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Welkom!
Al eeuwenlang geven boeren vorm aan 
ons landschap. Nergens in Vlaams-Bra-
bant is dat zo duidelijk als in het 
Pajottenland. Al eeuwen lang passen 
onze boeren zich aan aan het landschap 
en de omstandigheden. Nu de klimaat-
verandering ons voor grote uitdagingen 
stelt, is dat niet anders. Landbouwers 
zoeken naar nieuwe manieren om hun 
bedrijfsvoering zo duurzaam mogelijk 
te maken. Tegelijk spelen ze een grote 
rol in het weerbaarder maken van ons 
landschap. Klimaatslimme landbouwers 
beschermen ons landschap tegen erosie, 
wateroverlast en droogte.
Boeren voeren deze strijd uiteraard niet 
alleen. Deze moeilijke tijden bieden een 
kans om de band tussen boer en lokale 
consument te versterken. De consu-
ment (her)ondekt het verhaal achter de 
lokale producten. De landbouwers uit 
eigen streek krijgen opnieuw het respect 
dat ze verdienen voor hun lekkere en 
eerlijke producten.

Duurzaamheid en landbouw zijn in
feite synoniemen, want zonder duur-
zaamheid kan geen landbouw blijven
bestaan en zonder landbouw kunnen
wij mensen niet bestaan. Duurzaamheid
en landbouw zijn twee noodzakelijk-
heden voor de mens. Al te vaak denken 
we dat duurzaamheid snel kan worden 
ingevuld met consumptie volgens de 
korte keten, maar helaas is dat slechts 
een begin. Een belangrijk begin want 
respect voor de eigen ‘terroir’ is respect 
voor eigen streek en voor de mensen die 
die verbouwen. Duurzaamheid betekent 
echter ook denken op lange termijn. Zo 
zijn de nood aan voldoende watervoor-
ziening voor gewassen en betaalbare 
energie belangrijke aandachtspunten. 
Duurzaamheid is dus ook langetermijn-
denken en betaalbaarheid. Inzetten op 
duurzame landbouw is zorgen voor 
onze toekomstige generatie land- en 
tuinbouwers, veehouders en alle 
inwoners van ons Pajottenland.

Deze brochure toont tal van inspirerende voorbeelden van klimaatslimme 
landbouw voor een duurzamer Pajottenland. Veel leesplezier!

Gunther Coppens

Gedeputeerde Platteland en 
Toerisme
Provincie Vlaams-Brabant

Elke Zelderloo

Voorzitter Regionaal Landschap 
Pajottenland & Zennevallei

Tom Dehaene

Gedeputeerde van Landbouw 
en Streekproducten
Provincie Vlaams-Brabant

VOORWOORD



Plattelandscentrum Paddenbroek in Gooik, temidden ons breugeliaans landschap, 
vormt het decor voor een gesprekje over klimaatslimme landbouw in het Pajottenland. 
Rond de tafel zitten Alwin Loeckx, directeur van Regionaal Landschap Pajottenland 
& Zennevallei, en Anne-Marie Vangeenberghe, consulent coöperatief ondernemen en 
samenwerken van de Boerenbond. 

Hoe zien jullie de rol van landbouwers als  
landschapsbouwers?
Alwin: Landbouwers hebben een sleutelrol in een klimaatbe-
stendig Pajottenland. Ze kunnen echte ‘landschapsbouwers’ 
zijn met hagen, poelen, knotbomen ... en andere ‘boeren-na-
tuur’. De vele kleine landschapselementen zijn getuigen van 
de vele honderden jaren landbouw in de regio. Ze maken het 
Pajotse landschap tot wat het is. Landbouwers leveren echter 
niet enkel hun bijdrage aan natuur, maar ook aan de bredere 
klimaatuitdaging. Vanuit het Regionaal Landschap geven we 
deze landschapsbouwers al vele jaren een degelijke ondersteu-
ning voor natuuracties en we willen dit graag ook meer doen 
voor klimaatacties.

Anne-Marie: Zeker in Vlaanderen, waar bijna de helft van 
het oppervlak gebruikt wordt door land- en tuinbouwers. 
Weiden en akkers zijn hun werkveld; hun bedrijfsgebouwen 
en woningen zijn vaak merkplekken in het landschap. Land- 
en tuinbouwers bewerken ongeveer 46% van Vlaanderen wat 
overeenkomt met het gemiddelde van Europa. Hoe ze dat 
doen, is echt wel tekenend voor onze open ruimte, voor onze 
Vlaamse landschappen. In het Pajottenland is dat niet anders. 
In het Pajottenland gaat het om familiale, grondgebonden be-
drijven waar natte valleien en hoger gelegen akkers aan de basis 
liggen van wat er op die plaatsen gebeurt. 
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“Boeren spelen een 
cruciale rol in een 
klimaatbestendig 

landschap”
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Waarin schuilt volgens jullie de kracht van het 
project Klimaatslimme landbouw?
Anne-Marie: Het project begeleidt, informeert en 
inspireert. Drie elementen die even belangrijk zijn. 
Dankzij het project dragen we naar buiten wat er 
al gebeurt op land- en tuinbouwbedrijven in het 
kader van klimaatmaatregelen met focus op water 
en energie. Dit doen we onder andere aan de hand 
van verhalen van de betrokken land- en tuinbou-
wers. Op die manier inspireren ze collega-land- en 
tuinbouwers om zelf (nog meer) inspanningen te 
doen op vlak van klimaatslim omgaan met water en 

energie op het boerenbedrijf. Het project versnelt 
bovendien de transities op vlak van waterbeheer en 
-gebruik, energiegebruik en -productie en versnelt 
zo dus ook de klimaatslimme bedrijfsvoering in de 
streek. 

Alwin: Vooral het verspreiden van goede voorbeel-
den is belangrijk om te inspireren. Dit project zoekt 
geen conflict op, maar benadrukt dat landbouw en 
natuur twee handen op één buik zijn. Beiden heb-
ben elkaar nodig en zijn van essentieel belang voor 
de mensen. Een gezonde/duurzame landbouw kan 
enkel in een gezond/duurzaam landschap.

Waarom hebben jullie als organisaties de 
schouders gezet onder dit project?
Alwin: De rol van het Regionaal Landschap is het 
samenbrengen van partners uit de streek en brug-
gen bouwen. We brengen inwoners en partners sa-
men rond een wervend landschapsverhaal dat inspi-
reert en voor verbondenheid zorgt. Boerenbond en 
Regionaal Landschap zijn twee sterke organisaties. 
Het is dan ook belangrijk om de handen in elkaar 
te slaan in een geest van openheid. Uiteraard zijn we 
het niet over alles eens, maar we slagen er in respect-
vol te luisteren naar elkaars mening.

Anne-Marie: Als beroepsorganisatie zetten we in 
op belangenbehartiging, adviesverlening, vorming, 
verbinding tussen landbouwers en andere actoren 
én innovatie waarbij we duurzame, toekomstge-
richte ondernemingsmodellen voor ogen hebben. 

