Nieuwe boeren 2019
Leertraject Bio- en BD-landbouw
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In het midden van deze brochure vind je een overzichtskaart van Vlaanderen en Brussel,
waarop je kan zien waar al deze afgestudeerde cursisten actief zijn of worden.
De paginanummers komen overeen met de nummers op de kaart.

Na de viering van ons 21-jarig bestaan in 2018, studeert in 2019 de 18e cyclus af van ons
Leertraject biologische en biodynamische landbouw. Getallen als 21 en 18 zijn maatschappelijk verbonden met jongvolwassenheid. En zo voelen we ons ook: een jonge volwassen
opleiding voor innoverende bioboeren.
Die volwassenheid heeft niet zozeer te maken met het aantal jaren van ons bestaan, maar
met de ontwikkeling die ons Leertraject heeft doorgemaakt. We zijn als beroepsopleiding
verankerd in het werkveld en niet enkel bezig vaklui op te leiden, maar boeren en boerinnen die in staat zijn duurzaam innoverende projecten neer te zetten, levenslang te blijven
leren en van agro-ecologische landbouw een kunde en kunst te maken; een ecologische,
economische en sociale kunst. Dat doen we door niet enkel de boer(in) maar ook de mens
in onze cursisten aan te spreken, hun visie te voeden en een levenslang netwerk aan te
bieden.
Want we hebben ons in de voorbije 21 jaar niet beperkt tot het opleiden van nieuwe boeren voor een nieuwe landbouw. We hebben er ook mee voor gezorgd dat netwerken ontstonden waarin zij na hun opleiding en opstart terecht kunnen voor verdere uitwisseling
en ondersteuning. We hebben actief bijgedragen aan het ontstaan van de Bio-bedrijfsnetwerken, het CSA-Netwerk, De Landgenoten en het Netwerk Natuurlijk Imkeren. En
afgestudeerde Landwijzer-cursisten trekken mee het Netwerk Zelf Zaden Telen, recent
omgevormd tot vzw Vitale Rassen. Allemaal netwerken waar open kennisuitwisseling
centraal staat. En zo zijn we zelf ook deel van een Europees en zelfs wereldwijd netwerk
van innoverende landbouwopleidingen.
Dit jaar zien we opnieuw een mooie groep cursisten afstuderen en de Vlaamse bio-beweging versterken. In deze momentopname tonen ze waar ze nu staan en welke plannen
ze de eerstkomende jaren willen waarmaken. Velen onder hen hebben een concreet project of staan al midden in de realisatie ervan. Zij zullen overal in Vlaanderen aan nieuwe
agro-ecologische projecten gestalte geven. Ze zijn het ferment in het deeg van een veranderende landbouwcultuur en vormen een belangrijke bijdrage in de groei van het aantal
biobedrijven in Vlaanderen. We zijn trots ze in deze brochure aan jou te mogen voorstellen, en wensen hen een vervullende, leefbare en gedragen toekomst in de landbouw.
namens
het Landwijzer-team en bestuur, de hoofddocenten en de vele praktijkopleiders van het
Landwijzer-leertraject
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SARAH - DE LEIEMEERSEN

BOB - CSA DE HOP

“ Mijn jarenlange praktijkervaring als boerendochter, kon ik tijdens het leertraject verdieBob Vandendriessche (°1976)
De Hop
CSA zelfpluktuin (groenten, fruit, noten en paddenstoelen) en korte keten
Op 0,5 ha teeltoppervlakte in Ruddervoorde (Oostkamp), West-Vlaanderen (uitbreiding naar 1 ha in toekomst is mogelijk)
Startte in mei 2018
bobvdd@hotmail.com
Plantaardig, vers, lokaal, boslandbouw (agroforestry),
bio

Sarah Michels (°1983)
Bedrijfsovername De Leiemeersen
Overname van het ouderlijk gemengd bedrijf in Machelen aan de Leie, Oost-Vlaanderen, van 28-36 ha
Bedrijfsplan op basis van concrete locatie
Kan starten als mijn ouders er klaar voor zijn
Vlees in korte keten, melk eerst in lange keten, en op
termijn verzuiveld (yoghurt, kaas en platte kaas) verkopen in korte keten

Missie:
CSA De Hop wil mensen uit de omgeving aanspreken, betrekken en engageren bij de Zelfpluktuin. We gaan voor
een 100% biologisch geteeld en divers plantaardig aanbod: groenten en fruit, kruiden, noten en paddenstoelen.

michelssarah@hotmail.com
Voordien: boerendochter, psychotherapeute

CSA De Hop is de opvolger van CSA De Molik en is gegroeid
uit bioboerderij De Zaaier.

Landbouw in gemeenschap
Mooi, functioneel landschap
De natuur van de koe

Na de opstart in 2018 als kleinschalig stageproject, wil ik in
2019 graag telen voor een 60-tal leden met daarnaast afzet via de korte keten. In de komende jaren hoop ik verder
te kunnen uitbreiden.
© Tim Vandewiele

“ Ik overwoog al een aantal jaar om zelf te starten als bioboer. Vooral zelfoogstboerderijen vind ik fantastisch, dat heb ik ervaren als lid van de Molik en het Plukhof. In m’n
omgeving zag ik mensen starten als bioboer, en soms ook weer stoppen. Zonder het leertraject was het waarschijnlijk bij dromen gebleven. Landwijzer bood me zoveel om me te
verdiepen en voor te bereiden: interactieve lessen, stage-ervaring, boeiend contact met
de medecursisten en de docenten, persoonlijke begeleiding, het netwerk dat ik opbouwde,
bedrijfsbezoeken,..: kansen die ik met beide handen heb gegrepen. En door de goede contacten tijdens mijn stage op de Zaaier, kan ik hier nu beginnen met mijn CSA.”
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pen en verbreden door de technische achtergrond, degelijke bedrijfseconomische begeleiding en coaching in het ondernemerschap. Ik deed stage op 5 bedrijven en elke stageboer
bracht me weer iets heel anders. Zo kreeg ik meer inzicht in voersamenstelling, fokkerij,
gebruik van kruiden, kringlooplandbouw en familiale aspecten bij bedrijfsoverdracht. De
steun van medecursisten, stageboeren en docenten hielp mij te blijven geloven in mijn weg
en om verdere stappen te zetten naar een bedrijfsovername. ”

