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Voorwoord

Beste lezer,

Voor de 20e keer studeert een groep startende boer(inn)en af aan ons Leertraject biologische 
en biodynamische landbouw. De afgelopen 2,5 jaar hebben zij zich in vele opzichten dmv 
stages, lesdagen en bedrijfsbezoeken verdiept in zowel de traditionele als innoverende 
praktijken van de biologische landbouw. Ze hebben zo’n 180 dagen stage gelopen op de meest 
vooruitstrevende biobedrijven in Vlaanderen en meer dan 650 u lessen gevolgd bij ervaren 
docenten. 

Ze hebben ervaren welke tak van de landbouw en welk type bedrijf bij hen past en hebben in 
het laatste half jaar (sept 2020 – febr 2021) een volledig bedrijfsplan uitgewerkt voor hun 
eigen toekomstproject. Hun plan werd met experten uit de sector afgetoetst en bijgestuurd. 
Sommigen van hen starten dit landbouwseizoen al effectief hun project op; anderen gaan 
meewerken op bestaande biobedrijven.

Deze ‘lichting’ bioboeren zal opnieuw, verspreid over Vlaanderen, bijdragen aan de verdere 
groei van de biologische landbouw. Ze zullen voornamelijk via de korte keten boer en burger 
verbinden, de link tussen het land en het bord versterken en het bewustzijn rond de samenhang 
tussen voeding, landbouw, natuur en gemeenschapsvorming zichtbaar maken. Het zijn 
boer(inn)en met een inspirerend verhaal, die zelfbewust een eerlijke verloning zullen vragen 
voor de meerwaarden die ze maatschappelijk bieden. Want de meesten onder hen zullen 
zich niet beperken tot loutere landbouwproductie, maar ook inzetten op talrijke vormen van 
verbreding en beleving. Zij creëren nieuwe toekomst in de landbouw en bieden daarmee een 
agro-ecologisch antwoord op de neerwaartse spiraal waarin deze essentiële sector zich 
steeds meer bevindt.

In dit overzicht van hun projecten kan je als lezer mee-proeven van hun ambities, hun inspiratie 
en hun passie. In het midden van dit overzicht vind je een kaart van Vlaanderen waarop je 
kan zien waar de nieuwe projecten zich (zullen) bevinden. Een overzicht van alle projecten in 
Vlaanderen waar de Landwijzer-afgestudeerden van de voorbije 23 jaar actief zijn, vind je op 
deze kaart op onze website: https://www.landwijzer.be/wat-doen-onze-afgestudeerden 
Woon je in de omgeving van één van deze projecten (of heb je er familie of vrienden), dan 
nodigen we je uit om kennis te maken en je letterlijk en figuurlijk te laten voeden door wat zij je 
te bieden hebben. 

Maart 2021,

Namens het Landwijzer-team en -bestuur, de hoofddocenten en de praktijkopleiders van het 
Leertraject



1.  Tim - Roksem en Zerkegem
2.  Isabelle - Loppem
2.  Delphine - Loppem
3.  Jozefien - Westkapelle
4.  Anneleen - Maldegem-Donk
5.  Fien - Landegem 
6.  Michiel - Meetjesland
7.  Thomas - Drongen
7.  Eline - Drongen
8.  Elise - Heusden
9.  Basil - Lochristi
10.  Karel - Deftinge

11.  Charlotte - St Pieters Leeuw
12.  Wim - Wolvertem
13.  Iris - Zuid-West Brabant (Nl)
14.  Marieke - Brasschaat
15.  Sam - Schriek
16.  Leen - Kempen
17.  Lisa - Zuiderkempen
18.  Els - Bekkevoort Rijnrode
19.  Anne - Sint-Truiden
20.  Heleen - Gent
21.  Jelle - Ruddervoorde
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TIM
TIM BAECKELANDT

Op de grond die sinds 1912 in het bezit is van mijn familie wil ik een kleinschalig tuinbouwbedrijf 
oprichten. Mijn doel is om deel te worden van de lokale voedselvoorziening, gezien te worden 
als “de groenteboer” in een kleine gemeenschap. Dit via seizoensgebonden pakketten met 
groenten die puur zijn van smaak en voedingsstoffen. Alsook het samenwerken en voorzien van 
restaurants met specialiteiten. 

“Landwijzer was voor mij een perfecte toetsing voor de haalbaarheid van mijn dromen. 
Ik kom totaal niet uit een landbouwfamilie maar na het leertraject heb ik het gevoel van 
wel. Je leert zoveel nieuwe dingen en nieuwe mensen kennen op een korte tijd. Het gevoel 
van samenhorigheid is heel erg aanwezig in het (voorlopig) kleine bio-wereldje. Ik ben heel 
erg dankbaar voor de ervaringen en mensen die ik tegengekomen ben in mijn 2,5 jarige 
omschakeling naar boer.”