We investeren met plezier in  projecten die de missie 
van Boerenbond helpen uitrollen, zoals Klimaat-
slimme landbouw in het  Pajottenland. Vertrekkend 
vanuit een beperkte groep landbouwers, rollen we 
de bevindingen uit naar de hele groep land- en tuin-
bouwers. Zo versterken we niet alleen het individu-
ele bedrijf, maar de hele sector. Wat we opsteken 
op de korteketenbedrijven is even leerrijk voor de 
bedrijven die via de gangbare weg afzetten. Wat we 
opsteken in het Pajottenland is ook inzetbaar elders 
in Vlaanderen. En willen we in een gebied iets re-
aliseren, dan is het essentieel om met belangrijke 
actoren van de regio samen te werken. We zien hier 
dus zeker de kracht van de samenwerking met Regi-
onaal Landschap.

Landbouwers zijn vaak de kop van jut.  
Onterecht?
Anne-Marie: Je hoort tegenwoordig inderdaad 
heel veel kritiek op de landbouw … Maar wie de 
boer kent, weet hoe hij werkt en waarom hij zo 
werkt. Wie kritiek spuwt, moet beseffen dat hij vaak 
het omgekeerde oogst. Boeren die de krant lezen en 
voortdurend moeten horen dat ze aan de basis lig-
gen van alle onheil (uitstoot broeikasgassen, verlies 
aan biodiversiteit, stikstofuitstoot …), verliezen de 
energie om verder bij te sturen. Ik nodig iedere actor 
uit de streek uit om met de boeren mee aan tafel te 
gaan zitten, mee te kijken hoe er bijgestuurd kan 
worden én daar ook een actieve rol in op te nemen. 

Alwin: De landbouwsector is een heel belangrijke 
sector in open ruimte, zeker in het ‘boerenland-
schap’ van het Pajottenland. Dit brengt ook extra 
verantwoordelijkheid mee om het landschap kwa-
liteitsvol en duurzaam door te geven aan volgende 
generaties met oog voor natuur, water, hernieuw-
bare energie. Het is niet verkeerd om de sector daar 
expliciet op aan te spreken, maar wel belangrijk om 
dit wederzijds met voldoende openheid en respect 
te doen. Ook natuur staat erg onder druk in onze 
regio. Het is dus zeker geen oplossing om landbouw 
en natuur tegen elkaar uit te spelen of van elkaar te 
scheiden. Integendeel.

“Landbouw en 
natuur zijn twee 
handen op  
één buik”

“Ik nodig ieder-
een uit om met 
de boeren aan 
tafel te zitten”

Alwin Loeckx

Anne-Marie 
Vangeenberghe

DE ROL VAN DE LANDBOUW



LUC OST — MELKVEEBEDRIJF, SINT-PIETERS KAPELLE

“De groenste energie,  
is de energie die je  

niet gebruikt”

BOEREN GETUIGEN
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Er groeit, bloeit en vooral loeit wat bij boeren Luc en Ward Ost in Herne. Luc kreeg de 
stiel met de paplepel ingegeven en gaf hem met dezelfde lepel door aan zoon Ward. We 
gluren even achter de schermen van deze landbouwersfamilie en leren er dat de land-
bouwstiel in beweging is.

Landbouwers zijn landschapsbou-
wers. De vele kleine landschaps
elementen zijn getuigen van de 

vele honderden jaren landbouw in de 
regio. Ze leveren echter niet enkel hun 
bijdrage aan natuur, maar ook aan de 
bredere klimaatuitdaging. Luc en Ward 
Ost uit Sint-Pieters-Kapelle zijn zo’n 
klimaat slimme boeren. Hun melkveebe-
drijf gaat volop voor milieuvriendelijke 
initiatieven op vlak van water en energie. 
“In de eerste plaats doen we aan energie-
besparing, want de energie die we niet 
verbruiken, hoeven we ook niet op te 
wekken”, knipoogt Luc. 

Hernieuwbare energie en 
energiebesparing
Het dak van de stal ligt vol zonnepane-
len. “In totaal voor 10.000 kWh. Een 
batterij heb ik nog niet. Eenmaal de 
techniek van de opslag op punt staat, zal 
ik zeker zonnepanelen bijleggen en mijn 

energie opslaan in een batterij”, steekt hij 
van wal. Energie besparen doen ze op het 
landbouwbedrijf Ost volop. “Eén van 

de belangrijkste zaken is de energie die 
gebruikt wordt om de melk te koelen. 
Wij werken met een voorkoeler. Rond 
die koeler pompen we koud regenwater 
dat nadien terug in de put gaat. Door 
het voorkoelen, hebben we minder 
energie nodig om de melk in de tank te 

koelen. Waar de ventilatoren vroeger een 
kwartier na het melken bleven draaien, 
staan ze nu al stil wanneer we het mel-
ken beëindigen. Dat vind ik best wel 
indrukwekkend”, vertelt Luc trots. De 
warmte die vrijkomt bij het koelen in de 
tank wordt op dit landbouwbedrijf ook 
gerecupereerd voor het spoelen van de 
melkinstallatie. “Ik beschik over een fre-
quentiegestuurde vacuümpomp om het 
energieverbruik te beperken. De kracht 
van deze pomp wordt dus automatisch 
bijgestuurd naargelang het aantal koeien 
dat we melken. Ook dit zorgde voor een 
energiebesparing.”

Gefi lterd regenwater als drinkwater
Op het landbouwbedrijf wordt het re-
genwater ook opgevangen, zowel van 
het dak van de loods, de schuur, als van 
de stal. “In totaal hebben we een dakop-
pervlakte van zo’n 3000 m². Concreet 
betekent dit dat we bij elke liter neerslag 

“De melkvoor-
koeler zorgt 
voor een enorme 
energiebespa-
ring”

BOEREN GETUIGEN
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3000 liter in de put krijgen. We kunnen 
maximum 200.000 liter opvangen in 
onze waterput. Het water gebruiken we 
om de machines en de stallen te reinigen 
en door een drinkwater- en uv-fi lter 
kunnen we het ook als drinkwater voor 
de koeien aanwenden.” 

Toevoer van soja drastisch gedaald
De dieren van de familie Ost krijgen 
vooral voeder van eigen kweek. “Een 
voederspecialist doet voor ons de rant-
soenberekening. We zijn hier één van de 
voortrekkers in. Het grootste deel van 
het rantsoen voor de dieren is van eigen 
kweek. Zo zorgen het maiskolvenschroot 
en de voederbieten voor krachtvoeder. 
We zetten ook volop in op luzerne en 
glasklaver, eiwithoudend krachtvoer 
dat geen stikstof vraagt voor de teelt. 
Op die manier kunnen we de invoer van 
soja drastisch beperken. Dat kan tellen 
wat daling van ecologische voetafdruk 
betreft. Het is toch absurd dat we hier 
volop zouden inzetten op bebossen ter-

wijl het Amazonewoud gekapt wordt 
voor sojaproductie”, legt boer Luc uit. 
In de loods toont Luc ons een speciale 
grote hark. “Een bandhark. Die zien we 
nog niet zoveel in onze streek”, verklaart 
hij. “Met deze hark oogsten we de eiwit-
gewassen zoals luzerne en grasklaver. De 
oogst moet zeer precies gebeuren, want 

de kleine blaadjes van de gewassen be-
vatten het eiwit en mogen dus zeker niet 
van de plant vallen bij het oprapen. 
Als je dat in droge en hete omstan-
digheden doet, vallen de blaadjes 
eraf. Het tijdstip van oogsten is 
dus van groot belang. We oog-
sten tegen de avond, wanneer 
het iets afkoelt”, leert hij ons. 
Luzerne is ook een klimaatbe-
stendige plant “Waar heel wat 
planten wegkwijnen tijdens war-
me zomers, staat de luzerne mooi 
rechtop op het veld”, voegt hij er 
nog aan toe. 