Mijn missie is het ouderlijke bedrijf verderzetten op een agro-ecologische wijze met zorg voor
de natuur van de koe, de bodem en kringlopen.
Met een 50-tal melkkoeien die ik goed ken, waarbij ik
werk aan een zo krachtig mogelijke weerstand.
Met kruidenrijke weides en een mooier landschap -met
bomen en struiken- dat past bij de koe.
De geschenken van de koe worden zo lokaal als mogelijk afgezet en de consument maakt actief kennis met de
koe en haar omgeving.
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LAURA EN BENGT 2 HA GROENTETEELT
Laura Eschauzier (°1989) en Bengt Hendrickx (°1990)
2 ha groenteteelt voor de korte keten: CSA-bulkpakketten en horeca
Waarvoor we een perceel zoeken in Oost- en WestVlaanderen of in het Brusselse, in de buurt van een stad.
Theoretisch bedrijfsplan, dat we, als we grond vinden,
vanaf eind 2019 in de praktijk willen brengen.
laura_eschauzier@hotmail.com,
bengthendrickx@hotmail.com
Kwaliteit, smaak, lokaal, ecologisch
Voordien: allebei master biowetenschappen tuinbouw,
Laura: boerin CSA-Zelfplukboerderij Erwtjes en Knollen,
Bengt: stadslandbouwer bij Atelier Groot Eiland

Missie:
Gezonde en lekkere groenten telen voor de lokale gemeenschap met een positief effect op de natuur. De mensen laten kennis maken en laten genieten van het ruime
aanbod aan groenten, gezonde voeding en ecologische
landbouw.

WIVINE - DE KRUIDENWEI
“ Ik heb al lang iets met kruiden, maar zag ze niet als een landbouwproduct. Wat me fas-

cineert, is hoe een plant op haar eigen manier groeit, wat ze nodig heeft en wat er eigen
aan is. Ik hou ervan dit waar te nemen. Daarom trok het meer fijne werk en de zo diverse
eigenheid van de kruiden mij aan tijdens stages. Bij deze verfijnde planten kwam ik in mijn
element: zoveel smaak, kracht en kwaliteit in een minieme plantenmassa gebundeld! Ik sta
nog maar aan het begin, als kruidenboerin, en heb nog zoveel te leren, om een Landwijzergewijs excell-ent wakkere boerin te zijn, tot elke prijs. Want het is tijd om ons eten op te
hemelen: mag het iets kruidiger zijn? ”
Wivine Heynderick (°1972)
De Kruidenwei (werknaam)
Kleinschalige vollegrondsteelt van bijzondere, aromatische keukenkruiden
Op 16 are in Scheldewindeke, Oost-Vlaanderen
Levering aan lokale restaurants/cateraars, verwerkers,
boeren, … & zelfpluk voor herboristen, horeca, particulieren
Zorgproject start in april 2019, verkoop in april 2020
wivine.heynderick@telenet.be
Biologische vollegrondskruiden en eetbare bloemen,
diversiteit, smaak
Voordien: 13 jaar ervaring in de zorgsector
Missie:
Het volle pallet van wat de natuur aan smaakmakers heeft,
aanbieden en laten ervaren. De diversiteit aan kruiden in
de alledaagse keuken brengen: als ware smaakversterker
en smaakverfijner.

Laura volgde enkel het laatste half jaar van het leertraject.
Ze kon instromen in het derde jaar, door al haar voorkennis
en werkervaring. Bengt volgde het leertraject niet, maar
schreef samen met Laura het eindwerk. Het toekomstige
bedrijf willen we ook samen vorm geven.

De Kruidenwei zal samenwerken met de kokkin van
de Avalonhoeve, met bijkomend doel een kruisbestuivingsplaats te zijn voor kruiden & koken.
https://www.facebook.com/deavalonhoeve/

“ Het laatste halve jaar van het leertraject was dé perfecte aanvulling op voorgaande op-

leidingen en ervaring. Ik verwachtte veel te leren over bedrijfseconomie en marketing. En
dat is ook gebeurd! Door de lessen en begeleiding bij Landwijzer hebben we nu onze droom
omgezet in een concreet, en zoals is gebleken, financieel haalbaar plan. We kijken uit naar
onze eigen plek en grond om ons plan nu te realiseren.”
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© Lies Couckuyt

In samenwerking met lokale voorzieningen wil ik volwassenen met een zorgvraag betrekken door 1 dag per week te
komen meewerken. Met de handen in de aarde werken aan
een nieuw evenwicht of herstel: dat werkt!
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MARIEKE - RIJK BOS BLOEMEN
Marieke De Vos (°1983)
Rijk Bos Bloemen
Een bloemenboerderij op 20 are
In Elene (Zottegem), Oost-Vlaanderen
CSA zelfoogst en boeketabonnement
Start officieel in april 2019
www.rijkbosbloemen.be
Gemeenschapslandbouw, bloemen, schoonheid,
kleur, voedsel voor de ziel
Voordien: opleiding Biologie en manama Duurzame
Ontwikkeling en Menselijke Ecologie. Werzaam als
coördinator Educatie bij regionale natuurvereniging
vzw Durme.
Missie:
Ik creëer een veld waarin mensen de aarde, landbouw,
natuur en geluk beleven.
Vanuit een holistische visie, het besef dat alles met
elkaar verbonden is, draag ik zorg voor de aarde en werk
ik samen met de natuur.
Met kleurrijke bloemen en boeketten met uitstraling
breng ik energie voor hart en ziel.

WOUTER - DE BOLLENAKKER
“ Ik ben aan het leertraject begonnen met mijn hoofd in de wolken

- ik wist dat ik wou boeren, maar nog helemaal niet hoe ik het moest realiseren,
en er financieel van zou kunnen leven.
En ik rond het leertraject nu af met mijn “poten” stevig in de grond
- zelfzekerder, door de lessen bedrijfsbeheer en door het vele samenwerken met
stageboeren, die me toonden hoe te werken, van wie ik de vaardigheden leerde, 		
en wiens vele verhalen me vertrouwen hebben gegeven.
En de grond ruikt heerlijk... ”

Wouter Philippaert (°1977)
De Bollenakker (werknaam)
Een groenteteeltbedrijf op 1 ha teeltoppervlakte
Theoretisch bedrijfsplan en een droom, waarvoor
ik momenteel op zoek ben naar grond in Kruibeke,
Oost-Vlaanderen.
Van zodra ik grond heb, start ik.
Mijn groenten wil ik verkopen via groentepakketten en
lokale afnemers (restaurants, particulieren op gemeentelijke marktjes, …)
wouterphilippaert@yahoo.com
Lokaal, Ecologisch en Fair

Rijk Bos Bloemen is gelegen op Hoeve Rijkbos, naast het
Voedseltuinproject van Filip Loobuyck. Mensen die het
(even) wat moeilijker hebben in hun leven en bewoners
uit de omgeving tuinieren er samen. We willen van Hoeve
Rijkbos een groen paradijs maken, een plek die uitnodigt
voor ontmoeting en waar warmmenselijkheid en natuur
centraal staan.