Tim Baeckelandt   (°1994)

Tim Baeckelandt

Groentepakketten en korte keten verkoop - 1 ha
Roksem en Zerkegem (West-Vlaanderen)
Gestart sinds 1 mei 2020

timbaeckelandt@hotmail.com

seizoensgebonden - vers - zero-waste - 
lokaal - smaak

Voorheen student verpleegkunde
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ISABELLE
LANDGOED LISBONA

Zelfpluktuin Landgoed Lisbona is een zeer diverse pluktuin waar je zowel groenten, fruit, 
kruiden als bloemen kan oogsten. Er komt ook een strook voedselbos en doorlevende 
groenten. Wij kweken hier gezonde en smaakvolle producten. Met zorg voor plant, dier, mens 
en onze planeet. Door samen te werken met de natuur en constant op zoek te gaan naar een 
evenwicht tussen alle elementen, laten we de natuur weer floreren, ook voor de volgende 
generaties.

“Door dit leertraject te volgen ben ik opengebloeid. Ik heb een doel in het leven: gezonde en 
smaakvolle voeding produceren, met respect voor de bodem, dieren, plant en mens. We kiezen 
om kwaliteit, smaak en vitaliteit aan te bieden aan onze klanten, alsook een fijne beleving.”

Isabelle Burin des Roziers   (°1974)

Landgoed Lisbona

Project samen met Delphine Vandenheede
Zelfpluktuin met bloemen, fruit, kleinfruit, groenten en 
kruiden - 6,6 ha
Loppem (West-Vlaanderen)
Gestart sinds oktober 2020

www.landgoedlisbona.be            
info@landgoedlisbona.be

vitaliteit - smaak - beleving

Voorheen aan het werk in meubelrestauratie
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DELPHINE
LANDGOED LISBONA

Zelfpluktuin Landgoed Lisbona is een zeer diverse pluktuin waar je zowel groenten, fruit, 
kruiden als bloemen kan oogsten. Er komt ook een strook voedselbos en doorlevende 
groenten. Wij kweken hier gezonde en smaakvolle producten. Met zorg voor plant, dier, mens 
en onze planeet. Door samen te werken met de natuur en constant op zoek te gaan naar een 
evenwicht tussen alle elementen, laten we de natuur weer floreren, ook voor de volgende 
generaties.

“Het leertraject was voor mij veel meer dan gewoon leren een goede boerin te zijn. Het was 
een zoektocht naar wie ik ben en wat ik wil. De vele intervisies en coachingsgesprekken hielpen 
daar enorm bij. Ook de uitwisseling met de medestudenten en leerkrachten zorgden ervoor 
dat ik dichter bij mezelf kwam. De stageboerderijen zorgden niet enkel voor kennis, maar zij 
zorgden vooral voor vertrouwen om te geloven in mezelf en in een toekomst in de landbouw.  
En alhoewel ik me nog af en toe eens onzeker voel, weet ik dat ik er klaar voor ben.”

Delphine Vandenheede   (°1991)

Landgoed Lisbona

Project samen met Isabelle Burin des Roziers
Zelfpluktuin fruit, groenten, bloemen en kruiden - 6,6 ha
Loppem (West-Vlaanderen)
Gestart sinds oktober 2020

www.landgoedlisbona.be            
info@landgoedlisbona.be

ontmoeting - smaak - diversiteit - schoonheid



www.landwijzer.be

JOZEFIEN
DE BLOEMENZEE

Met het bloemenveld op Het Polderveld, de Bloemenzee, willen we naast het diverse aanbod 
aan biologische groenten een extra stuk schoonheid creëren waar mensen met een passie 
voor bloemen hun hart kunnen ophalen. Dit binnen de ideologie van het Polderveld om verder 
tot een gemengde bioboerderij te evolueren volgens de principes van de ‘Community shared 
Agriculture’ (CSA). We kiezen bewust voor gezonde bloemen, niet alleen voor de deelnemers 
die een boeket in huis halen en voor de telers die ze laten groeien, maar zeker ook voor de 
bodem en dus voor onze planeet.

“Ik ben zeer blij dat ik de opleiding Landwijzer ontdekt heb een drietal jaar geleden. Deze 
opleiding was exact wat ik nodig had om de stap naar het kunnen werken in de biologische 
landbouw realistisch en haalbaar te maken. Ik heb de afgelopen 2.5 jaar ontdekt wat ik graag 
wil doen en daar ben ik de goede begeleiding tijdens het leertraject van Landwijzer heel 
dankbaar voor.”

Jozefien Devos   (°1991)

De Bloemenzee

CSA zelfpluktuin snijbloemen bij Het Polderveld - 13 are
Westkapelle (West-Vlaanderen)
Gestart sinds april 2021

www.polderveld.be/Polderveld/bloemenzee
bloemenzee@polderveld.be

schoonheid - gezond - lokaal - zelfpluk - 
snijbloemen

Voorheen aan het werk in bijzondere jeugdzorg 
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ANNELEEN
BOERDERIJ RENE

Hetgeen waar mijn grootouders en ouders voor hebben geleefd, wil ik verderzetten. Dit 
vanuit het idee om kleinschalige landbouw bestaansrecht te geven. De doelstelling is een 
fierheid voor het boerenvak te creëren en te tonen. De boerderij wordt een mooie plek. Het 
stelt circulaire biologische landbouw en dierenwelzijn voorop en doet aan lokale afzet. Om de 
boerderij dichter bij de buurt te brengen, wordt deze betrokken en is de boerderij toegankelijk.