Kleine landschapselementen
Van oudsher zijn de landbouwers bewa-
kers van de kleine landschapselementen 
en dat is bij Luc niet anders. In Herne 
vind je nog een mooi lappendeken van 
velden, afgewisseld met kleine land-
schapselementen. En ook Luc draagt 
hiertoe bij. Zo onderhoudt hij 300 me-
ter houtwal die een talud van zo’n zes 
meter hoog vormt. Daarnaast ook nog 
150 meter haag. “Wij hebben de hagen 
ook ingeplant voor de biodiversiteit en 
hebben hierbij geopteerd voor inheem-
se soorten zoals eik, beuk en es. Verder 
hebben we ook rijen knotwilgen en wat 
hoogstambomen aangeplant. En de soli-
taire bomen die je daar ziet midden op 
de weide, een eik en een es, die zullen er 
uiteraard ook blijven staan”, vertelt hij.

“Met de band-
hark oogsten 
we het kracht-
voer luzerne”

KANSEN/
KANTTEKENING

“Een batt erij heb ik nog 
niet. Eenmaal de techniek 
van de opslag op punt 
staat, zal ik zeker zonne-
panelen bijleggen en mijn 
energie opslaan in een 
batt erij.”

Zuivering van water tot drinkwater

“Als boeren willen we zeker 
meewerken aan meer 
natuur en kleine land-
schapselementen, maar 
we willen niet dat er grond 
afgepakt wordt van ons. 
We zijn voorstander van 
meer steun voor de boeren 
om de grond zelf helemaal 
te kunnen behouden en 
bewerken en kleine land-
schapselementen aan te 
leggen en onderhouden”

BEKIJK HET FILMPJE 
MET BOER LUC OST 
DOOR TE SCANNEN

Alle filmpjes vind je ook op 
www.pajot-zenne.be/projecten/
klimaatslimme-landbouw
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TIJS BOELENS — DE GROENTELAAR, BOGAARDEN

“De boer als deel van 
het ecosysteem”

BOEREN GETUIGEN
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Mooi geïntegreerd in het prachtige landschap van Bogaar-
den, ligt De Groentelaar. Dit kleinschalig biologisch tuin-
bouwbedrijf kweekt smaakvol en gezond voedsel met respect 
voor de natuur en onze samenleving. “Ik droomde er als 
kind al van om op een klimaatvriendelijke manier te kun-
nen boeren. En hier sta ik nu”, lacht Tijs Boelens.

Op het veld voelen we de kracht 
van een gepassioneerd team. 
Tijs, Sander, Kaat, Anna, 

Julien en Lode steken er, samen met een 
groep seizoenmedewerkers, de handen 
uit de mouwen en vooral in de grond. 
En achter al dat werk, zit een mooie en 
duurzame visie. 

De boer als deel van het ecosysteem
“Van jongsaf aan wilde ik boer worden, 
maar dan op de oude manier. Tegenover 
ons huis was een boerderij met twee 
koeien, een paard en met een hoogstam-
boomgaard en een bietenkuil om de 
winter door te komen. Die harmonie 
tussen landbouw en natuur vond ik 
heel mooi. Hoe die zwaluwen de stallen 
binnenvlogen en de kwikstaarten op het 
veld zaten. Ik wilde het liefst van al een 
deel vormen van zo’n ecosysteem. Als 
adolescent begreep ik dat we op klimaat-
vlak een groot probleem hebben en dat 
ons economisch model het klimaat op 
zijn kop zet. Het was ook een opluch-
ting te beseff en dat mijn kinderdroom 
om landbouwer te worden perfect kan 
door op een klimaatvriendelijke manier 
aan voedselproductie te doen. Nog een 
stapje verder was de vaststelling dat kli-
maatvriendelijk produceren ook meestal 
klimaatadaptief is. We kunnen ons eten 
blijven produceren, zelfs met een be-
perkte klimaatverandering”, steekt Tijs 
van wal.

Bodem als spons
De Groentelaar teelt biologisch. “Op die 
manier slaat onze bodem zoveel mogelijk 
koolstof op en is er dus minder uitstoot 
van broeikasgassen. Bovendien is dit een 
manier om van onze bodem zoveel mo-
gelijk een spons te maken”, legt hij uit. 
In zeer droge periodes wordt het klein 
beetje water dat valt in de bodem vastge-

houden. “We moeten dan minder water 
geven aan onze planten. De stress die er 
is in droge periodes voelen wij pas twee 
weken later.” Zorg dragen voor onze 
bodem is voor boer Tijs essentieel. “Zo 
schoff elen we tussen de planten om het 
onkruid te verwijderen. Daardoor cre-
eren we een zandlaagje dat ervoor zorgt 
dat het water in de bodem minder snel 
verdampt. Verder letten we ook op ons 
bodemleven. Hier vinden micro-orga-
nismen hun habitat doordat we onze 
grondbewerkingen beperken”, gaat hij 
verder. 

Het bocagelandschap herstellen
In onze landbouw hebben we de afgelo-
pen vijftig jaar heel wat bocagelandschap 
verloren. Dat landschap wordt getypeerd 
door kleine landschapselementen zoals 
haagkanten, knotwilgenrijen, hoogstam-
boomgaarden. Deze elementen spelen 
een belangrijke rol in het uitzicht van 
je landschap, maar zeker ook in de groei 
van onze gewassen. “Wij hebben ervoor 
gekozen dit landschap op een ecologisch 

slimme manier te herstellen. We gaan 
terug naar een ecosysteem waarbij je aan 
landbouw doet in wisselwerking met 
de natuur”, verklaart Tijs. “Je ziet hier 
fruitbomen met ertussen rabarber. Op 
die manier creëren we een microklimaat 
en zorgen we ervoor dat we extra oogst-

“Water vast-
houden in de 
bodem is essen-
tieel”

KANSEN

“Het opzett en van lokale 
netwerken biedt kansen”

“Als regio vlakbij Brussel 
kunnen we de voedsel-
schuur van de stad zijn”

BEKIJK HET FILMPJE 
MET BOER TIJS BOELENS 
DOOR TE SCANNEN

Alle filmpjes vind je ook op 
www.pajot-zenne.be/projecten/
klimaatslimme-landbouw

BOEREN GETUIGEN
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bare producten hebben.” De bomen 
houden ook de wind tegen, spelen een 
belangrijke rol voor de mineralen in de 
bodem en dienen als koolstofbuff er. “In 
dit microklimaat zien we ook een verho-
ging van de biodiversiteit die uitstraalt 
over het hele veld. Verder hebben we 
hier - verspreid over het terrein - her en 
der mini-poelen aangelegd om de vogels 
de kans te geven om te komen drinken. 
Zo voorkomen we ook dat ze aan onze 
gewassen zitten. Die kleine poelen zijn 
eveneens stapstenen voor amfi bieën.”