Missie:
Kwalitatief
voedsel
produceren
op
een
ecologisch
verantwoorde manier door
verder te durven denken dan het ‘lastenboek’.

“ Het leertraject van Landwijzer was echt thuiskomen voor mij. Een kans om mezelf te

ontwikkelen en om mijn eigen pad te (durven) volgen. Ik leerde er meer samenwerken met
de natuur en vertrouwen op het universum. Vanuit een streven en een sterk geloof in een
‘nieuwe landbouw’ - rendabel en leefbaar- wil ik dit alles, als boerin en onderneemster,
verder in de wereld zetten.”

5

© Jef Stevens

Landbouw in verbinding
met de natuur en landbouw in verbinding met
de gemeenschap...
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LUKAS DE ANTWERPSE STADSHERDER
Lukas Janssens (°1997)
De Antwerpse Stadsherder
Begrazing met kleine herkauwers in de regio
Antwerpen
Start in april 2019
www.stadsherder.be
Ecologisch, duurzaam, verantwoord
Voordien: Dier- en landbouwwetenschappen PITO Stabroek, en werkervaring op gangbaar melkveebedrijf
Missie:
Wij willen de groene longen van Antwerpen en omgeving op een ecologisch
verantwoorde manier onderhouden, door schapen
als wollen off-road grasmachines in te zetten voor
ecologisch natuurbeheer
met oog op biodiversiteit.
Ik start met een kudde die
ik huur bij Kemp vzw. In de
toekomst hoop ik mijn eigen
kudde te kunnen aankopen en van het nageslacht
vleespakketten te kunnen
aanbieden, in thuisverkoop
of korte keten.

TOM - HET KRUISBOS
“ Ik had nooit gedacht dat ik nu mijn eigen project op poten zou zetten. De verantwoordelijkheid die ik op mijn stagebedrijf kreeg, het zelf leren plannen en continu kleine keuzes
maken, heeft me gesterkt. En Landwijzer heeft mijn blik verruimd en daar ben ik heel dankbaar voor! Ik kijk er naar uit om de CSA-gedachte waar te maken, om volop voor verbinding
tussen boer, land en leden te gaan, en om wederzijds te benoemen wat we nodig hebben,
als boer en als klant. ”
Tom Kockx (°1979)
Het Kruisbos
Een groenten-CSA zelfoogst in Kalmthout, Antwerpen
Teelt nu op 0,5 ha op perceel van 1,8 ha
Startte in april 2018
www.hetkruisbos.be
Lokaal-Ecologisch-Fair
Groenten zijn de basis. Ik droom van een bedrijf met
meerdere takken. Mogelijks brengt de toekomst ook
koeien, kleinfruit of bloemen.
© TuRostro

Missie:
Ik wil mensen letterlijk en figuurlijk laten proeven van wat
het land te bieden heeft. Ik start met super-verse groenten, zelf geoogst, op het ritme van de seizoenen, zonder
verpakking of onnodig transport, in een ruime en uitdagende diversiteit. “Winkelen” op het veld wordt opnieuw
iets waarvoor je tijd neemt en waarvan je geniet. En je
steeds weer doet verbazen…

“ Ik heb altijd iets met vee gehad, en zeg al van m’n 5 jaar dat ik boer wil worden. Bij de start
van het leertraject wou ik voedsel op een respectvolle en natuurlijke manier leren produceren. Langzaamaan besefte ik dat het niet evident zou zijn om vleesproductie rendabel
te maken. Tijdens mijn stage bij Kemp vzw kreeg ik mijn toekomst beter in beeld. Wat mooi
om kleine herkauwers nuttig te kunnen inzetten, door wat ze gewoon doen en graag doen! “
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Eeuwige dank aan De Landgenoten! Door de grond die zij
te koop aangeboden kregen, en door velen mee werd aangekocht, kan ik als boer starten in mijn geboortedorp.
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BART DEVELDSTRAATZOERSEL
Bart Gysels (°1980)
deVeldstraatzoersel vzw
in Zoersel, Antwerpen
Een reeds bestaande samentuin, uitgebreid met
zelfoogst bessentuin
Op 1,5 ha, waarvan 30 are kleinfruit
Voorbereiding en aanplant kleinfruit in 2019
Opening zelfoogst bessentuin in juni 2020
www.develdstraat.be
Voedselvoorziening, sociaal, ecologie, educatie,
respect
Missie:
Ik wil de plaats waar ik leef, mooier en sterker maken door ze ecologisch en sociaal op te waarderen, door eerlijke, kwaliteitsvolle en lekkere groenten en fruit te telen voor mijzelf en anderen.
Ik wil hierbij ruimte creëren voor betrokkenheid, ontmoeting, verbinding, rust, schoonheid, … .
Ik heb al jaren de droom van een gemengd biologisch bedrijf in Zoersel. Ik heb heel hard het gevoel dat hier kansen
liggen, met de vele landbouwgronden vlakbij. Ik ben blij
dat ik mijn samentuin binnenkort kan uitbreiden met een
zelfoogst bessentuin, en blijf hopen dat ik mensen kan samenbrengen, en mee kan bouwen aan een gemengd biologisch bedrijf in Zoersel.