“Landwijzer gaf me de biologische kennis mee en deelde mijn ideaal toekomstbeeld voor de 
landbouw. Mede dankzij het leertraject van Landwijzer zit alles in een stroomversnelling en 
werken we aan een biologisch melkveebedrijf van de toekomst.” 

Anneleen Dedeyne   (°1983)

Boerderij René

Overname en uitbouw van het ouderlijk melkvee    
bedrijf, dat ondertussen in bio-omschakeling is - 30 ha
Maldegem-Donk (Oost-Vlaanderen)
Geplande overname juli 2022

anneleen.dedeyne@gmail.com

dierenwelzijn - toegankelijk - korte keten -
kleinschalig - circulair

Voorheen projectmedewerker Korte Keten bij
Inagro vzw
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FIEN
DE BEZE

Als afstudeerwerk heb ik een fictief bedrijfsplan uitgewerkt op een perceel naast m’n huis met 
als focus de teelt van frambozen en aardbeien.
Het uitwerken van dit plan heeft me o.a. duidelijk gemaakt wat de bedrijfseconomische grenzen 
zijn van zo’n project en welke efficiëntie ik moet nastreven zodat het haalbaar is in combinatie 
met een gezin.

“Hoe meer je weet, hoe meer je beseft hoe weinig je weet. Deze opleiding was voor mij een 
absolute gamechanger, die nooit zoveel spelplezier zou hebben opgeleverd zonder alle mensen, 
die me erbij omringd hebben.
In de eerstkomende tijd werk ik mee op het bio-kleinfruitbedrijf van Daniël Vandevoorde in 
Afsnee, zet ik me verder in ter ondersteuning van de nevenactiviteiten op CSA ‘t Schaaphof en 
begeleid ik de landbouweducatie op De Wassende Maan.”

Fien Geirnaert   (°1974)

De Beze

Kleinfruit, aardbei & framboos - 1 ha
Landegem (Oost-Vlaanderen)
Start nog niet bepaald

fien.geirnaert@telenet.be

lokaal - vers fruit - zelfoogst - schoonheid - 
ontmoeting

Voorheen consulent tewerkstelling en opleiding voor 
kansengroepen



www.landwijzer.be

MICHIEL
‘T BLOEMENVELD

Het bloemenveld ziet het groots. Groots in de zin dat er veel te beleven zal zijn op het veld 
en dit dus een meerwaarde zal geven aan het bloemen plukken. Op deze plek zal er veel 
biodiversiteit en natuurbeheer aanwezig zijn waar de bloemen de bovenhand nemen. Zo wordt 
er dus op een efficiënte manier bloemen geteeld en ruimte gelaten voor de natuur. 

Michiel De Koster    (°1997)

‘t Bloemenveld

Fictieve bloemen CSA - 0,5 ha
Op zoek naar grond in regio Gent (Oost-Vlaanderen)
Start nog niet bekend
      
michiel.de.koster@live.be 

respect - eerlijkheid - diversiteit - efficientie - 
schoonheid 

Voorheen student tuinbouwschool en groenmanager
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THOMAS
DE WOESTE GRONDEN

De Woeste Gronden wordt een biologische zelfoogstboerderij. We telen groenten met respect 
voor mens en natuur, smaakvol en met een grote diversiteit op het ritme van de seizoenen. Een 
oase aan de rand van de stad waar het aangenaam vertoeven is. Een open plaats waar iedereen 
welkom is en we ook de kans bieden aan de meest kwetsbare groepen om mee te genieten van 
onze gezonde, kwaliteitsvolle voeding en de rust en schoonheid van de natuur. 
We werken volgens het principe van de Community Supported Agriculture (CSA). Hiermee 
garanderen we een grote betrokkenheid van de deelnemers van de boerderij dmv een 
oogstaandeel in het begin van het seizoen, een grote transparantie in de werking en financiën 
en een eerlijk loon voor de boeren.

“Ik begon aan het leertraject zonder concreet doel of bepaalde verwachtingen, maar met de 
ambitie om me volledig te laten onderdompelen in een wereld die ik van veraf altijd boeiend 
vond maar van dichtbij niks over wist. Ik leerde dat mijn nieuwsgierigheid naar de boerenwereld 
niet onterecht was, want hoe verder in het traject hoe meer ik tot het besef kwam dat ik niet 
alleen kennis wou opdoen maar bovenal zelf hard geniet van het werken op het veld met de 
handen in de aarde. Ik weet nu dat mijn toekomst in de landbouw ligt en dat biedt een concreet 
doel waar nu naar gewerkt wordt.”

