarten 
Raman. “Bovendien laat het water in de grond 
infiltreren, waardoor het grondwater wordt 
aangevuld. Hogerop geplaatste stuwtjes voor-
komen dan weer wateroverlast in beneden-

strooms. Ook als het sporadisch regent, kun-
nen landbouwers het water bijhouden en hun 
waterbuffer vergroten. In de wintermaanden 
kunnen we de grondwatertafel aanvullen die 
we dan in de zomer kunnen gebruiken.” 

Effect  
“De stuwtjes spelen een belangrijke rol tij-
dens het groeiseizoen van het gewas. Het 
gebruik ervan heeft een gunstig effect op de 
landbouwgewassen en de omgeving”, aldus 
Raman. Ook landbouwers bevestigen dat, 
zoals Jos Vermeiren uit Wuustwezel. “De 
gewassen kunnen meer water verdampen 
en daardoor meer biomassa aanmaken. Dat 
zou moeten leiden tot een hogere opbrengst. 
Ook heeft de landbouwer een grotere water-
buffer waardoor een droge periode gemak-
kelijker te trotseren valt. Het wapent ons 
beter tegen de toenemende effecten van 
de klimaatcrisis.” De aankoopprijs van een 

stuw varieert tussen de 1.500 en 4.500 euro, 
a�ankelijk van het type en de grootte. Het 
Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) 
geeft hiervoor alvast subsidies.  

Peilgestuurde drainage 
Boerennatuur raadt landbouwers aan om een 
stuwtje steeds te combineren met een zoge-
naamde peilgestuurde drainage (PGD) indien 
er klassieke drainage aanwezig is. “Dat heeft 
dat het meeste effect”, zegt Raman. “Je kan de 
uitstroom uit het perceel regelen en daardoor 
water in het perceel houden. Globaal gezien 
kan door PGD de eerste irrigatiebeurt met 
enkele dagen tot een week worden uitgesteld. 
De landbouwer zal dankzij de grotere buffer 
langer kunnen wachten om te irrigeren dan bij 
een klassiek irrigatiesysteem. Een PGD zorgt 
bovendien voor een waterstijging in de omlig-
gende percelen en voor een meeropbrengst 
per jaar van 100 euro per hectare voor gras en 

tot 460 euro voor aardappelen. De investering 
kan je dus op termijn terugverdienen.” 

Triple C 
Al zeker honderd boeren in de provincie 
Antwerpen en Limburg hebben een stuw-
tje geplaatst. In het kader van Triple C - een 
Europees project dat wateroverlast en kli-
maatsverandering wil voorkomen - hebben 
in Vlaanderen en Nederland dertig boeren 
meegewerkt met als resultaat 30.000 kubieke 
meter aan waterbuffering. “Het is dus duide-
lijk dat het project voor waterbesparing zorgt”, 
zegt Raman. “Ze hebben minder water moeten 
oppompen, wat goed is tegen de verdroging.” ■

Stuwtjes om water te bufferen winnen aan populariteit

 De bloemenstroken 
moeten de 
juiste insecten 
aantrekken om 
plagen gericht te 
kunnen bestrijden.

 Compost uitrijden 
in gele mosterd.

Een stuwtje in de 
perceelsgracht 
geeft de 
mogelijkheid om 
het wegvloeiende 
water tegen te 
houden en te 
sparen tot het 
moment dat de 
landbouwer het 
nodig heeft.

“Door grasachtige soorten in de vruchtwisseling 
op te nemen of groenbedekkers in te zaaien, kan 
je werken aan de koolstofopbouw in de bodem. 
Dat zorgt voor opbouw van organische stof, wat 
de sponswerking van de bodem bevordert. Die 
sponswerking zorgt ervoor dat het water beter 
wordt opgenomen en langer beschikbaar blijft 
voor de gewassen. Hierdoor is het veld minder 
vatbaar voor extreme weersomstandigheden.  