“ Het leertraject heeft me realisme gebracht. Het was confronterend om te ervaren dat
het zware boerenwerk nooit iets voor mij zal zijn, met mijn fysieke beperking. Ik ben wel
heel blij dat ik het leertraject heb kunnen volgen, want het heeft me geleerd wat ik wel
kan, en hoe ik alles op mijn eigen manier, naar mijn noden, kan organiseren. De uitwisseling met mijn medecursisten en hun trajecten vond ik heel prikkelend. En zo kan ik nu met
veel goesting en vertrouwen op een professionele manier verdergaan met de zelfoogst
bessentuin. ”
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WANNES - WERVE HOEF
“ Door het leertraject, en vooral door de vele praktijkervaring en het dagelijkse ritme
op de stagebedrijven, is de goesting enorm gegroeid. De goesting om te blijven leren, te
blijven rondkijken, actie te ondernemen, eens op mijn gezicht te gaan. Al lijkt de toekomst
soms nog een vraagteken, mijn liefde voor de landbouw is een zekerheid geworden en dat
vind ik een geweldige houvast. ”
Wannes Nyckees (°1994)
Werve Hoef
Tuinbouwbedrijf, buurtboerderij
Op 2 ha in Wijnegem, Antwerpen
Prille start in 2019, eerste groenteteelten in 2020
Eerst verkoop via groentepakketten, later ook via
eigen buurtwinkel, en grotere volumes naar winkels of
andere afnemers.
www.wervehoef.be
Dynamisch, speels, lokaal, kwalitatief
Voordien: Praktijkervaring op diverse landbouwbedrijven in binnen- en buitenland, Bachelor Agro- en biotechnologie: landbouw
© Tim Vandewiele

Missie:
Mensen
verwonderen
door de simpele schoonheid van de natuur en
de landbouw te tonen.
Tonen
dat
landbouw
een belangrijke plaats
heeft in de samenleving.
Als biologische boer al
doende mijn bijdrage leveren aan de samenleving en
die mee vorm geven.
Vooral in de beginjaren zal ik nauw samenwerken met de Dobbelhoeve in Schilde, oa.
complementaire teeltplannen, machinegebruik en biologische mest van de Dobbelhoeve.
Met dank aan de Landgenoten, van wie ik de grond kan huren, en zo als boer kan starten.
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ISABEL - CSA OP 1 HA
Isabel Holthof (°1986)
CSA op 1 ha
Een zelfoogst groenten-CSA
Op 1 ha, met graag uitbreidingsmogelijkheden tot 2 ha
Ik maakte een theoretisch bedrijfsplan op
waarvoor ik grond zoek in de regio Antwerpen
isabel.holthof@hotmail.com
Als ik grond ter beschikking heb, wil ik nog in 2019 starten. In tussentijd wil ik graag, als seizoensarbeider, verder ervaring opdoen op een andere CSA.
Eerlijk – samen – doen – community
Voordien: sociaal-culturele sector, bij vzw ‘t Werkhuys

Missie:
Als bioboerin wil ik gezonde groenten kweken door de bodem goed te verzorgen. Ik wil duurzaam boeren voor, samen
met, en ondersteund door een gemeenschap van mensen.
Ik wil een plek creëren waar leden zich thuis voelen, en waar
hun ideeën, inspraak en betrokkenheid kunnen floreren. En
waar zij mee de kosten dragen, zodat ik me als boerin kan
focussen op de teelten, en bewust kan kiezen voor zaadvaste rassen, niet-kerende bodembewerking, wisselteelt, …
Ik kan rekenen op de hulp en het harde werk van mijn
vriend. Of we in de toekomst echt samen zullen boeren
weten we nog niet… We zijn ons er ook van bewust dat het
niet evident is om als koppel met kinderen beiden voltijds
in de landbouw te werken.

“ Op een stage kwam de moeder van mijn stageboer vaak mee prei kuisen. Ze is echt verweven met het bedrijf, deelde haar kennis met vuur, heeft me veel bijgeleerd en stimuleerde
me door te zeggen dat de landbouw meer vrouwen nodig heeft. Ik ervaarde de boerderij
als een levendige en open ontmoetingsplek voor iedereen. Dit is maar één van de vele momenten die me tijdens het leertraject hebben gestimuleerd en verrijkt als mens.”
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WIM - OOGSTAPPEL
“ Tijdens het leertraject heb ik mijn droom omgezet in een onderbouwd bedrijfsplan. We
zijn reeds met ons bedrijf gestart en dat was een hele puzzel. We hadden namelijk een
zelfoogstboerderij voor ogen, maar de grond die we vonden, ligt te dicht bij 3 andere CSA’s
en te ver van onze klanten in Antwerpen. Dus besloten we wekelijkse bulkpakketten te
voorzien voor onze deelnemers in de stad. We zijn benieuwd waar het ons brengt… Daarnaast willen we werken aan een mooi, karaktervol en authentiek bedrijf. We willen onze
deelnemers en anderen tijdens een aantal evenementen mee laten genieten van deze
prachtige plek, onze oog(st)appel.”
Wim Verbruggen (°1985)
Oogstappel
in samenwerking met Joost Eens (Milieuwetenschapper
met enkele jaren ervaring op CSA Land van Duwijck in
Lier)
Groenteteelt op 3,5ha in Emblem (Ranst), Antwerpen
Bulkpakketten op wekelijks marktje op de PAKT-site in
A’pen gedurende 35 weken per jaar
Eerste pakket voorzien op 25 april 2019
www.oogstappel.com
Kortste keten, community, fair
Voordien: Kinesist, organisator van evenementen, barman
Missie:
- kwaliteitsvolle, lokale en seizoensgebonden groenten
telen
- consument en landbouwer in direct contact brengen
met elkaar en zo samen een hechte community vormen
- eerlijk inkomen voor de landbouwer en faire prijs voor
het product
- waardige plaats voor biologische landbouw binnen de
gemeenschap
We werken samen met de coöperatie ‘de Volle grond’ die
op PAKT een daktuin uitbaat, aan restaurants in Antwerpen levert en momenteel uit vijf boeren en één administratief lid bestaat.
De firma Alhiers stelt ons 3,5 ha in Emblem ter beschikking.
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West-Vlaanderen
1. Bob Vandendriessche, Ruddervoorde

14. Lotte Jaspers, Geel
15. Bi Verbraecken, Veerle-Laakdal
16. Jan Valckx, Veerle-Laakdal

Oost-Vlaanderen

Vlaams-Brabant

2. Sarah Michels, Machelen aan de Leie
3. Lau
Laura en Bengt, zoeken nog locatie
4. Wivine Heynderick, Scheldewindeke
5. Marieke De Vos, Elene (Zottegem)
6. Wouter Philippaert, zoekt nog een locatie in regio Kruibeke

17. Anja Mariën, Keerbergen
Olb
18. Bavo Olbrechts,
Brussel
19. Anne Martens, Leuven
20. Dominique Joos , Leuven en in heel Vlaanderen
21. Rosette Hendrix, Rummen
22. Martijn Pironet, Rummen

Antwerpen
7. Lukas Janssens, regio Antwerpen
8. Tom Kockx, Kalmthout
9. Bart Gysels, Zoersel
10. Wannes Nyckees, Wijnegem
11. Isabel Holthof, zoekt nog een locatie in regio Antwerpen
12. Wim Verbruggen, Emblem
13. Yamina Eddyani, Lier

Limburg
23. Filip Zandecki, Heusden-Zolder
24. Jef Stevens, Houthalen-Helchteren
Het nummer verwijst eveneens naar de pagina
waarop de afgestudeerde zich voorstelt.