Thomas Cattrysse   (°1987)

De Woeste Gronden

Project samen met Eline Vermeir
Een plek om voedsel, kennis en ruimte te delen - 5 ha
Op zoek naar grond in regio Gent (Drongen) (Oost-
Vlaanderen)
Start zodra grond beschikbaar is

thomas_cattrysse@hotmail.com

samen - lokaal - eerlijk - gezond - genieten

Voorheen 10 jaar werkzaam als architect in eigen 
naam en voor diverse bureau’s.
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ELINE
DE WOESTE GRONDEN

De Woeste Gronden wordt een biologische zelfoogstboerderij. We telen groenten met respect 
voor mens en natuur, smaakvol en met een grote diversiteit op het ritme van de seizoenen. Een 
oase aan de rand van de stad waar het aangenaam vertoeven is. Een open plaats waar iedereen 
welkom is en we ook de kans bieden aan de meest kwetsbare groepen om mee te genieten van 
onze gezonde, kwaliteitsvolle voeding en de rust en schoonheid van de natuur. 
We werken volgens het principe van de Community Supported Agriculture (CSA). Hiermee 
garanderen we een grote betrokkenheid van de deelnemers van de boerderij dmv een 
oogstaandeel in het begin van het seizoen, een grote transparantie in de werking en financiën 
en een eerlijk loon voor de boeren.

“Bij aanvang van het leertraject dacht ik dat ik als kok mijn eigen groenten ging telen. Maar ik 
ben zo gelukkig als boerin op het veld dat ik enkel nog boerin wil zijn.
Ik begrijp nu wat het was voor mijn ouders om bloemen te telen. Nu kan ik dat naar waarde 
schatten.”

Eline Vermeir   (°1983)

De Woeste Gronden

Project samen met Thomas Cattrysse
Biologische CSA zelfoogstboerderij - 5 ha
Op zoek naar grond in regio Gent (Oost-Vlaanderen)
Start van zodra er grond beschikbaar is

eline.vermeir@gmail.com

open en samen -  duurzaam en gezond - rust en 
schoonheid

Voorheen werkzaam in de socio-culturele sector en als 
kok
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ELISE
PLUKBOERDERIJ GRONDIG

GRONDIG is een plukboerderij met LEF: Lokaal, Ecologisch en Fair. Er worden groenten, (klein)
fruit, eieren en natuurvlees geproduceerd op ecologische wijze voor de korte keten. De boeren 
hebben een eerlijk inkomen. De boerderij is geen eiland en de boeren zijn geen onbekenden. 
Er gebeurt kennisuitwisseling in alle richtingen op alle niveaus en er wordt ingezet op 
gemeenschapsvorming. Landbouw kan niet zonder natuur, dus zijn zij hier één. 

“Het leertraject heeft me het vertrouwen in mezelf gegeven om ondernemer te worden. Ik heb 
geleerd om te durven vertrouwen op mijn gevoel en intuïtie. Bovendien krijg je de kans om een 
stevig netwerk uit te bouwen, zeker als je niet in de landbouwsector bent opgegroeid, is dat 
enorm waardevol. Nu ben ik boerin en zo dankbaar!”

Elise Van Broeckhoven   (°1990)

Plukboerderij Grondig

CSA Groenten, zelfpluk kleinfruit, natuurontwikkeling, 
klimaatadaptieve landbouw, educatie, beleving en 
gemeenschapsvorming - 10 ha
Heusden (Oost-Vlaanderen)
Gestart sinds december 2020

elise@plukboerderijgrondig.be          
www.plukboerderijgrondig.be 

samenwerking - natuur - gemeenschapsvorming - 
daadkracht

Voorheen student Biowetenschappen landschaps- en 
natuurontwikkeling en danslerares
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BASIL
CSA RAWIJS

Als afstudeerwerk in het 3de jaar van de opleiding heb ik een fictief bedrijf uitgewerkt. Ik heb 
gekozen voor het type bedrijf dat het dichtst ligt bij wat ik in de toekomst zou willen doen: een 
CSA-zelfoogstboerderij in Melle waarin de beleving een grote rol speelt. Hiervoor heb ik mij 
gebaseerd op een bestaand stuk grond van 1,6 ha om dit plan een realistische basis te geven. 
In de eerste plaats heb ik de focus gelegd op het bedrijfseconomische aspect omdat ik hier 
het minst voeling en ervaring mee had. Hierdoor heb ik meer inzicht gekregen in de financiële 
werking van een bedrijf en het administratieve en wettelijke luik ervan.
Daarnaast heb ik getracht om een realistisch teeltplan op te stellen dat rekening houdt met de 
grenzen van het perceel en vooral met hoeveelheden van de diverse groenten, afgestemd op 
het aantal deelnemers.

“Dit alles was een enorm leerrijk proces en heeft mij dichter gebracht bij wat ik in de nabije 
toekomst wil gaan doen met de kennis en ervaring die ik in het leertraject heb mogen opdoen.
Dat proces heeft er grotendeels voor gezorgd dat ik momenteel als werkend vennoot 
ben  ingestapt in de CSA zelfoogstboerderij Rawijs in Lochristi die recent een coöperatieve 
vennootschap werd. Dit was mijn eerste stageplaats tijdens de opleiding, waar ik nadien ook 
begon te werken en nu meewerk aan de verderzetting van het bedrijf in zijn nieuwe vorm. Hierbij 
zullen ervaringen en inzichten van mijn afstudeerwerk zeker van pas komen.”