Experimenteren met paardenkracht
Bij De Groentelaar geen gloednieu-

we tractoren, maar wel oudere 
exemplaren. “Dit omdat de 

productie van elke nieuwe 
machine sowieso een im-
pact heeft op ons klimaat, 
maar ook omdat die oude 
machines vaak een heel 
laag brandstofverbruik 
hebben. Wie aan het veld 

passeert, denkt misschien 
dat wij dit louter uit nos-

talgie doen, maar hier zit wel 
degelijk een klimaatreden ach-

ter”, lacht Tijs. Daarnaast wordt 
hier ook geëxperimenteerd met paar-
denkracht. “Machines getrokken door 
paarden zijn beter voor het bodemleven 
en maakt ons minder afhankelijk van 

brandstof. We zoeken naar een land-
bouwmodel waarbij we met De Groen-
telaar kunnen doordoen, ook als er eens 
een gaskraan wordt toegedraaid.”

Het Granennetwerk
Tijs is één van de pioniers van het Gra-
nennetwerk, een netwerk van landbou-
wers en producenten waarvan het zaadje 
geplant werd in de schoot van Regionaal 
Landschap Pajottenland & Zennevallei. 
Momenteel is er een intensieve samen-
werking tussen 15 boerinnen en boeren 
uit de regio en brouwerij de 3 Fonteinen. 
“Onze rol hierin is het vermeerderen 
van zaaigoed en aanpassen aan het lo-
kale klimaat. Kennisdeling staat hierbij 
centraal. We hebben met de Groentelaar 
mee onze schouders onder dit project 
gezet omdat we de lokale kansen voor 
boeren willen vergroten. We proberen 
lokale ketens op te zetten in samenwer-
king met lokale verwerkers.” Dit alles 
staat synoniem met de korte keten. “Ge-
heel binnen de visie van De Groentelaar 
waar we volledig inzetten op korte keten. 
We verkopen onze groenten zo lokaal 
mogelijk. Zo werken we met groente-
pakketten, hebben we mee onze schou-
ders gezet onder de coöperatieve winkel 
LokaalHalle en leveren we aan Brussel 
waar we ambassadeur willen zijn om 
onze regio als voedselschuur voor de stad 
uit te bouwen”, licht hij toe.

Toekomstdromen
De Groentelaar heeft momenteel nog 
geen permanente locatie gevonden. Dit 
zorgt er ook voor dat het bedrijf nog 
geen grote investeringen gedaan heeft 
op vlak van hernieuwbare energie. “We 
hebben onze troeven nog niet 100% uit-
gespeeld”, knipoogt Tijs. Zonnepanelen, 
zonnecollectoren, verwarming met hout-
vergasser op basis van korteomloophout. 
Daar willen we op termijn voor gaan. 
Dat korteomloophout produceren we 
hier trouwens al van onze wilgenrijen en 
haagkanten. Op vlak van wateropvang is 
het idee om grote waterputten aan te leg-
gen en het water dat valt op onze tunnels 
in grote bassins op te vangen”, besluit hij.

“Verwarmen 
met een hout-
vergasser op 
basis van korte-
omloophout lijkt 
ons ideaal”

BOEREN GETUIGEN
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STEVEN DE BAERDEMAEKER — MELKVEEBEDRIJF, GOOIK

“Met onze  
pocketvergister hadden 

we een primeur  
in de regio”

BOEREN GETUIGEN
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In 2014 kreeg het Gooikse familiale melkveebedrijf De Baerdemaeker een primeur voor 
de regio; een pocketvergister en dichte sleuvenvloer. “Een duurzame investering die ons 
toelaat 100% op hernieuwbare elektriciteit te draaien”, vertelt boer Steven. Een batterij 
slaat op bepaalde momenten het teveel aan geproduceerde energie op om die op piekmo-
menten terug in te kunnen zetten.

Op de vraag waarom Steven met 
zijn landbouwbedrijf inspan-
ningen levert voor het klimaat, 

is het antwoord kort en bondig: “Dat is 
voor mij logisch, puur boerenverstand. 
Ik ben opgevoed met de boodschap dat 
we alles moeten doen om verspilling van 
de grondstoff en, zoals water en elektri-
citeit tegen te gaan. De pocketvergister 
past perfect in deze fi losofi e.”

De werking van de pocketvergister
De pocketvergister zet verse mest om in 
elektriciteit. “Verse mest levert gas door 
middel van micro-organismen en dat gas 
wordt in de vergister omgezet tot elektri-
citeit. De reststof van de mest rijden we 
uit. Die is vloeibaarder dan gewone mest 
en dus effi  ciënter voor de gewassen. Het 
grote voordeel van de pocketvergister 
tegenover bijvoorbeeld zonnepanelen, 
is dat we continu elektriciteit produce-

ren. Intussen heeft de installatie al zo’n 
534.242 KWh geproduceerd”, vertelt 
Steven. Daarnaast zorgt de pocketvergis-
ter ook voor warm water. “Dat is nog een 
pluspunt. De koeling van de motor zorgt 

voor de opwarming van water. Dat ge-
bruiken we om de melk- of ijsmachines  
te reinigen. In de zomer bijvoorbeeld 
dienen wij de elektrische boilers niet te 
gebruiken”, voegt hij eraan toe.

De mestschuif en sleuvenvloer
De koeienstal is voorzien van een dich-
te emissiearme sleuvenvloer. Elk uur 
wordt de mest automatisch afgeschraapt 
en komt in een aparte mestput terecht. 
“Dit zorgt voor een reductie van 15% van 
schadelijke gassen”, gaat Steven verder. 
De stal werd dus meegetrokken in het 
concept om de pocketvergister maxi-
maal te laten draaien. “Wij zijn enorm 
tevreden van de pocketvergister en raden 
dit aan alle boeren aan. Het is wel een 
zware investering, maar ze is het waard.”

Witblauw
De helft van de veestapel op het bedrijf 
De Baerdemaeker bestaat uit witblauw, 
type mixed. Dit lokaal runderras wordt 
zowel voor de melk als het vlees gebruikt. 
Het ras is echter met uitsterven bedreigd. 
“Als aanmoediging krijgen we een pre-
mie om dit ras toch in stand te houden. 

“Onze klimaat-
inspanningen? 
Puur boeren-
verstand!”

BOEREN GETUIGEN
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Zo dragen we ons steentje bij tot het be-
houd van de genetische diversiteit in de 
veestapel.”