YAMINA - BOEKETJE DUWIJCK
Yamina Eddyani (°1982)
Boeketje Duwijck, Bloemen en kruiden, een zelfpluk
bloemenland
Een zelfpluk bloementuin op 4,5 are in Lier, Antwerpen
Start in juni 2019
In samenwerking met CSA Land van Duwijck, zelfpluk,
CSA-beurtenkaart, losse oogst
theyamyami@gmail.com
Zelfpluk, bloemen, biodiversiteit, beleving, mooi/gezond/
gelukkig, lokale economie
Voordien: Maatschappelijk werker en artistieke achtergrond
Missie:
Een wonderschone bloemenpluktuin aanleggen, waar
mensen de door mij geteelde bloemen kunnen komen
oogsten.
Een paradijselijke plek creëren waar mensen, vlinders,
bijen, vogels en consoorten graag vertoeven en genieten.
Bijdragen aan de biodiversiteit, ook door informatie en
educatie hierover.
Harten die hier tot rust komen, door de streling en prikkeling van andere zintuigen…
Mijn zelfpluk bloementuin is een samenwerking met groenteteelt-CSA Land van Duwijck. Ik wil nu mijn bloementuin
goed neerzetten, en mijn expertise verder uitbouwen. Nadien zien we wel wat nog mogelijk is en goed voelt. Ideeën
rond beleving, educatie of mogelijke andere afzetkanalen,
heb ik genoeg…

“ Het leertraject heeft me geholpen om te kiezen, te focussen en mijn keuze concreet uit te

werken. Op een stagebedrijf mocht ik zelf een kruiden- en eetbare bloementuin uitwerken.
Van plan tot uitvoering. Dat was ontzettend fijn en leerrijk. Toen ik leerde dat er toekomst
zit in biologische bloemen, en rendabele voorbeelden zag, durfde ik mijn hart te volgen en
voluit voor een bloemenbedrijf gaan. Ik ben zelf gaan cijferen, veel mensen gaan opzoeken
met mijn vragen, en heb veel begeleiding op maat gekregen.”
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LOTTE - KRUIDEN EN BLOEMEN
“ Landwijzer was voor mij niet echt een opleiding maar eerder een soort coach van mijn
eigen leertraject. De lessen zijn als puntjes met nummertjes in zo’n kleurplaat, die je moet
verbinden. De puntjes staan er, maar het is nog niet duidelijk welke tekening er zal verschijnen. Door in de lessen steeds naar het volgende nummertje te zoeken en de verbinding te
kunnen maken, werd mijn beeld steeds duidelijker. En eens ik de lijnen tekende, kon ik mijn
eigen tekening inkleuren…”
Lotte Jaspers (°1990)
Kruiden, bloemen en ander lekkers voor verwerking tot
infusies (werknaam)
Teelt van kruiden en bloemen, drogerij en verwerking
Op 10 are teeltoppervlakte (bij start), op perceel van
40 are in Geel, provincie Antwerpen
Opstart project in voorbereiding, voorziene start in
zomer 2019
Lokaal verkopen van thee-infusies aan hoeve- en natuurwinkels, speciaalzaken, horeca, en ahv mobiele
theegelegenheid
Jaspers.lotte@gmail.com
Authentiek, mooi & zintuiglijk
Missie:
Ik wil smaakvolle en vitale kruiden en bloemen telen en
verwerken.
Ik wil zien en doen groeien en bloeien.
Ik wil actief bijdragen aan meer duurzaamheid en een
kwaliteitsvoller bestaan.
Ik wil blije mensen zien.
In verbinding met de natuur. Ge-aard.
Als alternatief voor de grootschalige voedselproductie
en de huidige economie.
Ik ga bloemen en kruiden telen om te drogen en te
verwerken tot infusies. Ik breid uit met de verkoop van
verse boeketten en op termijn een mobiele gelegenheid
voor thee. Mogelijks maakt dit in de toekomst deel uit
van een ander landbouwbedrijf. Ik wil in ieder geval
blijven ontwikkelen en leren.
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BI - DE LOMMERTE
Bi Verbraecken (°1981)
De Lommerte vzw – Zorg voor mens, dier en landschap
ism Jan Valckx (zie hiernaast)
Een zorgboerderij met kleinschalige veehouderij en
boomkwekerij
Op 4,5 ha, in Veerle-Laakdal, Antwerpen
Vleespakketten en verkoop van bijzondere soorten en
rassen notenbomen
Opstart van de vzw in voorbereiding , voorziene start in
januari 2020
delommerte@gmail.com,
Veeteelt, landschapszorg, dagbesteding, zorgboerderij
Voordien: Bachelor ergotherapie, loopbaancoach

Missie:
De Lommerte vzw is een kleinschalig landbouwbedrijf
waar volwassenen met een zorgvraag, terecht kunnen
voor dagbesteding met de focus op waardevolle arbeid in
een natuurlijke werkomgeving.
Onze kernwaarden zijn: empowerment, inclusie en solidariteit. Het verzorgen van de dieren zorgt voor een natuurlijke binding en rust, en de bomen en het landschap bieden
veiligheid.
We hopen in de toekomst naast koeien en schapen ook kippen en varkens te kunnen houden en een zelfpluk bloementuin te verzorgen.

