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GROENE KRINGER AAN HET WOORD

Bert Emmerechts kreeg de witloofmicrobe goed te pakken

“Het is mooi om het levenswerk 
van je ouders voort te zetten”

Bert Emmerechts, een jonge ondernemer uit Opwijk, werkt 
samen met zijn ouders en broer op het familiebedrijf. Het 
opvolgen van het witloof is zijn job en dat doet hij dan ook 
zeer gepassioneerd. Dag in dag uit zoekt hij uit hoe je 
een zo mooi mogelijke witloofkrop kweekt.

 ✒ LENE CILLEN
CONSULENT GROENE KRING

Bert, hoe is jouw grote passie voor 
witloof gegroeid? 
Bert: “Vroeger begreep ik niet dat mijn 
ouders daar zo door gepassioneerd kon- 
den zijn en vond ik het gek dat ze al hun 

tijd daarin staken. Bij mij is die interesse 
geleidelijk aan gegroeid, maar ik heb de 
microbe ondertussen goed te pakken. 
Ik vind het fantastisch om het witloof te 
zien groeien van zaad tot wortel tot krop. 
Er kan zoveel fout gaan onderweg en 
het is elke keer verschillend, dus geeft 
het veel voldoening als het lukt.”

Kan je het proces kort schetsen? 
Bert: “In het voorjaar leggen we het land 
klaar, om half mei te zaaien. Dat is altijd 
een beetje stressen. Je bent afhankelijk 
van de omstandigheden en je moet het 
goede moment kiezen. Als het wiltoof 
mooi gelijk uitkomt, is het helemaal goed. 
Op het veld wordt alles opgevolgd. 
Zeker naar het einde toe is het belangrijk 
om te weten hoe de wortelen ontwikkeld 
zijn. Begin oktober maken we plannen 
om ze van het veld te halen. Dan begin-
nen we te puzzelen en in te schatten 
wanneer ze rijp en dik genoeg zullen zijn, 
wat de opbrengsten gaan zijn … Zodra 
de omstandigheden goed zijn, worden 
op een paar weken tijd alle wortelen voor 
het komende jaar geoogst en gesorteerd. 

Ze worden bewaard, zodat we er het 
hele jaar witloof op kunnen kweken.”

Jij volgt alles op wat met het witloof 
te maken heeft? 
Bert: “Inderdaad, ik volg ze elke dag op. 
Ik plan hoe de cellen gevuld gaan wor-
den, doe rassenproeven en bepaal de 
kwaliteit van het witloof. Stalen nemen, 
vergelijken, dingen uittesten … Eigenlijk 
zoek ik dus uit hoe je de perfecte witloof-
krop kan verkrijgen. Wanneer je dan 
het resultaat ziet bij het oogsten, geeft 
dat veel voldoening. Zeker als je weet 
dat het bijvoorbeeld moeilijkere wortelen 
waren en er dan toch mooie kroppen 
op komen.”

Jullie zijn een nieuwe loods aan het 
bouwen, zag ik?
Bert: “Ja en dat gaat het proces alleen 
maar verbeteren. We gaan zelf meer 
dingen in handen kunnen nemen, onze 
risico’s begrenzen en alles van dichter-
bij opvolgen. We hoeven dan geen koe-
ling meer te huren en ook het sorteren 
zal vlotter gaan. We zullen meer ruimte 
hebben, correcter kunnen werken en zo 
nog meer naar een optimaal resultaat 
kunnen streven.”

Gaan al jullie producten naar de 
veiling? 
Bert: “Het witloof gaat allemaal naar 
de veiling. Eigenlijk zou er wel een soort 
bodemprijs moeten kunnen zijn, want je 
bent als teler erg afhankelijk van de markt. 
Het is altijd hopen dat je er gemiddeld 
toch niet je broek aan scheurt. Wij telen 
ook nog uien, bonen en pootgoed op 
contract. Sommige dingen nemen we 
ook zelf in handen, dat biedt wat zeker-
heid. Ik denk dat het belangrijk is om 
rendabele teelten bij te zoeken en op die 
manier het risico wat te spreiden.” 

Wat zijn volgens jou de grootste 
uitdagingen voor de landbouw- 
sector?
Bert: “Beschikbaarheid van grond zal 
wel een van de grootste knelpunten 
 blijven en daarnaast de veranderende 
weersomstandigheden (te droog, te nat). 
Als het witloof ongelijk opkomt, dan is 
alles wat er nadien gebeurt ook vaak onge- 
lijk en gaat je rendement naar beneden. 
Bepaalde producten die in de toekomst 
niet meer beschikbaar zullen zijn, zouden 
ook nieuwe uitdagingen met zich kunnen 
meebrengen.”
 
Wat zou je nog willen meegeven 
aan onze Groene Kringers?
Bert: “Ik heb geleerd dat alle landbou-
wers dezelfde passie delen, ongeacht 
de sector. Via Groene Kring heb ik echt 
wel gemerkt dat het een meerwaarde 
is om samen te komen en je ervaringen 
te delen met collega’s. We hebben 
dezelfde passie en dezelfde kennis, ik 
vind het dan ook niet meer dan normaal 
om info te delen en elkaars mening te 
vragen. Tot slot vind ik dat we mensen 
moeten blijven vertellen over onze pro-
ducten. Ik stond onlangs op de open-
deurdag van de veiling, waar ik samen 
met andere telers hapjes uitdeelde aan 
de mensen en we kregen ongelooflijk 
leuke reacties.” ◗

Bedrijfsprofiel
“Mijn ouders hebben een witloofbedrijf, 
waar ook mijn broer meer dan 10 jaar 
geleden mee is ingestapt. Ikzelf ben hier 
4 jaar geleden begonnen als zelfstandig 
helper. Naast het witloof, dat gekweekt 
wordt in hydrocultuur, telen we ook uien, 
sjalotten, bonen, aardappelen en aard- 
appelpootgoed.”

ID-kit Bert
 • Groene Kringgewest: Noordwest- 

Brabant
 • Leeftijd: 29 jaar
 • Studies: in het middelbaar volgde ik 

de richting Boekhouden-Informatica. 
Nadien heb ik de starterscursus 
gevolgd. 

 • Job: zelfstandig helper, vooral bezig 
met het opvolgen van het witloof

 • Relatiestatus: single
 • Hobby’s: skateboarden, snowboarden, 

Groene Kring en op stap gaan met 
vrienden 

Toekomstplannen
“Ik wil graag hier op het bedrijf het wit-
loof blijven opvolgen, dat is waar mijn 
interesse ligt. Ik hoop ook dat we door-
heen de tijd het bedrijf kunnen blijven 
optimaliseren, de dingen die we in de 
hand hebben zo goed mogelijk doen en 
ervoor zorgen dat we klaar zijn voor de 
toekomst. Ik hoop dat we het levens-
werk van onze ouders kunnen voortzetten 
en het naar nog een hoger niveau 
 kunnen tillen.”

OPWIJK

“Witloof goed opvolgen is belangrijk. Ik zie die 
witloofkropjes echt als mijn kindjes.”
BERT EMMERECHTS
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Bert: “Een goed oogstresultaat 
geeft veel voldoening.”