Batterij
Steven neemt zijn gsm ter hand en toont 
ons hoe hij de sturingen van de batterij 
en de ijsbatterij (melkkoeltank) kan vol-
gen. ”Wanneer de vergister een teveel aan 
energie produceert – dus meer dan het 
verbruik - wordt de energie in de batterij 

opgeslagen. Op die manier kunnen we 
makkelijker de pieken opvangen. Hier 
zitten verschillende sturingen in die ik 
vanop mijn gsm kan volgen. Wanneer er 
een overschot aan elektriciteit is, wordt 
daar ijs gemaakt. De melk wordt gekoeld 
door dit ijsbanksysteem, eigenlijk een 
ijsaccu. Koeien worden gemolken en dit 
verbruikt veel elektriciteit, maar omdat 

de melk deels gekoeld wordt door de 
ijsbank, kunnen we het elektriciteits-
verbruik op dat moment weer onder 
controle houden. Op die manier wordt 
alles verspreid en wordt het openbaar net 
minimaal belast. De ijsaccu van de koel-
tank, trouwens de grootste verbruiker 
op de boerderij, wordt aangestuurd door 
de batterij”, besluit Steven.

Regenwaterrecuperatie 
Het water van alle daken wordt opge-
vangen in regenputten. Dit wordt als 
drinkwater voor de dieren gebruikt en 
voor het reinigen van de installaties en  
machines.

“We koelen de 
melk door onze 
ijsaccu”

KANTTEKENING

“Een pocketvergister 
rendeert uiteraard pas als 
die een bepaalde hoeveel-
heid mest kan omzett en in 
elektriciteit. Een beperking 
op het aantal runderen kan 
hier een invloed op heb-
ben.”

“Een pocketvergister vergt 
een zware investering.”

We zouden als boer graag 
iets meer in het positief 
daglicht gesteld worden. 
We zijn duurzame voed-
selproducenten en vinden 
het belangrijk om ook zo 
getoond te worden aan de 
buitenwereld.”

BEKIJK HET FILMPJE MET 
BOER STEVEN DE BAERDEMAKER 
DOOR TE SCANNEN

Alle filmpjes vind je ook op 
www.pajot-zenne.be/projecten/
klimaatslimme-landbouw

BOEREN GETUIGEN
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JORIS CLAEYS — GEMENGD LANDBOUWBEDRIJF, LENNIK

“Nog meer inzetten 
op het hergebruik 
van regenwater”

BOEREN GETUIGEN
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De derde generatie staat aan het 
roer van het vee- en akkerbouw-
bedrijf Claeys. “Ikzelf ben in 

1995 begonnen met dit bedrijf hier in 
Lennik. Of er na mij nog opvolging 
verzekerd is, weet ik niet. Maar dat hoop 
ik uiteraard, want mijn kinderen tonen 
alvast interesse in de sector door te kiezen 
voor landbouwstudies”, vangt Joris aan.

Tot 400.000 liter regenwater
Bij dit landbouwbedrijf is er geen ge-
brek aan regenwater. “Ik heb een put 
van 400.000 liter en die is nog nooit leeg 
geweest”, lacht Joris. In 2015 liet hij een 
volledig nieuwe stal bouwen. “En dan 

moet je uiteraard vooruitziend zijn. Ik 
koos ervoor om de volledige stal te on-
derkelderen met een regenwaterput.” 
Door de steeds langere droogteperiodes 

wint regenwaterrecuperatie aan belang. 
“Nu hoef ik me tenminste geen zorgen 
meer te maken dat de put leeg zou zijn. 
Vroeger had ik een put van 10.000 liter 
en die was om de haverklap leeg.” In de 
regenwaterput is een buff ering van 60 
centimeter voorzien. “De put is echter 
nooit helemaal vol. Enkel bij harde regen 
merken we dat de buff ering benut wordt. 
Dan loopt het water op een trage manier 
naar de beek.” Regenwater wordt vooral 
gebruikt voor de gewasbeschermings-
middelen, de reiniging van machines en 
de stallen. 

Drinkwater voor de dieren
“Vermits ik veel meer water opvang dan 
ik verbruik, denk ik na hoe ik regenwater 
nog meer kan benutten. In de toekomst 
wil ik het regenwater graag gebruiken als 
drinkwater voor de dieren”, vervolgt hij.

LEERTRAJECT / 
KANSEN

Een thuisbatt erij is wel-
licht een oplossing voor 
het feit dat Joris amper 
elektriciteit aan het net 
kan leveren. De technolo-
gie van thuisbatt erijen is 
echter nog in volle ont-
wikkeling, waardoor velen 
de stap nog niet willen 
wagen.

Opvang van water wordt, 
gezien de langere perio-
des van droogte, steeds 
belangrijker. Wie een 
nieuwe stal laat zett en, 
denkt best even na of 
de oppervlakte volledig 
onderkelderd kan worden. 
Plaats je geen nieuw stal, 
dan is het natuurlijk ook 
altijd interessant om na 
te denken over een grote 
regenwaterput.

Win info in over het 
zuiveren van regenwater 
tot drinkwater voor de 
koeien. Dit kan uiteraard 
bij collega-boeren, maar 
ook bij Boerenbond.

BEKIJK HET FILMPJE MET 
BOER JORIS CLAEYS
DOOR TE SCANNEN

Alle filmpjes vind je ook op 
www.pajot-zenne.be/projecten/
klimaatslimme-landbouw

“De installatie 
van een thuis-
batt erij wil ik 
overwegen”

De familie Claeys baat twee landbouwbedrijven uit. Een-
tje in Lennik en eentje in Borchtlombeek. Ze staan voor 
vleesvee en akkerbouw. “Op die manier zijn we circulair: 
we voederen onze dieren met eigen veevoeder en de mest 
die zij produceren, gebruiken we terug op het veld voor 
de gewassen”, vertelt Joris. Bij deze landbouwersfamilie 
wordt vooral klimaatslim omgegaan met water. “Maar 
het kan nog beter, want ik vang veel meer water op dan ik 
gebruik”, vertelt hij.

BOEREN GETUIGEN
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Erosiedam
Ook bij de gewassen gaat Joris klimaats-
lim aan de slag. “Na de oogst van de gra-
nen, zaai ik vanggewassen in. Dat is dan 
bijvoorbeeld gele mosterd, gras of een 
mengsel van groenbedekkers. Deze die-
nen om de stikstof vast te houden en het 
koolstofgehalte in de bodem op peil te 
houden of te verhogen. Ook permanent 
grasland vervult deze functie.

De vanggawassen dienen niet enkel voor 
de stoff en in de bodem, maar ze hebben 
ook hun waarde om erosie te vermijden. 
“Door deze gewassen is de bodem in de 
winter bedekt, zodat er minder afspoe-
ling is. Op een perceel met veel kans op 
erosie, leg ik een erosiedam aan. Zo hou 
ik de goede grond zoveel mogelijk op het 
veld”, verduidelijkt Joris.