“ Op de zorgboerderijen die ik vroeger bezocht (ifv mijn vorige job), zag ik hulpboeren
groeien. Prachtig om te zien hoe hun beperkingen in een natuurlijke omgeving toch mogelijkheden werden. Aan zo’n natuurlijk herstel wou ik graag bijdragen, door zelf een zorgboerderij te starten. Dat kon ik natuurlijk niet alleen, of zonder landbouwkennis. Door het
leertraject leerde ik ongelooflijk veel nieuwe mensen kennen, en kreeg ik duizend en één
nieuwe leerkansen. Ik ontmoette er ook mijn partner Jan, en samen maken we nu stap voor
stap onze eigen zorgboerderij ‘De Lommerte’ waar.”
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JAN - TERRA SILVA
“ Het leertraject gaf me de kans om uit te zoeken welke rol in de landbouw echt bij mij past.
Dit ‘intern’ proces heb ik kunnen voeden door de vele uitwisselingen met collega-cursisten,
docenten, stagebegeleiders en stageboeren. Conclusie: ik wil (samen) creëren. Enerzijds
ondersteun ik collega-boeren (m/v) als bedrijfsadviseur ‘bomen en struiken’. Anderzijds
bied ik samen met mijn partner Bi (zie hiernaast) waardevolle zorg aan op De Lommerte,
waar we samen met onze zorggasten ‘met zorg’ bijzondere notensoorten en –rassen
kweken.”

Jan Valckx (°1979)
Terra silva (en De Lommerte vzw samen met Bi)
Ontwerp en advies voedsellandschappen
Bedrijfsadvies en -ontwikkeling op maat, onderzoeksen demonstratieprojecten
Reeds gestart in februari 2019
janvalckx@gmail.com
Multifunctionele bomen en struiken, boerenbomen,
agroforestry, striplandbouw, voedselbos
Voordien: Bio-ingenieur, regenwormonderzoeker, bosbouwer en tuinontwerper

Missie:
Terra silva streeft naar mooie en productieve voedsellandschappen waarin bomen en struiken (opnieuw) een
volwaardige plaats innemen. We creëren aangename
groene omgevingen die een verscheidenheid aan overvloed produceren: voeder, voedsel, biomassa, biodiversiteit, koolstof, schoonheid, beleving,...We laten ecologie en
economie esthetisch hand in hand gaan. We denken mee,
tekenen mee, en rekenen mee met eenieder die aan het
landschap bouwt.
Ik wil graag bijdragen aan de kennis en het gebruik van voederbomen door samen met boeren te onderzoeken en te
pionieren, hoe bomen en herkauwers goed kunnen samengaan. Zodat we voederbomen slim kunnen gaan toepassen,
wat ook nodig is in een veranderend klimaat.
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BAVO - ARVENSIS

ANJA - BUITEN-GEWOON
Anja Mariën (°1973)
Buiten-gewoon
In Keerbergen, Vlaams-Brabant
Ik verzorg de tunnelteelten op bioboerderij Akelei in
Schriek, en op mijn eigen perceel teel ik witte asperges,
aardappelen en diverse groenten.
Ik start op ongeveer 35 are; mogelijke uitbreiding tot 1
ha (aangemeld voor biologische teelt).
De groenten worden lokaal verkocht via Akelei en via
een ‘buiten-gewoon’ veldverkoop.
2019 is een jaar om veel te leren, opdat ik nadien efficiënt kan uitbreiden.
www.buitengewoonbio.be

Missie:
Mijn doel is het beste uit mezelf halen en mijn zorgkwaliteiten optimaal inzetten bij het verzorgen van
de bodem, waarop vitale, gezonde groenten met fierheid kunnen groeien. Iedereen heeft immers recht
op (h)eerlijk voedsel, geteeld met zorg en aandacht.

Bavo Olbrechts (°1973)
arvensis
Wijnbouw
Semi-nomadisch met als uitvalsbasis (atelier/verwerking) in Brussel. Voor verdere aanplantingen van 1000
stokken wordt uitgekeken naar land in de provincies
Henegouwen en Namen
Opgestart in 2018, eerste flessen gebotteld in februari
2019.
Internationale afzet
www.instagram.com/a.r.v.e.n.s.i.s/
Puur sap

Ik zet in het bijzonder in op de teelt van witte asperges, een
streekproduct hier. De teelt ervan is een echte ambacht:
het is een kunst om een “aspergebarst” te herkennen en
het witte goud te oogsten. Heerlijk en gezond zijn ze trouwens ook nog!

Missie:

© Bioforum

“ Via Landwijzer leerde ik hoe vernieuwende kleine landbouwvormen een plaats
kunnen krijgen in een veranderende maatschappij. Mijn wens om een mooi en toekomstgericht bedrijf te starten werd omgezet in een (financieel) haalbaar plan.
Op de plek waar ik ben opgegroeid, wil ik, als vrouw, ‘iets kostbaars’ en moois creëren en
mijn bijdrage leveren aan vernieuwing in de landbouw. Ik ga ervoor en heet jullie van harte
welkom. ”
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“ Tijdens het leertraject heb ik me verder verdiept en verbaasd over de complexe werking
van een ecosysteem. Ik leerde meer over het belang van bomen bvb. hoogstamfruit en de
relatie tussen nuttige insecten, bacteriën, mycelia (zwamvlokken) en mycorrhiza en hun
nut in de wijngaard.”

Wat ik maak is gefermenteerd sap van druiven die met
veel zorg en zonder enige chemische of organische
hulpstof geteeld en verwerkt worden.
Om dit te realiseren vertrouw ik op een gemeenschap
van dingen, mensen en een concreet systeem (ecologie)
waar componenten van niet levende en organische oorsprong gemengd worden.
Als wijnboer wil ik het sap enkel begeleiden en laten
evolueren tot wat wild en anders is. Een wijn die leeft en
vrij is om zich uit te drukken.
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ANNE - DE GENERATIETUIN
Anne Martens (°1980)
De generatietuin
Verbindende en productieve landbouw - groenteteelt
Zelfoogst met beleving, samenwerking en verbinding
Op 2,2 ha in Leuven, Vlaams-Brabant
Bedrijfsplan op basis van concrete locatie,
voorziene start nog niet gekend
martensanne@yahoo.co.uk
Verbinding, toekomst, aandacht, zorg, veerkracht, bodem, innovatie
Voordien: Toeristische achtergrond en werkzaam in socio-culturele en NGO-sector

Missie:
Ik wil bijdragen aan productieve landbouw in een verstedelijkte omgeving, waarbij ik als boerin de verbinding
maak tussen huidige en toekomstige generaties, tussen
veld en bord. Zo ontstaat de generatietuin: een landbouwpark waar iedereen welkom is, waar verbinding sfeer
schept, waar een mooie en gezellige samenleving voelbaar en tastbaar wordt.
Het veld is onderdeel van een nieuw in te richten site door
een projectontwikkelaar. Een maatschappelijk relevant
project is één van de voorwaarden door het RUP opgelegd. Ik ben dus geen eigenaar of eindbeslisser, waardoor
de toekomst en de timing nog niet duidelijk zijn.