Basil Van Vlem   (°1995)

CSA Rawijs

CSA zelfoogstboerderij - 2 ha
Lochristi (Oost-Vlaanderen)
Sinds 2021 ingestapt als werkend venoot bij CSA Rawijs

www.rawijs.be            
basil@rawijs.be

gezondheid - samen met de natuur- gemeenschap - 
schoonheid - rust 

Voorheen onderhoudstechnicus
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KAREL
BOER KAREL

Ik wil de boerderij meer toegankelijk maken. Als mensen meer voeling hebben met de landbouw 
gaan ze het werk beter waarderen en daardoor sneller lokaal en aan een eerlijke prijs eten 
kopen. Ik wil blijven zoeken naar een evenwicht tussen landbouw en natuur en naar een juiste 
arbeidsvergoeding en producten die voor iedereen toegankelijk zijn.
Door samen te werken wil ik meer lokaal verkopen en wil ik ook een betere balans vinden 
tussen werk en vrije tijd. Ik blijf geloven in de melkkoeien maar in de toekomst wil ik meer melk 
halen uit gras en vlinderbloemigen en krachtvoer tot een minimum beperken.

“Het leertraject was voor mij
... het duwtje in de rug om een concreet plan op tafel te leggen.
... een ontmoetingsplaats waar je samen je weg kan zoeken, ideeën uitwisselt, elkaar inspireert, 
nieuwe vrienden maakt en een netwerk opbouwt.
... begeleiding met een een positieve kijk en opbouwende suggesties die voldoende ruimte geven 
om je eigen plan te smeden.
... een plaats waar je kan dromen en toch niet gaat zweven.”

Karel Van Den Berge   (°1985)

Boer Karel

Biologisch melkveebedrijf - 54 ha
Deftinge (Oost-Vlaanderen)
Start voorzien in 2022

van.den.berge.karel@gmail.com

toegankelijke en gastvrije landbouw - juiste 
arbeidsvergoeding - streven naar 100% eigen 
voeder - aangename omgeving

Voorheen 1/2 zelfstandige op de boerderij en 1/2 
mechanisch ontwerp ingenieur
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CHARLOTTE
CSA MARCELLE

Marcelle is een kleinschalige, biologische zelfoogstboerderij. We telen gezonde groenten vol 
smaak. Dit doen we met zorg voor bodem, mens en natuur.  
Wij werken volgens de principes van CSA (Community Supported Agriculture) wat staat voor 
“landbouw gedragen door een lokale gemeenschap’. 
Marcelle wil de band met de herkomst van ons voedsel terug aanhalen en mensen de kans 
geven om te proeven, voelen en leren op het veld. We streven naar een harmonisch evenwicht 
tussen natuur en landbouw, oogsters en boerin, stad en platteland. 
Marcelle is een boerderij van de toekomst. We groeien in samenspraak tussen boeren, 
boerinnen en deelnemers, creëren ruimte voor extra bedrijfstakken en gaan sterke 
samenwerkingen aan met collega’s. We verenigen ons in netwerken met andere boerderijen 
om zo een biologische en agro-ecologische landbouw te doen wortelen in onze samenleving. 

“Durven gaan voor een droom, leren, werken en observeren -meer dan ooit te voren- om die 
droom in een realistisch toekomstplan te gieten. 
Verbinding vinden met landbouw en natuur, met nieuwe kennis en inzichten en vooral met veel 
boeren en boerinnen. 
2,5 jaar geleden had ik nooit gedacht hier te staan, mezelf boerin durven noemen en met veel 
geloof en rust toewerken naar de opstart van mijn eigen boerderij.”

Charlotte Vandendriessche   (°1990)

CSA Marcelle

Zelfoogstboerderij met groenten in de hoofdrol - 3 ha
Op zoek naar grond in regio St-Pieters-Leeuw (Brussel)
Start voorzien april 2022

https://www.instagram.com/csa_marcelle
vandendriessche.charlotte@gmail.com

LOKAAL boeren - (H)EERLIJK oogsten - SAMEN 
delen

Voorheen begeleidster bij een organisatie en tehuis 
voor volwassenen met een beperking

(c) Yel Ratajczak
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WIM
EEN TOEKOMSTIGE CSA

Een zelfoogstboerderij creëren op maat van mens en dier, voor jong en oud, die rust en 
ontmoeting toelaat met een vleugje cultuur en creativiteit. Een sociaal gebeuren midden 
in een mooie natuurlijke omgeving. Een plek van ontmoeting en discussies. Landbouw en 
gemeenschap samen brengen en ze zicht- en tastbaar maken.

“Dit Leertraject opende voor mij 
... de schoonheid voor de natuur, de passie en kennis die er wordt uitgestraald.
... de mooie ontdekkingen, zowel landschappelijk als menselijk. 
... de open blik op verscheidene factoren.
... het mooie leerproces, alles is anders, niets hetzelfde, ieder zijn eigen waarheden en 
methodes.”