Huisbatterij
“Op het bedrijf in Borchtlombeek 
hebben we ook een installatie van zon-
nepanelen. Hier in Lennik hebben we 
momenteel nog geen zonnepanelen 
voorzien omdat we ons met de boerde-
rij op het einde van het elektriciteitsnet 
bevinden. Dit zorgt ervoor dat het vaak 

niet mogelijk is om de overschot aan 
stroom op het net te steken”, zo vertelt 
Joris. Een thuisbatterij lijkt hem een 
goed alternatief. “Maar ik ben daar nog 
voorzichtig mee. Het is een grote kost 
en de technologie is nog voortdurend in 
beweging.”

Circulair bedrijf
Het landbouwbedrijf Claeys werkt cir-
culair: “Onze dieren worden gevoederd 
met eigen gekweekt veevoeder. Zij pro-
duceren op hun beurt mest die we weer 
inzetten voor de gewassen. Een gesloten 
kringloop dus.”

“Ik hoef me 
geen zorgen te 
maken in peri-
odes van lange 
droogte”

BOEREN GETUIGEN
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RAF VAN DER MEULEN — FRUITBOER - MAND VOL, LENNIK

“De buurt investeert 
mee in de  

zonnepanelen”

BOEREN GETUIGEN
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Sappig fr uit hangt te blozen in de boomgaard van Mand Vol, een familiebedrijf in Len-
nik. Raf Van der Meulen gaat er klimaatslim aan de slag en wil de komende jaren nog 

een tandje bijsteken. Hij vertelt ons over energiezuinig fr uit bewaren, over wateropvang 
en over het project Zonneboeren. Hier dus niet enkel een mand vol fr uit, maar ook een 

mand vol klimaatslimme maatregelen.

Het fruitbedrijf van Raf Van 
der Meulen en zijn vrouw 
Hadewijch, werd in de jaren 

zestig opgericht door Rafs vader. Sinds 
1998 baten Raf en zijn vrouw het bedrijf 
van hardfruit uit. 

De hoevewinkel
“We beschikken over één hectare appel-
bomen en zeven hectare perelaars. De 
appels zetten we in voor de korteketen 
en worden verkocht in onze hoevewin-
kel. De peren gaan grotendeels naar de 
veiling”, steekt Raf van wal. Appels en 
peren die niet meer geschikt zijn als ta-
felfruit worden verwerkt. “We persen 
deze tot fruitsap dat we ook in de hoeve-
winkel verkopen. Zo is er geen verspilling 
en kunnen wij ook hier nog een graantje 
van meepikken”, vertelt hij.

Energiezuinig ontdooien
De grote fruitfrigo’s staan opgesteld in 
een goed geïsoleerde loods. “Bovendien 
zijn de frigo’s zelf ook goed geïsoleerd 
met 15 centimeter isolatie rondom. Op 
die manier hebben we weinig energiever-

lies”, vertelt Raf. Eén koelgroep stuurt 
de vier frigo’s aan. De koelcentrale is ook 
frequentiegestuurd. Bij de opstart van 

de frigo’s, dus in het oogstseizoen, komt 
het fruit op buitentemperatuur binnen 
in de frigo’s. Het is dan een kwestie om 
het fruit zo snel mogelijk tot 1 graad Cel-
sius, 0 graden of zelfs -1 graad te krijgen 
(peren). Dit gebeurt door de centrale op 
volle kracht te laten werken. Eenmaal het 
fruit op temperatuur is, dient de frigo 
niet meer op volle kracht te draaien en 
wordt een beroep gedaan op de frequen-
tiegestuurde compressor. “Wanneer we 
een frigo ontdooien, gebeurt dit met 
warmterecuperatie. Een frigo die koelt, 
produceert heet gas. Dat gas zetten we in 
om een andere frigo te ontdooien. Dat 
is een snelle en energiezuinige manier. 
Voorheen gebeurde deze ontdooiing 
elektrisch met een weerstand, wat enorm 
energievretend was”, legt hij uit.

“Het project 
Zonneboeren 
trok ons over 
de streep”

BOEREN GETUIGEN
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Energiebehoefte in kaart
Zo’n twee jaar geleden klopte Raf aan bij 
Boerenbond om zijn energieverbruik in 
kaart te brengen. Op het bedrijf wordt 
zo’n 50.000 kWh per jaar elektriciteit 
verbruikt. “Om dit op te vangen zouden 
we een installatie van 15 tot 20 kWp 
nodig hebben. Ik had wel interesse in 
zonnepanelen, maar was nog niet volle-
dig overtuigd. Boerenbond berekende 
voor mij in hoeveel tijd ik de installatie 
terug zou kunnen verdienen. Dat bleek 
een jaar of tien te zijn. Vrij lang dus. 
Bovendien hebben wij energiepieken in 
de plukperiode, wanneer al het fruit zo 
snel mogelijk gekoeld dient te worden. 
Daardoor was het wat afwegen of het zin 
had om een grote installatie te plaatsen. 
We kunnen dan wel de piek opvangen, 
maar doorheen het jaar zitten we met 
een overschot aan energie”, verklaart hij. 
Nu heeft het verhaal, omwille van de 

stijgende elektriciteitsprijzen, een ande-
re wending gekregen. “De installatie zal 
sowieso veel sneller terugverdiend wor-
den. Uit een nieuwe berekening blijkt de 
terugverdientijd gehalveerd te zijn tot 5 
jaar”, aldus Raf. Toen Raf hoorde van 
het project Zonneboeren werd hij over 
de streep getrokken.

Project Zonneboeren
Zonneboeren is een project van Klimaat-
punt, Boerenbond en Voedselteams en 
wordt ondersteund door de provincie 
Vlaams-Brabant. De drie partners gaan 
op zoek naar energieke boeren en zonne-
buren die elkaar willen helpen en extra 
willen inzetten op korteketen. “Con-
creet kan de klant opteren om voor 250 
euro aan waardebonnen te kopen bij 
ons. Hiervoor mag die voor 300 euro 
fruit komen halen in onze hoevewinkel 
in een periode van vijf jaar. Op de ma-

nier wordt korteketenconsumptie gesti-
muleerd. Het geld dat wij inzamelen van 
mensen uit de buurt zorgt ervoor dat wij 
kunnen investeren in een installatie van 
zonnepanelen om meer hernieuwbare 
energie te produceren. We hebben nu 
een installatie geplaatst van 12,64 kWp. 
Concreet gaat het over 32 panelen van 
395 Wp. Bij ons gaat dit om 40 tot 50% 
van onze elektriciteitsbehoefte”, licht 
Raf toe.

Waterrecuperatie
Bij Mand Vol wordt ook regenwater 
gerecupereerd. “Onze loods heeft een 
dakoppervlakte van 1000 m². We vangen 
al het water op en gebruiken dit voor de 
gewasbescherming in de boomgaard, 
het sanitair en het schoonspuiten van de 
machines. Wij kunnen zo’n 50.000 liter 
opvangen. Daarmee kunnen we het hele 
jaar rond voldoen aan onze waterbehoef-
te”, besluit hij.