Daarnaast komt de koolstof die zo wordt opge-
slagen, niet in de atmosfeer terecht.” Het pro-
ject zal in totaal vijf jaar lopen en moet in ons 
land vijftig landbouwers bereiken. ■

Meer weten?

boerennatuur.be

Meer weten?

fabulousfarmers.eu
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H et bedrijf kondigde aan maar 
liefst 115 miljoen euro in R&D 
en innovatie te investeren en 
zo de circulaire economie te 
stimuleren. Die investering 

kadert in de nieuwe Now and Next-duur-
zaamheidsstrategie, die in het najaar van 
2020 werd gelanceerd. Om de ambities daarin 
waar te maken, is inzetten op R&D een abso-
lute must. Zo wil het bedrijf zijn klanten bin-
nen de twee jaar 100% recycleerbare verpak-
kingen aanbieden en tegen 2025 een miljard 
stuks moeilijk te recycleren supermarkt- en 
e-commerceplastics vervangen.  “De inves-
tering van 115 miljoen euro zal onder meer 
worden aangewend voor de ontwikkeling van 
nieuwe technieken rond natuurlijke papier-
vezels en de oprichting van een nieuwe pro-
totyping- en testfaciliteit rond baanbrekende 
technologieën”, aldus Philip Bautil, Managing 
Director Benelux. “Daarnaast zetten we ook in 
op de ontwikkeling van nieuwe materialen ter 
vervanging van kunststoffen en loopt er een 
proefproject om de G-krachten van e-com-
merceverpakkingen tijdens het transport te 
meten, zodat verspilling en beschadigde pak-
ketten kunnen worden tegengegaan.” 

Cirkel sluiten door slim design 
Met die investering loopt de verpakkings-
specialist voorop in de ontwikkeling van 
verpakkingen die minder impact hebben op 
het milieu. “Belangrijker is echter dat wij een 
bijdrage leveren aan de bredere samenleving 
door circulaire verpakkingsoplossingen te 
bieden en onze klanten te ondersteunen bij de 
overgang naar een circulaire economie”, gaat 
Philip Bautil verder. “Daarom bevat onze Now 
and Next-duurzaamheidsstrategie nog veel 
meer initiatieven en projecten. Zo hebben we 
onszelf uitgedaagd om 250.000 vrachtwagen-
ritten van de wegen te halen en vijf miljoen 
jongeren te betrekken bij ons verhaal van cir-
culaire economie. En uiteraard willen we ook 

onze eigen medewerkers zoveel mogelijk een 
rol laten spelen in onze duurzaamheidsstra-
tegie. Zo hebben we vorig jaar onze zeven-
honderd verpakkingsontwerpers opgeleid in 
Circulair Ontwerp, zodat zij heel intuïtief en 
efficiënt de vijf Circular Design Principles van 
DS Smith kunnen toepassen in het verpak-
kingsontwerpproces. Het gaat dan concreet 
om merken en producten beschermen met 
verpakkingen, materialen en ontwerpen opti-
maliseren, materialen behouden en herwin-
nen, efficiëntie in de supply cyclus maximali-
seren en duurzamere oplossingen vinden en 
ontwikkelen. Om die reden werken wij samen 
met afnemers aan de ontwikkeling van volle-
dig circulaire strategieën, van ontwerp over 
productie en levering tot recycling.”

Circular Design Metrics  
“Een van onze klanten is supermarktconcern 
Delhaize. Samen met ons slaagde Delhaize 
erin om een duurzaam antwoord te vinden 
op de spectaculair toegenomen vraag naar 
thuisleveringen. De nieuw ontworpen Direct 
Box, een innovatieve herbruikbare gol�ar-
tonnen tray die voor 100% uit recycled karton 
bestaat, kan Delhaize de CO2-uitstoot met 
meer dan 87 ton verminderen. Met de toevoe-
ging van de nieuwe Circular Design Metrics - 
een baanbrekend instrument dat het binnen-
kort mogelijk maakt om de prestaties van een 
verpakkingsontwerp te zien en te vergelijken 
aan de hand van acht indicatoren - wordt het 
bovendien perfect mogelijk om de impact 
van elke ontwerpbeslissing te beoordelen, 
en klanten te helpen om de beste circulaire 
verpakkingsoplossingen te creëren”, aldus 
Bautil. Met de Now and Next-duurzaam-
heidsstrategie wil DS Smith maatschappelijk 
verantwoord ondernemen door de cirkel zo 
goed mogelijk sluiten. Door in te zetten op 
slim design - onder meer door het gebruik 
van een nieuwe technologie die het mogelijk 
maakt om overtollige papiervezels uit ver-