Wim Clauwaert   (°1978)

Een CSA in spé

Zelfoogstboerderij - 3 ha
Nog op zoek naar grond
In de nabije toekomst

clauwaertwim@gmail.com

bodem - rust - respect - lokaal - vrijheid

Voorheen werkzaam in de cultuur- en kunstsector, 
kunstboekenverkoper 
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IRIS
AARD-IG

Een plek waar mens, natuur en voedselproductie samen komen. Een plek waar je kan 
thuiskomen, waar iedereen welkom is. Waar je in de vroegte of ’t late jezelf wandelend of 
in stilte filosoferend kunt terug vinden. Waar je je kinderen zelf een perenboom kunt laten 
leegplukken. Waar je de eerste hommels en de laatste solitaire bijen kunt zien. Waar je eieren 
kunt ophalen van kippen die in een kruidenrijke weide lopen, waarvan de eidooier diep oranje 
kleurt. Een plek waar ook anderen een nieuwe start kunnen maken richting de maatschappij. 
Dit op een veld met appels, peren, kippen en een klein stukje groenten en bloemen. 

“Dankzij Landwijzer heb ik een pad gevonden om mijn droom te gaan verwezenlijken en het 
zelfvertrouwen in mijzelf ontdekt. Daardoor durf ik nu de sprong te wagen.”

Iris Flipsen   (°1989)

Aard-ig

Zelfoogst fruit met groente & bloemen in het najaar, 
mobiele kippenstal, verkoop van oude perenbomen en 
dagbesteding
Zuid-West Brabant (Nederland)
Gestart gepland in najaar 2021

iris.flipsen@hotmail.com

biologisch - verbinden - aarden - diversiteit

Voorheen afgestudeerd in toegepaste bedrijfskunde
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MARIEKE
KOSMOS

Kosmos wordt een kleinschalig, biologisch bloemenveld in Brasschaat. Je kunt er van de lente 
tot de herfst wekelijks of tweewekelijks bloemen komen plukken. Misschien worden er in een 
latere fase ook nog boeketabonnementen aangeboden op een vast afhaalpunt.
Met Kosmos wil ik graag een alternatief bieden voor de vervuilende en ver-van-ons-bed 
bloemenindustrie. Op het veld kun je je weer bewust worden van de nabijheid en het geluk van 
planten, bloemen en insecten. Later, vanuit de vaas op je tafel, fleurt je boeket dagenlang je 
huis op en beroert het de mensen die er wonen en op bezoek komen.
Ik wil graag mensen verbinden, met elkaar, met mij als boerin en met de b(l)oeiende natuur. 
Verbinding en engagement wil ik creëren door het CSA-principe te volgen. Er ontstaat een 
kleine gemeenschap rondom het veld, deelnemers betalen een eerlijke prijs die de landbouw 
rendabel maakt, en ze krijgen er een (h)eerlijk product voor in de plaats.

“Ik ben dankbaar dat ik de afgelopen twee-en-een-half jaar op het Landwijzerpad mocht lopen. 
Een pad naar ‘Wijzerland’. Wijs met het land omgaan dat ons ter beschikking staat. Ik heb 
zoveel bijzondere mensen en unieke boerderijen leren kennen. Een leertraject van onschatbare 
waarde, waarna je niet meer hetzelfde bent als voordien.”

Marieke Hoet   (°1977)

Kosmos

Biologische snijbloementeelt, CSA, zelfpluk - 18 a
Brasschaat (Antwerpen)
Opening voorzien in juni 2021

mariekehoet@gmail.com         
www.kosmosslowflowers.be

ambachtelijk - bezieling - schoonheid - 
ontwikkeling  - verbinding

Voorheen werkzaam als vroedvrouw en verpleegkundige



www.landwijzer.be

SAM
AKELEI

Op Akelei telen we kwalitatieve, seizoensgebonden groenten en willen deze zo vers mogelijk 
op de markt brengen. We kiezen er dan ook voor om zoveel mogelijk via de korte keten 
te verkopen. Zo stimuleren we de lokale economie en staan we dichter bij onze klanten. 
Bovendien zetten we sterk in op agro-ecologie en bouwen we verder op de reeds jarenlange 
ervaring van het bedrijf. Door te focussen op bodemvruchtbaarheid creëren we de ideale 
uitvalsbasis voor duurzame intensieve groententeelt. We voeden als het ware de bodem en 
haar mechanismen waardoor een zeer stabiele wisselwerking ontstaat tussen bodemchemie 
en bodemleven. Ook de uitwerking van een brede vruchtwisseling met veel groenbemesters 
en rustgewassen is een belangrijk punt binnen het bedrijf dat bijdraagt aan het ecologisch-
biologisch karakter.  

 
“Tijdens het traject ben ik vooral aangemoedigd om dieper na te denken bij dagelijkse, doch 
essentiële zaken horende bij het boerenleven. Hierdoor heeft het leertraject versterkt wat 
reeds in mij aanwezig was. Ik werd ondersteund tijdens deze boeiende trip en zal hier altijd 
dankbaarheid voor blijven koesteren. Bovendien heb ik ondervonden hoe schitterend het is om 
boer te zijn, en vooral om anderen rondom mij boer(in) te zien worden.” 