“ Als stadskind beleefde ik het boerenleven op het melkveebedrijf van mijn grootouders en
nonkel in Baarle-Hertog. Pas rond mijn 36e had ik een eigen landbouwvlammetje, klein en
fragiel diep vanbinnen. Tijdens het leertraject kon ik het alle aandacht, zuurstof, voeding,
aanwakkering en zorg geven, die nodig was. Landwijzer hielp me mijn eigen plek in de landbouw te vinden, waarbij ik veel met elkaar kan verbinden: mijn verleden met de toekomst
van mijn kinderen, mensen met veerkrachtige voeding en de aarde, en verschillende generaties met elkaar. Zo werd mijn kiemende vlam een verbindend plan, dat ik graag samen
met anderen in de wereld wil zetten. Het gevoel en de goesting zijn heel sterk. De onzekerheid af en toe ook. Ik volg mijn hart en ga met veel passie en vuur voor de generatietuin.”
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DOMINIQUE
- VOOR KAAS IN VERVOERING
“ Het leertraject heeft me geholpen om mijn eigen project uit te werken, om te geloven in
mijn droom en die uit te werken. Het is een meerwaarde om te leren van medecursisten,
boeren en docenten met passie voor de landbouw. Eén van hen zei me: ‘Alles begint bij
boerentrots’. Me trots naar buiten tonen als boerin, en fier zijn op mijn product, is een
uitdaging die ik nu aanga, dankzij Landwijzer.”
Dominique Joos (°1976)
Voor Kaas in Vervoering – mobiele kaasmakerij
De mobiele kaasmakerij rijdt rond in Vlaanderen, eventueel ook in een deel van Wallonië.
De rijpingsruimte vind je in Leuven.
Opstart in voorbereiding, voorziene start: eind 2019
Verkoop via hoevewinkels
dominique. joos1@telenet.be
Aandacht, Kwalitijd, Vakvrouwschap
Voordien: Coöperante geitenboerderij, redacteur,
coördinator van ManaMa Cultures and Development
Studies
Missie:
Als boerin en als kaasmaakster wil ik zorgen voor het
(microbieel) leven in bodem, plant, dier, melk en kaas en
pleit ik voor de eigenheid en zelfredzaamheid van boeren en boerinnen.
In mijn mobiele kaasmakerij maak ik met de nodige zorg en vakvrouwschap kaas voor boeren, die zij dan verkopen in hun hoevewinkel. Het
hart van boer en boerderij h-erken je in de kaas!
De mobiele kaasmakerij is een opstap voor mij, een
mooie manier om mij verder te verdiepen in het kaasmaken en om in de landbouw te stappen zonder startkapitaal. Het is geen eindpunt … Mijn droom om echt te boeren blijft, want ik hou enorm van het werken met dieren
en het melken.

20

ROSETTE - VELDKLEUR
Rosette Hendrix (°1970)
Veldkleur
Biologische bloementeelt op 30 are
In Rummen, Vlaams-Brabant
Verkoop aan floristen en evenementenplanners
Een droom die werkelijkheid wordt in maart 2019
rosette@veldkleur.be
Lokale seizoensgebonden biologisch geteelde
snijbloemen

MARTIJN - MARTY’S MICROS
“ Eerst wou ik een groenten-CSA beginnen. Dat gedacht is doorheen het leertraject zo’n 3
keer veranderd. Al doende leerde ik dat ik liever fijnere teelten doe, waarbij oog voor kwaliteit en detail heel belangrijk is. Ik hou ook van innovatie en nieuwe producten. Zo vond ik
mijn weg naar de microgroenten. Bij Landwijzer krijg je de ruimte en tijd om je eigen weg te
zoeken en te ervaren, en er wordt naar ieders ideeën geluisterd. Samen met het netwerk
dat je hier automatisch opbouwt, vind ik dit de grootste sterkte van het leertraject. Hierdoor kan ik nu mijn project in het volste vertrouwen starten.”
Martijn Pironet (°1993)
Marty’s Micros
Microgroenten op 5,5 are
In Rummen (Geetbets), Vlaams-Brabant
Start in maart 2019
Verkoopt vooral aan lokale winkels, een beetje aan
horeca
martijnpironet93@gmail.com
instagram: Marty’s Micros
Lekker, duurzaam, gezond

Missie:
Ik wil bijdragen aan de diversiteit in het landschap en het
herstel van het land dat ik bewerk en waar we, letterlijk,
de vruchten van plukken.
Die bijdrage geeft me veel voldoening, het gevoel iets
goed te kunnen doen, al is het op kleine schaal, voor de
leefomgeving en volgende generaties.
De oeverloze schoonheid van het land, het ritme van
de seizoenen, gevat in de pracht van bloemen, dat wil ik
graag delen.

“ We kregen veel inhoud aangereikt en konden leren uit de stagepraktijk. Daarnaast was

er ook een grote zorg voor mijn persoonlijke groei en kreeg ik ondersteuning in mijn hele
proces. Zoals een veld een extra dimensie krijgt door de weelderige akkerranden met bloemen, bestuivers en vogels, zo werden ook de omringende waarden van mijn vakmanschap
verzorgd. Die gegroeide mentale kracht en het geloof in mijzelf, was voor mij het meest
waardevolle. Het gevoel van: ‘Je kan het! Ga ervoor!’, waardoor ik nu al mijn energie in het
verwerkelijken van mijn bloemenproject kan stoppen.”
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Missie:
Ik hoop dat mensen gezonder en bewuster gaan consumeren en wil hier mijn steentje aan bijdragen. Daarom
wil ik een gezond en kwaliteitsvol product kweken op
een zo duurzaam mogelijke manier.
Ik ga pionieren door microgroenten te kweken in
de volle grond, wat het een uniek product maakt.
Naar de toekomst toe hoop ik te kunnen blijven innoveren en het aanbod uitbreiden met andere specialiteiten,
zoals paddenstoelen of eetbare bloemen.

