
8 • Stiel • November 2020 November 2020 • Stiel • 9

GROENE KRINGER AAN HET WOORD

Sven Neufkens wil iets doen wat een ander niet doet

“Aardbeienautomaten waren 
hier totaal nieuw”

Ook al zijn de ouders van Sven geen landbouwers, toch heeft 
hij een sterke interesse in de landbouw. Na zijn studies dacht 
hij na over wat er mogelijk zou zijn zonder een gigantische 
investering. Zo is hij kleinschalig gestart met 200 aardbeien-
plantjes in de tuin. Al snel kocht hij een eerste automaat en zo 
is het geleidelijk gegroeid. In 2017 heeft hij een serre gebouwd 
en nu kweekt hij 110.000 aardbeienplanten. 

 ✒ LENE CILLEN
CONSULENT GROENE KRING

Sven, je kweekt milieuvriendelijke 
aardbeien. Kan je hier iets meer 
over vertellen?

Sven: “Ik vind het belangrijk om zo 
milieuvriendelijk mogelijk te werken. We 
hebben hier zonnepanelen en een opslag 
voor 4 miljoen liter water. We gebruiken 
voor zo goed als alles regenwater, per 
seizoen zo’n 3 miljoen liter. Het gietwater 

dat niet verdampt of niet opgenomen 
wordt door de plant, vangen we op. 
Dat water wordt gefilterd en hergebruikt. 
Zo gaan er geen nutriënten en water ver- 
loren. We gebruiken geen insecticiden, 
tenzij we echt zien dat de biologie het 
niet gaat redden. Dan grijpen we in met 
een selectief middel. Sinds kort hebben 
we ook onze eigen verpakking: karton-
nen bakjes met ons logo erop. Ik merk 
wel dat de mensen er heel positief 
over zijn.”

Waarom kies je ervoor om de aard-
beien te verkopen via automaten? 
Sven: “In de veiling weet je nooit vooraf 
hoeveel je zult krijgen voor je product, 
want die prijzen verschillen van week tot 
week. In onze automaten houden we 

gewoon een vaste prijs aan. Wie aan de 
veiling levert, moet bovendien zijn aard-
beien sorteren op 5 mm. Hier gebeurt 
dat iets minder strikt. Onze aardbeien 
zijn ook altijd dagvers en lokaal, terwijl 
die in de supermarkt vaak een grote 
afstand hebben afgelegd alvorens ze in 
de rekken liggen. Aan onze automaat 
koop je een uniek bakje, recht van bij de 
boer. We bereiken ook meer mensen, 
aangezien ze de klok rond aardbeien 
kunnen kopen. Het nadeel van automaten 
is dan weer dat je niet weet wie je klanten 
zijn. Het is ook een grote investering, 
maar volgens mij haal je die er wel uit.”

Loopt dit vlot?
Sven: “We hebben in 2014 de eerste 
automaat gezet en dat werkte eigenlijk 
heel goed. Ieder jaar kwamen er auto-
maten bij en nu zitten we aan tien auto-
maten. We bevoorraden de automaten 
dagelijks, aangezien we werken met een 
dagvers product. In elk dorp in de buurt 
staat er eentje, allemaal op ongeveer 
10 minuten van elkaar. Al onze publiciteit 
loopt via de sociale media. Ik ben ervan 
overtuigd dat dit voor thuisverkoop beter 
werkt dan een website. Zo krijgen we 
dikwijls leuke selfies binnen van tevreden 
klanten.”

Welke uitdagingen zie je nog voor 
je bedrijf?
Sven: “Het klimaat zal belangrijk zijn. 
Normaal is 20 à 25 graden de optimale 
temperatuur voor aardbeien. We bren-
gen in de zomer een coating aan op het 
glas om de warmte in de serre te beper-
ken, maar dit jaar zagen we op onze 
 klimaatcomputers dat de gemiddelde 
etmaaltemperatuur soms 25-26 graden 
was. Als de temperatuur nog stijgt, 
 zullen we op termijn misschien zoals in 
Dubai airco moeten zetten in de serres. 
Daarnaast baren de recente nieuws-
berichten over Colruyt mij toch wel zor-
gen. Gewone landbouwers zijn op zoek 

naar landbouwgrond, maar Colruyt is 
veel kapitaalkrachtiger. Hopelijk worden 
hier duidelijke regels en afspraken over 
gemaakt met de lokale boeren. De domi- 
nante positie van Colruyt kan leiden tot 
monopolievorming en zet bijkomende 
druk op de landbouwer, vooral op de 
prijzen van zijn producten.”
 
Je verkoopt niet alleen aardbeien, 
maar hebt nog een bedrijf?
Sven: “Ja, mijn andere bedrijf is Fruit-
box@work, waarbij we fruitmanden 
verkopen. Starten met aardbeien was 
het ideale idee, maar ik wou er nog iets 
bijdoen. Ik heb dan een bestelwagen 
gekocht en ben fruitmanden beginnen 
rond te brengen. Dat is ook stilletjes 
blijven groeien. Omdat ik vooraf weet 
hoeveel mandjes ik moet leveren, zit ik 
nooit met overschotten. Voor corona 
brachten we per week zo’n 600 fruit-
manden weg en leverden we fruit aan 
een 40-tal scholen in Vlaanderen. Nu 
is dat wel wat minder als gevolg van 
Covid-19.”

Heeft corona een grote impact 
gehad?
Sven: “In de aardbeien ging het goed, 
want de verkoop is gestegen tegenover 
vorig jaar. Veel meer mensen passeerden 
onze automaten tijdens het wandelen of 
fietsen. Bovendien vinden mensen aard- 
beien uit een automaat meer ‘corona-
proof’ dan fruit in de supermarkt. Wat 
personeel betreft, hebben we geen 
 problemen gehad. Ik heb vier seizoen-
arbeiders in dienst, maar die wonen in 
Brussel. Dat is vlakbij, dus die gaan 
elke dag op en af naar huis. In de fruit-
manden liep het minder goed en ook 
de leveringen aan de scholen vielen wat 
weg. Maar dat is nu gedeeltelijk her-
begonnen.” ◗

Bedrijfsprofiel
Sven kweekt op 5000 m² milieuvriende-
lijke aardbeien oftewel 110.000 plant-
jes. Er wordt zo’n negen keer per jaar 
geplant, zodat de oogst ook een beetje 
verspreid valt. De oogstperiode is 
van april tot oktober en alle aardbeien 
worden verkocht via automaten. Svens 
vader is vast in dienst en er zijn nog vier 
seizoen arbeiders. Daarnaast heeft hij 
Fruitbox@work, een bedrijf dat fruitman-
den verkoopt. In de fruitmanden zitten 
minimaal acht variëteiten fruit, altijd 
seizoensgebonden.

ID-kit Sven
 • Groene Kringgewest: Oost-Pajotten- 

land
 • Leeftijd: 29 jaar
 • Studies: Agro- en Biotechnologie 

in Geel
 • Relatiestatus: getrouwd met Evelien 

Heymans en papa van Marie
 • Hobby’s: zaalvoetbal en mountainbiken 

als er tijd over is

Toekomstplannen
Misschien wil ik nog een beetje uitbrei-
den en meer aardbeien kweken. Volgend 
jaar gaan we CO2-gas in de serre blazen. 
Dat is goed voor de fotosynthese en 
geeft me hopelijk een hogere productie 
op dezelfde oppervlakte.

LENNIK

“Mijn andere bedrijf is Fruitbox@work, 
waarbij we fruitmanden verkopen.”
SVEN NEUFKENS
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