De rol van verpakkingsproducenten in 
het streven naar een circulaire economie
De cijfers zijn hallucinant: in de Europese Unie alleen al werden in 2018 meer dan 1,13 biljoen verpakkingen 
gebruikt. Als je weet dat die verpakkingen een belangrijk deel uitmaken van de afvalberg en plasticsoep,  
dan weet je dat verpakkingsproducenten een aanzienlijke rol kunnen spelen in het streven naar een circulaire 
economie. DS Smith, met vier Belgische productievestigingen en een PackRight Innovation Centre in Gent, 
neemt hierbij op heel ambitieuze wijze de handschoen op.
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pakkingen te ontwerpen en tegelijkertijd de 
algemene sterkte en veerkracht te verbeteren 
- maar ook afval- en vervuilingsreductie met 
behulp van circulaire oplossingen.  

Circular ready 
Het blijft echter niet bij mooie woorden in de 
Now and Next-duurzaamheidsstrategie: DS 
Smith plakt daar heel concrete jaartallen op. Zo 
wil het bedrijf tegen 2030 al zijn verpakkingen 
gerecycleerd of hergebruikt zien, elke vezel 
in elke supply chain geoptimaliseerd hebben 
en zijn CO2-emissie met 30% reduceren ten 
opzichte van het referentieniveau uit 2015. 
“Duurzaamheid vormt niet voor niets het hart 
van ons businessmodel. We blijven non-stop 
werken aan innovatieve verpakkingsoplossin-
gen die zorgen voor 100% recycleerbaarheid 
of hergebruik, waarbij elke papiervezel wordt 
geoptimaliseerd en er alternatieven voor pro-
bleemplastics worden geboden. We zetten 
onze expertise zoveel mogelijk in om kleine 
en grote bedrijven te helpen bij het circular 
ready worden. Op deze manier ondersteunen 
wij andere bedrijven om hun duurzaamheids-
doelstellingen te behalen”, besluit Bautil. ■

Philip Bautil

MANAGING DIRECTOR 
BENELUX

We blijven  
non-stop 
werken aan 
innovatieve 
verpakkings-
oplossingen 
die zorgen voor 
100% recycleer-
baarheid of  
hergebruik, 
waarbij elke 
papiervezel 
wordt geopti-
maliseerd en er 
alternatieven 
voor probleem-
plastics worden 
geboden. 

Meer weten?

dssmith.com

  ■ DS Smith zal maar liefst 115 miljoen euro in R&D en inno-
vatie investeren om zo de circulaire economie te stimuleren.   

  ■ Het bedrijf wil zijn klanten binnen de twee jaar 100% recycleerbare 
verpakkingen aanbieden en tegen 2025 een miljard stuks moei-
lijk te recycleren supermarkt- en e-commerceplastics vervangen.  

  ■ Tegen 2030 moet de CO2-emissie met 30% gereduceerd worden 
ten opzichte van het referentieniveau uit 2015. 

*De volledige strategie vindt u op dssmith.com/duurzaamheid

Highlights Now and Next-duurzaamheidsstrategie*
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Ons voedingssysteem werd het afgelopen anderhalf jaar 
serieus op de proef gesteld, maar heeft standgehouden.  

Een vaststelling die de grootste industriële sector van 
ons land met vertrouwen naar de uitdagingen voor de 

toekomst doet kijken. Interview met Bart Buysse, CEO bij 
Fevia, de federatie van de Belgische voedingsindustrie.