Sam De Raeymaeker   (°1991)

Akelei

Verderzetten van het biologisch tuinbouwbedrijf 
Akelei - 6 ha
Schriek (Antwerpen)
Gestart op 1 januari 2021

www.akelei-schriek.be
samderaeymaeker@gmail.com           

bodemvruchtbaarheid - agro-ecologie - 
samenwerken - diversiteit - zorgzaamheid

Voorheen werknemer op Akelei
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LEEN
KEMPISCHE HOEVE

Het doel is om een plek te creëren waar met mensen echte voedende biologische en/of biodynamische 
producten geproduceerd worden. Deze producten worden verkocht aan een eerlijke prijs voor boer en 
consument. Het hoofddoel is een rendabele en duurzame onderneming met zorg voor mens, natuur, 
product en het geheel. De volgende begrippen zijn belangrijk: Noemenswaardige zorg en werk, economisch 
rendabel en efficiëntie, rust en eigen tempo, samenwerking.  In de keuzes van groenten en dierenrassen zijn 
we niet uitgegaan van de meest productieve maar wel van welke soorten passen binnen ons systeem en bij 
ons land. 
Landbouw en zorgsector zijn beide te ver doorgeschoten in hun doel. In de landbouwsector is het enkel 
produceren en in de zorgsector is het focuspunt enkel het zorgen, terwijl het voor ieder mens belangrijk is 
om een “nut” te hebben binnen de maatschappij. Landbouw zou meer moeten zijn dan het geproduceerde 
resultaat van de boer verkopen aan niet altijd rechtvaardige prijzen, aan een anonieme, onbekende klant. 
De mens zou een relatie moeten hebben tot zijn voedsel. Daarom is een kleinschalige maar rendabele 
boerderij het antwoord om de cyclus tussen onrechtvaardige prijzen voor de boer en de anonieme 
onwetende koper te doorbreken. 
De boerderij waarop ik boerin wil worden, moet een plaats zijn waar mensen ook kunnen leven, dag en 
nacht als dat nodig is, voor een korte of langere periode, zelfs voor altijd. 
Door middel van een kleinschalig gemengd bedrijf met 3,5 voltijdse tewerkstelling waarin zorg aanwezig 
is, met afzet in korte keten via CSA-abonnementen en pakketten. In totaal 10 ha waarvan 2,5 ha CSA-
zelfoogstgroenten, 8 melkkoeien waarvan de zuivel verkocht wordt in CSA-zuivelpakketen en het vlees via 
pakketten en 200-tal kippen met losse verkoop van eitjes.

“Landwijzer het gevoel gaf dat het wel in orde ging komen, dat je mag dromen en dat je moet landen. 
Je moet geloven in je plannen maar met een realistische blik moet kijken.  Wie ik als mens wil zijn! “

Leen Peeters  (°1992)

Kempische Hoeve

Een boerderij met de nadruk op zorg - 10 ha
Regio Kempen (Antwerpen )
Start van CSA zelfoogstgroenten in 2022

www.kempischehoeve.be           
leenpeeters@hotmail.com

noemenswaardige zorg en werk - samenwerken - 
economisch rendabel en efficiënt  - voedend - 
rust en eigen tempo

Aan het werk in een leefgroep voor volwassenen met 
een diepe tot zeer diepe mentale beperking
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LISA
KEMPISCH LANDBOUWBEDRIJF

Met ons landbouwbedrijf willen we een brug slaan tussen landbouw en consument door 
mensen actief te betrekken bij hun voedsel(productie), a.d.h.v. een uitgebreid educatief 
programma. De boerderij is een sociale boerderij. We willen zoveel mogelijk de kringloop 
sluiten door integratie van rundvee op het bedrijf, dat in opstartfase in groentepakketten 
voorziet. We houden rekening met het Kempische landschap en richten onze 
landbouwmethodieken op onze omgeving, door efficiënt bodemgebruik, rustgewassen en een 
veerkrachtige bedrijfsvoering.

“Het leertraject gaf me de kracht en de mogelijkheid om me te verdiepen in de biologische 
landbouw. Mijn interesse ontstond in de keuken, al roerend in de potten. Toen het tijd was om 
me verder te verdiepen in onze voeding en voedselproductie bleek Landwijzer een juiste en 
evidente stap. Dankzij de lessen, bedrijfsbezoeken en omkadering kwamen kennis en ervaring, 
en werd de opstart naar een eigen bedrijf mogelijk gemaakt.”