22

JEF - MANGELMOES

FILIP - PUUR LEGUUM
Filip Zandecki (°1995)
Puur Leguum
Gemengd bedrijf met in eerste fase: groenten (pakketten), fruit en kleinfruit, kippen (eieren) en schapen (lamsvlees)
Op 2 ha in Heusden-Zolder, Limburg
Start in april 2019
Online bestelsysteem (flexi-pakketten) en losse verkoop
voor particulieren en restaurants
Komende jaren hoop ik uit te breiden met o.a. hoogstam
www.puurleguum.be
Veelzijdigheid en flexibiliteit voor de klant
Voordien: Bachelor Sociaal werk
Missie:
Als boer ben ik gedreven om alle mooie elementen van een kleinschalig
landbouwbedrijf
te delen met anderen.
Ik wil mensen kennis laten maken met pure en
biologische
producten,
mensen
samenbrengen
op de afhaaldagen en vertellen over de wekelijkse
activiteiten op het veld.
De pracht en praal van de
natuur wil ik overbrengen
op mijn publiek.

“ Ik ben enorm blij dat ik de raad van Bernd, een Landwijzer-oud-cursist, opvolgde om het
leertraject te starten. Ik wou eerst zonder vooropleiding een boerderij beginnen, en al
doende met de vele obstakels en fouten omgaan. Achteraf bekeken was dit een zeer slecht
idee. Door het leertraject te volgen, ontwikkelde ik heel wat meer kennis, een netwerk en
ervaring en werd ik enorm goed behoed voor de grote fouten die ik anders zou gemaakt
hebben. En het heeft me vooral geholpen om zo op een onderbouwde manier te groeien
naar een realistisch bedrijfsplan en een stevige visie.”
Jef Stevens (°1987)
Mangelmoes
CSA-groentepakketten op 1 ha
in Houthalen-Helchteren (Limburg)
Reeds gestart in juni 2018
Groentepakketten en losse verkoop
Niet-kerende bodembewerking, geen tractor, enkel
motoculteur
www.mangelmoes.be
Natuurinclusieve landbouw, CSA groentepakketten
Voordien: Master Toegepaste Economische Wetenschappen

“ Ik ben iemand die het best al doende leert. Dus dagelijks vertoeven tussen landbouwdieren en massa’s verse groenten en meewerken met m’n stageboeren, was zo waardevol.
Hierdoor kan ik nu heel goed eigen keuzes maken: wat bij mij past, hoe ik mijn eigen bedrijf
vormgeef, hoe ik te werk ga, … . Zo wil ik dieren een evenwaardige plek geven op mijn bedrijf,
naast de groenteteelt, met voldoende ruimte, zorg en aandacht, passend bij hun natuur.
Zelfzeker en vol goesting wil ik door het zelf te doen nog zoveel leren, boeren op mijn
manier.”
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Missie:
Bioboerderij Mangelmoes teelt groenten op 100% biologische wijze, en verkoopt ze lokaal via CSA-pakketten, vanuit de overtuiging dat vitale voeding essentieel is en dat landbouw een positieve factor in het klimaatverhaal kan zijn.
Gezondheid, educatie en ecologie vormen onze voornaamste bestaansreden.
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WORD JIJ OOK
BIOBOER OF -BOERIN?
Het leertraject biologische en biodynamische landbouw van Landwijzer is uniek in Vlaanderen. Het bereidt je in theorie en praktijk voor op je eigen professionele toekomst in de
Bio- en BD-landbouw.
Het leertraject:
- is een opleiding van 2,5 jaar, incl. bedrijfsplan en startersbegeleiding,
- is een deeltijdse dagopleiding met 1 vaste lesdag per week en uitgebreide (min. 2 dagen
per week) praktijkstages,
- heeft een modulaire structuur (1e jaar: kennismaking met de biolandbouw, 2e jaar: verdieping in de biolandbouw, laatste half jaar: opmaak eigen bedrijfsplan),
- gaat door in Gent en in Antwerpen (stages vinden plaats op biobedrijven in heel Vlaanderen),
- start jaarlijks begin september,
- biedt een goede springplank om nadien zelf te ondernemen of mee te werken in de
professionele biolandbouw.
Vraag de infobrochure aan via www.landwijzer.be
En schrijf je in voor één van de info-avonden die we van januari tot juni organiseren.

DANKJEWEL!
Een welgemeende dankjewel aan alle praktijkopleiders, stageboerinnen en -boeren, die
deze afgestudeerde cursisten in de praktijk zoveel facetten van de boerenstiel hebben
bijgebracht.
En graag danken we ook alle hoofddocenten en gastdocenten in het leertraject voor
hun lessen, inspiratie en betrokkenheid.

Landwijzer is het gespecialiseerd vormingscentrum voor biologische en biodynamische
landbouw in Vlaanderen.
Naast het leertraject organiseren we cursussen, die je laten kennismaken met de sector, of je juist de kans bieden je verder te verdiepen, als je reeds actief bent.
Vertrekkend van een brede en diepgaande visie op biologische landbouw, werken we aan
praktijkgerichte, ervaringslerende en reflectieve volwassenenvorming.
Bovendien dragen we actief bij aan de ontwikkeling van nieuwe initiatieven en kennisnetwerken in de Vlaamse biologische en biodynamische landbouwsector.
www.landwijzer.be

Colofon:
Teksten: elke afgestudeerde cursist en Landwijzer
Coördinatie en eindredactie: Els Hillaert
Foto’s: elke afgestudeerde cursist, tenzij anders vermeld, Bioforum Vlaanderen en
Landwijzer
Vormgeving kaft en kaart: Ward Dhoore - Studio Trad
Vormgeving binnenwerk: Landwijzer
Druk: ZwartOpWit
V.U.: Siebe Keirse, Kasteellaan 435, 9000 Gent
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©Landwijzer vzw - 2019
De informatie, teksten en foto’s uit deze brochure mogen enkel overgenomen, verveelvoudigd, of openbaar gemaakt worden, na schriftelijke vraag aan en toestemming van
Landwijzer vzw.
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24 nieuwe boeren
beëindigden in februari 2019
het 2,5-jarig leertraject Bio- en BD-landbouw van Landwijzer
met een uitgebreid bedrijfsplan voor hun eigen project.
Nieuwe boeren, nieuwe landbouw!

OPLEIDING & VORMING
PROFESSIONELE BIOLANDBOUW

www.landwijzer.be