Lokaal 
innoveren om 

duurzaam  
te exporteren

Bart Buysse

CEO FEVIA
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“ De coronacrisis heeft ons veel doen 
missen, maar gelukkig niet het genot 
van lekker eten. Terwijl ons leven 
op z’n kop werd gezet, bleven de 
winkelrekken goed gevuld met een 

gevarieerd aanbod aan voeding en dranken. 
Meer dan ooit zijn we ons ervan bewust dat 
die dagelijkse keuze eigenlijk minder van-
zelfsprekend is dan ze lijkt. Met dank aan de 
vele ‘food heroes’ die zich ook in volle crisis 
bleven inzetten om de voedingsproductie- en 
bevoorrading te blijven garanderen. Want ja, 
de crisis speelde de voedingsindustrie, en bij 
uitbreiding de gehele agrovoedingsketen, 
serieus parten. Voedingsbedrijven moesten 
alle zeilen bijzetten om hun ‘food heroes’ in 
veilige omstandigheden aan het werk te hou-
den. Ze slaagden erin de winkelrekken gevuld 
te houden, maar zagen tegelijk verkoopkana-
len als horeca en events van de ene dag op de 
andere volledig stilvallen.”

Kwaliteit van eigen bodem
“Ons voedingssysteem werd op de proef 
gesteld, maar heeft standgehouden. Met 
dank ook aan een aantal noodzakelijke 
steunmaatregelen van onze overheden, aan 
de veerkracht van onze ondernemers en hun 
teams, maar evenzeer aan de sterke lokale 
verankering van onze voedingsketen. De voe-
dingsindustrie is de grootste industriële sec-
tor van ons land en is nauw verbonden met 
onze lokale landbouw. Ruim 60% van onze 
grondstoffen halen we bij Belgische landbou-
wers. Wanneer je exotische ingrediënten als 
koffie- of cacaobonen niet meetelt, is dat zelfs 
nog een pak meer.” 

“Het zal sommigen misschien raar in de 
oren klinken, maar ook de Belgische voe-
dingsindustrie maakt onlosmakelijk deel uit 

van het korteketenmodel. Of het nu gaat om 
fruit en groenten, granen, vlees of zuivel: stuk 
voor stuk zijn het de basisgrondstoffen waar-
mee onze bedrijven dagelijks aan de slag gaan 
en die we liefst zo dicht mogelijk bij huis aan-
kopen. Kwaliteit van bij ons dus, van veld tot 
vork. Net daarom onderschrijven we vanuit 
Fevia Vlaanderen ook de inspanningen om 
die lokale fierheid tot uiting te brengen, bij-
voorbeeld met het merk ‘Lekker van bij ons’.”

Export als groeimotor voor innovatie
“Onze bedrijven laten traditionele ambacht 
hand in hand gaan met innovaties. Laten we 
onszelf dus gerust wat meer op de borst klop-
pen met onze lekkere, lokaal geproduceerde 
voeding, met ingrediënten van topkwaliteit, 
verwerkt met onze sterke lokale knowhow. 
Roepen we dan op tot meer chauvinisme om 
onze lokale voeding extra te beschermen, 
zoals sommige andere landen dat doen? Nee, 
allerminst! Laten we niet in de val van het pro-
tectionisme trappen: de eigen markt afscher-
men is een kortetermijnstrategie waarmee 
we onszelf in de voet schieten. Zeker als klein 
landje, met een open economie, moeten we 
onze blik ook op de wereld blijven richten. 
Maar we mogen zeker onze fierheid uitstralen. 
Dat doen we als Belgische voedingsindustrie 
heel expliciet met het merk food.be en de slo-
gan ‘Small country. Great food’. Die laten we 
over de hele wereld weerklinken, binnenkort 
hopelijk opnieuw tijdens handelsmissies, 
buitenlandse voedingsbeurzen en in het Bel-
gisch paviljoen op de wereldexpo in Dubai.”

“Laten we niet vergeten dat export de groei-
motor is van de Belgische voedingsindustrie.  

