
8 • Stiel • Maart 2020 Maart 2020 • Stiel • 9

GROENE KRINGER AAN HET WOORD

Karel Dewaele nam vorig jaar de boerderij van zijn ouders over

“In mijn ervaring is de biosector 
heel vooruitstrevend”

Enkele percelen zijn al omgeschakeld naar de biologische 
teelt, andere zijn nog in omschakeling. Karel Dewaele van 
Groene Kring Ieper-Poperinge is ervan overtuigd dat de 
vraag naar biologische producten zal blijven stijgen. Hij vindt 
het compleet onterecht dat de biosector soms wordt afge-
schilderd als een stap terug in de tijd.

 ✒ TOM DEWANCKELE
CONSULENT GROENE KRING

Karel, hoe ben jij bij Groene Kring 
terechtgekomen?
Karel: “Ik kwam voor het eerst in contact 

met Groene Kring via de ploegwedstrij-
den. Mijn ouders hebben elkaar destijds 
tijdens het ploegen leren kennen. Het 
was dus zo goed als voorbestemd dat 
ik ook ging ploegen. Bij mijn eerste wed - 
strijd in 2008 werd ik lid van Groene 

Kring Veurne. Sindsdien heb ik mee-
gedaan aan meerdere provinciale ploeg-
wedstrijden en heb ik al een paar keer 
kunnen deelnemen aan de nationale 
competitie.”

Ga je vaak naar Groene Kring- 
activiteiten?
Karel: “Momenteel ben ik lid bij Groene 
Kring Ieper-Poperinge, maar ondanks 
het mooie programma dat ze jaarlijks 
uitwerken, ben ik niet echt een actief lid. 
Ik neem mij wel voor om vanaf nu vaker 
naar hun activiteiten te gaan. De kracht 
van Groene Kring is voor mij vooral het 
samenbrengen van jonge boeren en 
het verdedigen van onze standpunten 
in beleidskwesties of bij het brede 

publiek. We kunnen veel bereiken door 
de volgende generatie land- en tuinbou-
wers te verenigen en hun stem te laten 
horen. Zo zijn er in de afgelopen jaren 
zeker al wat zaken positief veranderd 
voor overnemers.”

Welk bedrijf heb je thuis?
Karel: “Vorig jaar nam ik de boerderij 
van mijn ouders over. Het is een ge- 
mengd bedrijf met akkerbouw en varkens 
in loonkweek. We hebben zowel per-
celen in omschakeling naar biologische 
teelt als percelen die al omgeschakeld 
zijn. Ik hoop dat ik kan groeien in onze 
biotak. Daarom schakel ik nu geleidelijk 
om. Ik bouw de bioteeltrotatie op naast 
de gangbare, die ook moet blijven 
draaien. Elk heeft zijn bemestingsplan, 
want de gangbare varkensmest kunnen 
we niet gebruiken op de biologische 
percelen.”

Wat is jouw visie op biolandbouw?
Karel: “Ik denk dat de vraag naar biolo-
gische producten zal blijven stijgen. Een 
deel van de consumenten wil nu een-
maal voedsel zonder pesticiden, daar is 
geen houden meer aan. Maar voor mij 
gaat de biologische landbouw veel 
 verder dan dat. Beperkingen, zoals 
geen synthetische gewasbescherming 
of kunstmest gebruiken, dwingen ons 
om op zoek te gaan naar nieuwe oplos-
singen. Die oplossingen betekenen 
 volgens mij vaak een vooruitgang, kijk 
bijvoorbeeld maar naar plaagresistente 
aardappelrassen. Daarnaast denk ik dat 
robottechnologie en machine learning 
de onkruidbestrijding volledig gaan her- 
uitvinden en dat vooral bioboeren hier bij 
de eersten zijn om zoiets mee te onder-
steunen. Een gezonde bodem, biodiver-
siteit en natuurlijke evenwichten krijgen 
we er als cadeau bovenop.”

Hoe ben je zelf met biolandbouw 
begonnen?

Karel: “Ik had al langer interesse in bio-
logische landbouw. Tijdens mijn vorige 
job als onderzoeker bij Inagro kwam ik 
veel in contact met bioboeren en bezocht 
ik veel mooie bedrijven. Ik had al langer 
het idee om het bedrijf van mijn ouders 
over te nemen en toen ik mijn doel voor 
ogen had, heb ik mijn ouders kunnen 
overtuigen om al met de omschakeling 
te starten op een perceel. Twee jaar 
later kon ik dan meteen met de eerste 
bioteelt van start gaan.”

Welke stappen heb je gezet bij het 
omschakelen?
Karel: “Eerst en vooral heb ik me 
 geïnformeerd over wat er allemaal bij 
biolandbouw komt kijken. Zo deed ik 
vertrouwen op. Momenteel zijn er nog 
niet veel middelen voor onderzoek of 
publicaties over biologische landbouw 
beschikbaar, dus moest ik mijn info halen 
bij ervaren bioboeren. Toen ik meer 
informatie had, hebben we een plan 
opgemaakt voor ons bedrijf. We merkten 
meteen dat een omschakeling bij de 
varkens voor ons geen optie zou zijn, 
maar de teelten gaven wel veel mogelijk- 
heden.”

Wat zijn voor jou de mooie kanten 
van het leven als landbouwer?
Karel: “Ik kijk nu al uit naar het voorjaar, 
naar de eerste veldwerkzaamheden in 
de lentezon. Dan zou ik alles met de 
tractor het liefst zelf doen. Het voorjaar 
is de mooiste tijd van het jaar, waarin 
alles nog mogelijk is. Ik vind het zalig 
om als landbouwer te leven volgens de 
 seizoenen en elke dag bezig te zijn met 
groeiende planten en dieren. Daarnaast 
is er in onze sector nog veel bij te leren 
en aan te pakken, wat een groot poten-
tieel geeft om te innoveren en onder- 
nemen.”

Mooi gezegd! Bedankt en veel 
 succes, Karel. ◗

Bedrijfsprofiel
Karel runt een gemengd bedrijf in 
 Stavele, met hoofdzakelijk akkerbouw 
(50 hectare zandleem) en varkens in 
loonkweek. Zijn vader werkt nog deels 
mee. Ze hebben de traditionele gewas-
sen uit de streek: granen, aardappelen, 
suikerbieten en soms maïs. Sommige 
percelen zijn nog in omschakeling, 
andere percelen zijn al volledig omge-
schakeld naar de biologische teelt. 
In omschakeling telen ze gras-klaver 
en triticale. Op het eerste biologische 
perceel stond er vorig jaar boerenkool 
en pompoen.

ID-kit Karel
 • Groene Kringgewest: Ieper-Poperinge
 • Leeftijd: 29 jaar
 • Studies: bio-ingenieur in Gent
 • Job: fulltime landbouwer
 • Relatiestatus: vrijgezel
 • Hobby’s: ritjes met de koersfiets en 

afzakken naar Gent

Toekomstplannen
Karel heeft geen concrete toekomst-
plannen en bekijkt liever wat er op zijn 
weg komt. Hij wil blijven doen wat hij 
graag doet en boeren hoort daar zeker 
bij. Voorts wil Karel de biotak uitbreiden 
op de percelen dicht bij zijn huis.

STAVELE

“De vraag naar bioproducten groeit wel, 
maar het aanbod ook.”
KAREL DEWAELE
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