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Damien en Guy Depraetere



Biohoeve Hof te 
Muizenhole

Historische hoeve van 1753

Derde generatie Depraetere

90 ha groot onder akkers en weiden



Historie

• < 2010: Guy baat conventioneel akkerbouwbedrijf + vleesvee uit

• 2010: komst van Damien, die overneemt en omschakelt naar Bio

• 2010: omschakeling Witblauw naar Blonde d’Aquitaine runderen

• 2014: start van verpakken van aardappelen, zoektocht naar afnemers

• 2014: start van aardappelautomaat

• 2014: start van groententeelt

• 2015: start van verpakking en verkoop van pompoenen

• 2017: vast rotatieprogramma

• 2021: stopzetting rundveehouderij



2010: Keuze gemaakt

• Conventionele akkerbouw: gekenmerkt door globalisering & lage 
prijzen, grote investeringen & nood aan meer grond

• Vleesveetak: veel investering, zorg & werkuren, geen rentabiliteit

• Switch naar bio: geen globalisering & betere prijsvorming, voldoende 
grond



Omschakeling naar Bio

• In 3 jaar alles omgeschakeld, incl. runderen (Blonde)

• Zelf zoeken naar afnemers: in begin vooral industriële verwerkers

• Eerste 5 jaar waren moeilijk met trial & error

• Geen goede ervaring met industriële verpakkers

• Reactie: zelf starten met eigen sortering en verpakking



Korte keten biedt meer mogelijkheden

• Voorbeeld 1:
• In 2014 leveren we 29 ton vastkokende aardappelen aan industriële verpakker. 

• Afrekening: 9 ton geschikte aardappelen. 

• Reden: teveel afwijkingen (kwetsuren, ritnaalden, ea)

• Wat gebeurt er met de andere 20 ton?

• Nu: aardappeltarra van 10 tot 30 %, afval wordt verkocht aan verwerkingsbedrijf

• Voorbeeld 2:
• In 2021  was er veel plaag. Agria (contract met Belviva) groeide niet uit, gevolg: te 

laag OWG en afgekeurd door de fabriek.

• Oplossing: aardappelen zijn als vastkokende aardappel verpakt en verkocht aan de 
retail



Verkoop in eigen handen nemen

• Zorgen voor vaste kwaliteit, voldoende volume

• Contact zoeken met retail, rechtstreeks of met grossist als 
tussenpersoon.

• Veel warenhuisketens wensen méér lokale producten

• Mogelijkheid om te onderhandelen met afnemer of klant

• Opgelet voor de logistiek!



Voordelen voor consument, klant en 
producent
• Mogelijkheid om te communiceren met klant

• Snel reageren op eventuele klacht of probleem

• Duiden op voordeel van lokaal: traceerbaarheid, 
productherkenbaarheid, ipv generiek = authentiek

• Lokaal gezicht geeft meer vertrouwen aan consument



Zoeken naar authentiek product



Een paar reacties van klanten…

• John: Zo’n anderhalve week geleden vertoefden we enkele dagen in 
de Vlaamse Ardennen en hebben we uit jullie automaat een zak van 5 
kg Heidi-aardappelen gekocht. Dat werkte allemaal prima en de helft 
van de inhoud is intussen ook al opgegaan in allerlei gerechten. De 
smaak is uitstekend, dus we willen jullie graag onze complimenten 
overbrengen.

• Gina: Vooraan in de container heb ik aardappelen Heidi gekocht, 
verrassend lekker. We zullen zeker terug komen want niets boven bio.

• Sébastien: Tout d'abord, je souhaite vous féliciter pour la qualité de 
vos pommes de terre, la Vitabella est excellente.



Leveren aan retail: interessant of uitgebuit?

• Prijs: 
• lokale producenten kunnen zelf hun prijs bepalen of deze onderhandelen

• In bepaalde gevallen zijn er offertes en wordt gekeken naar prijs en 
betrouwbaarheid. (concurrentie van collega’s!)

• Voordeel: grotere hoeveelheden, efficiënte handel

• Vlotte betalingen

• Eens tevreden, blijven doorgaans afnemen



Elke retail koopt lokaal op zijn manier

• Rechtstreeks met de producent:
• Colruyt, Bioplanet, Carrefour, groene Delhaizen

• Met grossist als tussenpersoon:
• Rode Delhaize, Lidl & Aldi

• Geen ervaring met Albert Heyn of Jumbo



Voorwaarden om te kunnen leveren

• Professionele aanpak vereist: stiptheid, correctheid, geen fouten in 
leveringen, eenzelfde kwaliteit enz.

• Nodige certificatie in huis:
• Bio

• Global-GAP

• GRASP

• Daarnaast ook Vegaplan, Belbeef, Codiplan

• Nodige investeringen



Basis van succes: Risico’s beperken

• Eerst afzet verzekeren!

• Voor aardappelen kiezen voor plaagresistente rassen (van 60 % naar 
90 %)

• Investeren in water



Irrigatie-noodzaak

• De zomers worden steeds droger

• Verliezen kunnen enorm zijn. BWV kan een financiële oplossing zijn, 
maar voor ons is dat geen duurzame oplossing!

• Noodzaak beregening steeds nijpender: bloemkolen, aardappelen, …



Duurzame 
waterwinning

• Lagune wordt in de winter gevuld

• Kan aangevuld worden later door een 
gestuurde diepdrainagebron of 
hemelwater

• Vanuit de lagune vertrekt een netwerk 
van kanalen met aftappunten

• Beregening met haspel met automatische 
kantbewerking en stop



Basis van succes: Intensieve teelten

• Groenten: industrie (of versmarkt)

• Opslag en verpakking  aardappelen, pompoenen

• Meerwaarde voor graan: baktarwe, bakspelt



Teeltplan

• Aardappelen 13 ha: versmarkt (10 verschillende soorten)

• Koolsoorten:
• Bloemkool 9 ha: diepvriesindustrie
• Savooi 3,5 ha: diepvriesindustrie
• Witte kool 1,5 ha: diepvriesindustrie
• Koolraap 1 ha: diepvriesindustrie

• Knolselder 10 ha: diepvriesindustrie

• Graan:
• Baktarwe 7 ha: grootwarenhuisketen
• Bakspelt 4,5 ha: lokale molen
• Triticale 5 ha: lokale biovarkenskweker

• Pompoen 7 ha: versmarkt (grossist & retail)

• Bonen 3,5 ha: diepvriesindustrie

• Gras 22 ha



Opname groenten in teeltplan



Oogst bloemkolen & sluitkolen





Planten van aardappelen & kolen



Stopzetting 
vleesveetak

• Dieren vragen veel aandacht, zorg, tijd en 
kosten.

• Extensief kweken is moeilijk verenigbaar 
met uniform, kwalitatief eindprodukt
(afgemest rund).

• Het rendement is laag, zeker in 
verhouding met de tijd die het vergt.

• Je kan niet van alles een klein beetje 
doen. Ook rundvee moet professioneel.

• Stoppen met runderen betekent voor ons 
10 ha akker erbij met voor 3/5 intensieve 
teelten.

• Voor overige weiden een andere 
oplossing zoeken.



Contact met de burger



Korte keten



Test uit 10 door Het Nieuwsblad



Grote raad

• Wat je ook doet, pak het steeds professioneel aan

• Luister naar de maatschappij, de klant

• Vergeet je story niet

Dank voor je aandacht!