Die buitenlandse handel legde ons geen 
windeieren en maakte ons de grootste indus-
triële werkgever van ons land. Onze bedrij-
ven stellen meer dan 95.000 ‘food heroes’ 
tewerk en nog een veelvoud aan jobs hangen 
onrechtstreeks af van onze sector. Het is ook 
dankzij die export dat bedrijven steeds meer 
investeerden in ons land. Vorig jaar, in volle de 
coronacrisis dus, maar liefst 1,7 miljard euro!”

Naar een duurzaam voedingssysteem
“De voedingsindustrie verandert daardoor 
ook in sneltempo. Wie vandaag een fabriek 
binnenstapt, komt terecht in een hoogtech-
nologische omgeving met een doorgedreven 
digitalisering. Die evolutie is noodzakelijk 
om competitief te blijven, maar die investe-
ringen zorgen er ook voor dat onze bedrijven 
steeds efficiënter kunnen produceren, met 
een steeds lagere impact op het milieu. We 
produceren meer, maar hebben daarvoor bij-

voorbeeld minder energie en water nodig. En 
net dat is de reden waarom exporteren van-
uit onze land perfect deel kan uitmaken van 
een duurzaam voedingssysteem. De impact 
van onze efficiënte productie van voeding en 
dranken en het transport ervan naar andere 
delen van de wereld is in veel gevallen maar 
een fractie van de veel grotere ecologische 
impact die de productie van die voedings-
producten ter plaatse heeft. Hoe paradoxaal 
dat ook mag klinken, de korte keten en verre 
export gaan hand in hand in een mondiaal, 
duurzaam voedingssysteem.”

Met ambitie de toekomst tegemoet
“Tegen 2050 moeten we wereldwijd tien mil-
jard monden voeden. We moeten dus inzien 
dat het voedingssysteem er in de toekomst 
wellicht anders zal uitzien. Als voedingsin-
dustrie moeten we onszelf dus in vraag blijven 
stellen. Fevia ging daarom luisteren bij consu-
menten en tal van stakeholders binnen en bui-
ten de agrovoedingsketen. Hun bezorgdheden 
vormen het uitgangspunt voor een nieuwe, 
ambitieuze duurzaamheidsroadmap van de 
voedingsindustrie richting 2025, die we op 29 
november lanceren. We kijken dus met ambi-
tie naar de toekomst, vanuit de overtuiging dat 
de voedingsindustrie, door hier te investeren 
en te blijven innoveren, een centrale rol te spe-
len heeft in het duurzaam voedingssysteem 
van morgen. En daar mogen we verdomd fier 
op zijn: ‘Small country. Great food!’” ■

Laten we niet in de val van het 
protectionisme trappen: de 
eigen markt afschermen is een 
kortetermijnstrategie waarmee 
we onszelf in de voet schieten. 

Wie vandaag een fabriek 
binnenstapt, komt terecht  
in een hoogtechnologische 
omgeving met een  
doorgedreven digitalisering.  
Die evolutie is noodzakelijk  
om competitief te blijven.

Hoe paradoxaal dat ook mag 
klinken, de korte keten en verre 
export gaan hand in hand 
in een mondiaal, duurzaam 
voedingssysteem.



Exobotic Technologies biedt landbouwers 
oplossingen voor een efficiëntere toekomst

Tijdens het Europese SmartAgriHub-project demonstreerde Exobotic 
Technologies samen met partners het potentieel van autonome drones, 
Artificiële intelligentie (AI) en 5G om het gebruik van pesticiden in de 
traditionele landbouw te verminderen.

De drones stijgen op vanaf een oplaadstation om autonoom het veld te 
inspecteren. Met behulp van 5G sturen ze de gegevens in realtime door 
naar een AI-systeem die een taakkaart opstelt. Momenteel is Exobotic op 
zoek naar een investeerder voor de nodige industrialisatie-stap.

Meer informatie over dit project alsook andere robotplatformen kan je 
terugvinden via www.exobotic.be