KANSEN

“We kijken - als energiepro-
ducenten - uit naar de ver-
anderende wetgeving om in 
de nabije toekomst, naast 
korteketenproducten, ook 
lokale groene stroom te 
kunnen (terug)leveren aan 
onze buren/investeerders.

BEKIJK HET FILMPJE MET 
BOER RAF VAN DER MEULEN
DOOR TE SCANNEN

Alle filmpjes vind je ook op 
www.pajot-zenne.be/projecten/
klimaatslimme-landbouw

“Het koelen van 
het fruit gebeurt 
zo energiezuinig 
mogelijk”

BOEREN GETUIGEN
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Als sneeuw voor de zon
Een schrale windvlaag scheert over de boerderij bij de kasten
waardoor de honing uit eigen rangen stolt als vet in een kaarskolf.
In de kromme keuken maakt theelicht de boel weer vloeibaar,
de vork doet nu ook dienst als druiplepel, over een druippan,
waarin druipend suiker wordt opgevangen.

Ook de gevulde grachten langs de akkers stollen onder de zonloze ochtend terwijl
gesnoeide knotwilgen als gebalde vuisten langs de landweg opgelijnd blijven staan.
De omliggende velden zijn verlaten,
de boeren zitten achter hun schuren en stoken vuur met snoeihout uit aanpalend land,
vlammen versoepelen hun verroeste gewrichten.

Wanneer het weer warmer wordt,
ravotten dorpskinderen op de voorjaarsgrond met een rasp en een braadrooster.
Anderen vinden in een achterhuis een oude hamer en sikkel die ze,
door middel van zout, roestvrij maken.
Mei staat voor de deur, zegt de zot en

zolang niks verloren is blijft
alles dansen,
walsen,
en smelt wat vaststond,
als sneeuw voor de zon.

GEDICHT

“Het beeld dat ik in de tekst schep, is er één van een smelt- 
en stollingsproces. Ideeën kunnen vast komen te zitt en, 
zoals de grachten in de winter, of honing die hard wordt 
door een koude wind. Initiatieven als De Groentelaar kun-
nen vuur aanwakkeren, de dingen doen bewegen, in gang 
zett en, (dansen, walsen), om zo gestolde ideeën te doen 
smelten.”

MAXIME SAVOLDI
— LANDSCHAPSDICHTER REGIONAAL 
PAJOTTENLAND & ZENNEVALLEI, APRIL 2022



PRODUCTEN RECHT VAN BIJ DE BOER

Dagelijks vullen de eerlijke producten 
van de Pajotse korteketenlandbouw ons 
bord. Maak kennis met vlees en zuivel 
van Dubbeldoel (Gooik), aardappe-
len van Hoeve Lemaire (Sint-Pieters-
Leeuw) en groenten van De Groentelaar 
(Pepingen). Op de volgende bladzijden 
vind je recepten van lokale chef-koks die 
aan de slag gaan met deze producten.
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Korte keten betekent rechtstreeks bij de 
boeren of producenten kopen. Dat sys-
teem heeft tal van voordelen, zowel voor 
de consument als voor de boer:

• je koopt superverse producten
• je weet waar je eten vandaan komt
• je betaalt een eerlijke prijs aan de boer
• je zorgt voor het klimaat, want je eet 

wat het seizoen brengt en jouw eten 
legt minder kilometers af.

Op de website www.rechtvanbijdeboer.be 
vind je een overzicht van kortketenland-
bouwers.



RECEPTEN VAN LOKALE CHEF-KOKS

INGREDIENTEN
Gastrique 
(nodig voor bearnaise)
• 150 ml natuurazijn
• 300 witte wijn
• 2 sjalotten fi jn gesneden 
• 1 bos dragon
• 1 soeplepel gebroken peper
• Snuif zout
Bearnaisesaus
• 4 eidooiers 
• 4 soeplepels gastrique
• 4 soeplepels witte wijn
• 2 soeplepels water
• 1 koffi  elepel zout
• 10x pepermolen
• Handvol fi jngesneden dragon
• 250 gr hoeveboter
Vinaigrette 
• 10 lepels olijfolie
• 5 lepels natuurazijn
• 1 lepel mosterd
• 1 fi jngesnipperde sjalot

• Bintjes
• kropsla

Bereid eerst de vinaigrette voor de sla en zet koud weg. Maak vervolgens de 
gastrique: Doe alle ingrediënten in een pot en laat opkoken tot de hoeveelheid 
tot de helft gereduceerd is. 
Bereid de côte à l’os. Leg het vlees geruime tijd op kamertemperatuur. Kruid 
beide kanten met peper en zout. Kleur het vlees in een hete pan met voldoende 
boter en laat verder garen in de oven (190°). De gaartijd is afhankelijk van de 
keuze en dikte van het vlees (10 à 15 min).
Maak ondertussen de bearnaisesaus. Klop alles mooi los op een laag vuur tot 
een luchtige massa ( klaar als de lijnen van de garde zichtbaar blijven). Haal van 
het vuur en roer er de boter op kamertemperatuur onder. Breng op smaak naar 
eigen keuze. Dien op met verse frietjes en sla met vinaigrette.

David kookt met volgende 
korteketenproducten: eieren 
en kropsla van De Groentelaar, 
bintjes van Hoeve Lemaire en 
côte à l’os van Dubbeldoel.

Côte à l’os met 
bearnaisesaus
en frietjes

CHEF-KOK DAVID VAN ROY 
— DE BRABANTSE ARDENNEN, OLV-LOMBEEK
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INGREDIENTEN

Voor het deeg 
• 175 g bloem 
• 1 eetlepel poedersuiker
• 3 eetlepels water 
• 125 g koude boter 
• Snuifje zout 
Voor de vulling 
• 2 droge koeken van Delacre (Gateau 

Delacre)
• 1 kg  aalbessen (houd wat bessen apart 

om te garneren)
• 3 eieren
• 18 eetlepels witte suiker 
• 3 eetlepels verse room 
• 2 koffi  elepels maïzena
Voor de mascarponemousse (optioneel)
• 125 g mascarpone
• 125 ml slagroom (40% vetgehalte)
• 1 eetlepel witte suiker 
• Een beetje poedersuiker 
• Enkele blaadjes munt

Zeef de bloem met de suiker, voeg water toe en roer tot een papje. Voeg 
vervolgens de koude boter in kleine stukjes toe en meng alles goed tot een 
homogeen deeg. Pak het deeg in in plasticfolie en laat het een uurtje rusten 
in de koelkast.
Was de aalbessen en rits ze van de stengels. Meng de bessen met 3 eetlepels 
suiker. Plet de koeken fi jn (tip : dit gaat gemakkelijk door de koeken in 
een plastic zak te steken en met de deegroller fi jn te pletten). Rol het deeg 
vervolgens uit en bekleed er een ingevette springvorm mee. Vergeet geen 
gaatjes in de bodem te prikken. 
Strooi de geplette koeken over de deegbodem en vul tot de helft met de 
aalbessen. 
Meng de eieren, 15 koffi  elepels suiker, de room en de maïzena tot een 
homogene massa en giet dit over de aalbessen (de springvorm mag max 3/4 
gevuld zijn).
Laat de taart 55 min bakken in een voorverwarmde oven op 185° C. 
Roer de mascarpone luchtig in een kom met de suiker tot hij smeuïg is, 
Klopt de slagroom stijf met een beetje poedersuiker en voeg onder het 
mascarponemengsel. Bewaar in de koelkast tot gebruik. 
Bij het opdienen kan de afgekoelde taart afgewerkt worden met een toefje 
mascarponemengsel en nog wat rode bessen. Een blaadje munt maakt het 
geheel helemaal af.