Lisa Philips   (°1991)

Kempisch Landbouwbedrijf

Opstart met groentepakketten in bulk, doorgroeien naar 
gemengd bedrijf met rundvee - van 1 ha naar 7ha
Op zoek naar grond in  de Zuiderkemepen (Antwerpen)
Start voorzien in 2023

lisa_philips@hotmail.com

educatie - vitale voeding - kringlooplandbouw -  
landschapsboerderij

Voorheen aan het werk als kok
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ELS
BLOEMGEZOEM

Op Bloemgezoem kan je terecht om verse snijbloemen en lekkere bessen te plukken op een 
plek vol natuurlijke weelde. Het veld wordt een feest voor de zintuigen met vele kleuren, 
geuren, texturen en aroma’s. Ik ben benieuwd je te ontmoeten en je met een beetje uitleg en 
simpele pluktips op weg te zetten. Thuis geniet je na van een boeketje lokale seizoensbloemen 
of een mandje met heerlijk en natuurlijk geteeld kleinfruit. 
Als teler draag ik zorg voor een vitale bodem vol leven als basis voor een sterk en biodivers 
systeem waar ook de bestuivers blij van worden. De teeltwijze op Bloemgezoem start vanuit 
een inzicht in de natuur en de natuurlijke processen om zo vitale gewassen voort te brengen. 

“Landwijzer opende voor mij een andere wereld en leerde me kijken met nieuwe ogen. Het is 
ongelooflijk hoeveel boeiende en inspirerende mensen ik heb mogen ontmoeten de afgelopen 
jaren. Toen ik het leertraject aanvatte, had ik niet gedacht dat ik de sprong zou wagen om te 
gaan telen en bovendien zou terugkeren naar de plek waar ik opgroeide. Het leertraject heeft 
me zeker veranderd als persoon en heeft me ook meer vertrouwen gegeven.”

Els Weckx    (°1979)

Bloemgezoem

Zelfpluktuin met bloemen, bessen en beleving - 90 are
Bekkevoort (Vlaams Brabant)
Start in 2021

www.bloemgezoem.be            
elsweckx@gmail.com

genieten - ontmoeten - ritme van de seizoenen - 
vitaliteit - schoonheid van de natuur

Voorheen actief in de cultuursector, 10 jaar als 
musicus en 8 jaar als bediende
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ANNE
ALDAGROEN

 We vinden het belangrijk om te weten waar ons voedsel vandaan komt en hoe het 
geteeld wordt. Voedsel hoeft namelijk helemaal niet in contact te komen met chemische 
bestrijdingsmiddelen, kunstmest of andere niet-ecologische producten. Het lukt ook prima 
zonder, met respect voor dier, plant en (mede)mens. Dat kan je zien op onze kleinschalige 
zelfoogstboerderij waar je ook zelf verse, seizoensgebonden groenten, kruiden, bessen en 
bloemen kan komen oogsten. De deugddoende natuurbeleving, de rust, de schoonheid en de 
ontmoetingen krijg je er gratis bij! Wij werken met handwerktuigen, telen zaadvaste rassen 
en schakelen de hulp in van de natuur waar het kan. Een bewust gekozen kleinschalig creatief 
project voor de korte keten in Sint-Truiden. Het is ons streven om met een zo klein mogelijk 
ecologische voetafdruk te telen en de opbrengst van ons werk met anderen te delen. Dus, kom 
gerust maar eens kijken naar ‘AldaGroen’ in onze tuin!

“De landbouwsector, een wereld waarvan ik vooraf totaal niet veel kende, heb ik de voorbije 
2,5 jaar beter leren kennen. De massa kennis en praktijkervaringen waren voor mij soms wat 
overweldigend, maar net door niet op te geven en uiteindelijk de uitgeprinte versie van mijn 
startwerk in handen te houden besef ik dat ik nu niet langer een leek ben in de landbouw. 
Happy me!”

Anne Magelinckx   (°1979 )

AldaGroen

Zelfoogstboerderij met groenten, kruiden, bessen en 
bloemen - 0,5 ha
St-Truiden (Limburg)
Start voorzien voor mei 2022

kleinschalig - afvalvrij - zelfoogst -  lokaal - 
gevarieerd



HELEEN
KWEEK

Opstart van een kleinschalige biologische 
plantenkwekerij van plantgoed van groenten, kruiden 
en bloemen. Verkoop aan de Gentse inwoners. Een 
plantenaanbod met extra aandacht voor potteelt op 
terrassen en daken.

Heleen Calcoen  (°1991)
   
Kweek

kweek.gent@gmail.com 
www.kweek.gent

Gent (Oost-Vlaanderen)
Voorheen ambtenaar

JELLE
DE VERBINDING

Ik ben sinds januari mijn eigen project gestart De 
Verbinding in Ruddervoorde. Wij richten ons op het 
lokale. Mensen die willen verbinden met hun voedsel 
en bloemen. Zelfoogsten of in paketten komen ophalen. 
Voeding voor lichaam en ziel. 

Jelle Deschout  (°1986)
   
De Verbinding

we.verbinden@gmail.com

Ruddervoorde (West-Vlaanderen)
Voorheen aan het werk op boerderij Ons Logisch Voedsel

www.landwijzer.be



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 volgens het principe ‘duaal leren’, met 1 vaste lesdag
   per week en uitgebreide (min. 2 dagen per week) praktijkstages,
 • heeft een modulaire structuur (1 jaar, 2 jaar, 2,5 jaar), 
 • gaat door in Gent en in Leuven (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.

Word jij ook bioboer of bioboerin