Adriaan kookt met volgende 
korteketenproducten: room 
en mascarpone van Dubbel-
doel. 

Aalbessentaart 
afgewerkt met 
mascarponemousse

CHEF-KOK ADRIAAN GOOSSENS
— DE KOETSIER, SINT-PIETERS-LEEUW
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INGREDIENTEN
Voor de pesto
• 12g gesnipperde kruidige salades zoals 

basilicum, mosterdblad, radijsloof, 
pijplook, peterselie

• 12g geraspte kaas, mag zowel jong als 
oud zijn, geit, koe als schaap

• 24g olijfolie
• 12g zonnebloempitten
• Peper en zout
• 1 koolrabi
• Snuifje cayennepeper
• Citroen
Voor het appelschijfje
• Citroen
• 1 stevige appel
• 4 fi jne schijfjes koolrabi
Voor de afwerking
• Stukjes radijs - scheuten - walnoot - 

eetbare bloemen (afwerking)

Meer receptjes van Daniel vind je op 
www.groesting.com

Pesto
Plet de zonnebloempitten in de mortier, voeg de salades, kaas, kruiden en 
olijfolie toe. Vijzel alles tot een smeuïge massa en voeg naar smaak peper, zout, 
cayennepeper en een scheutje citroen toe. Voeg naar smaak enkele versnipperde 
radijsjes toe aan de pesto. Dat maakt de pesto lichter.

Appelschijfje
Was de appel, boor het klokhuis uit de appel en snij hem in sneetjes van 3 à 
5mm. Zorg dat het gat van het klokhuis telkens in het midden van de schijf is. 
Besprenkel onmiddellijk met citroen om verkleuring te voorkomen.

Afwerking
Leg de appelschijfjes naast elkaar op een mooi plateau. Leg een schijfje koolrabi 
op het klokhuisgat. Vervolgens een koffi  elepel pesto over smeren en afwerken 
met radijsjes, scheutjes, walnoot, bloemen.

Daniel kookt met volgende 
korteketenproducten: koolrabi
en groene kruiden van De 
Groentelaar en een harde kaas 
(koemelk) van Dubbeldoel.

Groestje appelradijs
CHEF-KOK DANIEL DUMORTIER 
— GROESTING, GROENTECHEF OP LOCATIE

Groestje appelradijs
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INGREDIENTEN
• 3 stuks belle de fontenay
• 1 bot rucola
• 2 stuks koolrabi
• 200g spinazie
• 500g kalfsgebraad
• 300ml tomatenwater
• 1 citroen
• 300ml neutrale olie 
• 30ml Colatura di Alici
• 2 eetlepels verse mayonaise
• Enkele korenbloemen

Versnijd het kalfsvlees in een fi jne tartaar met een mes.
Versnijd alsook de aardappelen in fi jne blokjes, gaar kort in gezouten water.
Maak het kalfsvlees aan met de aardappelen, fi jn gesneden rucola, zeste van 
citroen en mayonaise. Kruid het geheel af.
Blend de spinazie en rucola samen met de olie.
Maak een fi jne jus met het tomatenwater, colatura di alici en de groene olie.
Dresseer de kalfstartaar in een ronde vorm. Werk af met rondjes koolrabi 
en korenbloemen. Giet rondom de frisse jus. 

Glenn kookt met volgende 
korteketenproducten: aard-
appelen belle de fontenay van 
Hoeve Lemaire, koolrabi en 
rucola van De Groentelaar en 
kalfvlees van Dubbeldoel. 

Kalf ‘Colatura
di Alici’

CHEF-KOK GLENN VEHASSELT
— SIR KWINTEN, LENNIK



Tom Schaeken — Consulent energie
tom.schaeken@boerenbond.be

Gemma Willems — Consulent energie
gemma.willems@boerenbond.be

Mieke Vercruijsse — Communicatie
mieke@pajot-zenne.be

Facebook: klimaatslimmelandbouw

Het project ‘Klimaatslimme landbouw in het Pajottenland’ is een project uit-
gevoerd door Boerenbond (promotor) en Regionaal Landschap Pajottenland & 

Zennevallei (co-promotor) met de steun van de gemeentes Sint-Pieters-Leeuw, Herne, 
Roosdaal en de stad Halle, Provincie Vlaams-Brabant, Vlaanderen en Europa.

Boerenbond is de beroepsorganisatie van én voor elke boer, tuinder en groenvoorziener in Vlaanderen en 
Oost-België. Kleine en grote bedrijven, ongeacht de sector, productiemethode of het afzetkanaal: we zijn er voor 
iedereen. Dat betekent concreet dat wij ons, als partner van onze leden, beleid en het brede publiek, inzetten voor 
een sterke en duurzame land- en tuinbouwsector. We doen dit actief via belangenbehartiging, vorming, netwer-

king, innovatie, het creëren van draagvlak en adviesverlening.

www.boerenbond.be

Het Regionaal Landschap koestert en versterkt het groene Pajottenland en de blauwe Zennevallei. We brengen in-
woners en partners samen rond een wervend landschapsverhaal dat inspireert en voor verbondenheid zorgt. Het 
Pajottenland en de Zennevallei horen bij de oudste en meest vruchtbare landbouwgebieden van Europa. Gedu-

rende generaties is elke morzel grond omgeploegd, bewerkt of als weiland gebruikt. Vijfduizend jaar landbouwge-
bruik heeft er voor gezorgd dat landschap, natuur, erfgoed en cultuur nauw vergroeid raakten in het Pajottenland 

en de Zennevallei. Zowel de natuur als de mensen hebben hun verhalen en gebruiken gegoten in de mal van dit 
subtiele landschap. De natuur zit verweven in knotbomen, poelen, perceelsranden, hoogstamboomgaarden, 

hagen… Het hele landschap is doorspekt met erfgoed en cultuur: boerenpaarden, grote hoeves, kleine kapellen en 
de typische klanken en kleuren van boeren-Bruegel. Je kan bij ons terecht voor advies en ondersteuning rond alle 

mogelijke acties die positief bijdragen aan het landschap.

www.pajot-zenne.be

Wil je als landbouwer ook klimaatslim aan de slag?
Bekijk dan de stappenplannen water en energie op 

www.boerenbond.be/projecten/klimaatslimme-landbouw-het-pajottenland
of scan de QR-code hieronder

www.vlaanderen.be/pdpo


