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2020
Stoppen met het gebruik van 

fungiciden, insecticiden en 
groeiregulatoren

2018
Stopzetting van 

de teelt van 
suikerbieten

2010
Aankoop van materiaal dat meer 

rekening houdt met het bodemleven: 
cultivator met rechte tanden, 

directzaaimachine ‘Carrier drill’

2007
Begin van niet kerende grondbewerking, 

toepassen van groenbedekkers, 
toename van organische bemesting

2003
Stopzetting 

van de 
varkenshouderij

1998 
Installatie op de 
familieboerderij 
(3e generatie)

2021
Veldproeven met het 

gebruik van 
melkzuurbacteriën

2012
Introductie van 

klaver in de 
rotatie

G e z a m e n l i j k e 
o n t w i k k e l i n G  v a n
agro-ecologie

Structuur  van  het  bedr ijf 
MedewerkerS: 
depotter Jos 100% 
Beuselinck els 100%

OpperVlAkken: 
totale oppervlakte: 116 ha 
13,5 ha veldbonen
32 ha zomertarwe 10 ha zomertarwe 
3,5 ha zomergerst
19ha zomerspelt
40 ha onder 5-jarige beheerovereenkomsten 
met de Vlaamse landmaatschappij: gras- en 
bloemstroken

VerkOOp prOduCtIe:  
6,5 t zomergranen + 9,5 t granen + 5,5 t 
gedroogde erwten (4 ton koolzaad)

fyS i eke  context
Vlaamse kuststrook met invloed van het
kustklimaat
zeer vlakke percelen sterke blootstelling aan de 
wind; textuur: zware kleiige bodems

aGro-ecoloG iSche  prakt ijken
b directe inzaai
b Vermindering van het gebruik van chemische meststoffen 

               (100% stopzetting in 2021)
b Aankoop van drijfmest drijfmest van naburige bedrijven
b plantaardige productie zonder chemische gewasbescherming 

             (fungiciden, insecticiden, groeiregulatoren)
b experimenteren met eigen gemaakte compostthee en melkzuurbacteriën 

perSoonl ijke  beweeGredenen
b Het voortbestaan van het familiebedrijf verzekeren 
b Verbetering van de arbeidsomstandigheden van het echtpaar (arbeidstijd)
b de afhankelijkheid van externe partners verminderen 
b Conventionele grondbewerking (ploegen en rotoreg) en 
   ziektebestrijding worden te duur
b leven in harmonie met de natuur, leven terug geven aan de bodem

wat de veranderinG van praktijken in de hand heeft Gewerkt 
b de aankoop van de directzaaimachine
b Het gebruik van compostthee 
b Je eigen zaaizaden produceren 
b Opslag van de oogsten op het landbouwbedrijf
b Hoge grondkosten dwingen tot opbrengst 

            met minimale inputs 

manager in de ban van agrO eCOLOgie 

«Ik zie agro-ecologie als een kruising tussen conventionele en biologische 
landbouw waarbij geen kunstmest wordt gebruikt en het gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen sterk wordt teruggedrongen. Het idee is
dat de bodem het werk voor ons doet: het leven in de bodem helpt ziekten 
te bestrijden en de planten te voeden. Ik zit in de overgang, we zijn er nog 
niet want mijn bodem kan nog niet alles zelf aan.» 

VERSANT 
FLAMAND 

VERSANT 
WALLON  

VERSANT  FRANÇAIS

getuigenis van JOs dePOtter  

kernfaSen 
i n  het  bedr ijf 



voor wie er meer over wil weten: 
b  inagrO 
Franky Coopman 
franky.coopman@inagro.be
 
Jos depotter 
Jos.depotter@gmail.com 

doelStell i nGen
b  Bij de teelt zo weinig mogelijk chemische 

middelen te gebruiken (insecticiden, 
fungiciden, regulatoren, kunstmeststoffen

b  de bodemkoolstof verhogen om het 
bodemleven te versterken

b  Verbetering van de bodemstructuur om 
de bodembewerking te vergemakkelijken 
bij directzaai

adv ieS
b  Het hele jaar door het bodemleven en 

het gedrag van planten observeren: 
jezelf bijscholen over het bodemleven, 
uitwisselingen met andere landbouwers

b  denk na over je rotatie over ten minste 
3 jaar 

b  Stel je doelen : voor mij was dat 
het stoppen met het gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen

b  wacht niet te lang met het doorvoeren 
van veranderingen, want het effect op 
de bodem heeft tijd nodig om effect 
te hebben op de gewassen.

kernpreStatieS van deze praktijken vanuit  aGro-ecoloGiSch Standpunt
> eCOnOmisChe Prestaties 
b  Inkomensbehoud: de daling van de omzet 

wordt gecompenseerd door een verlaging 
van de productiekosten (chemische input, 
brandstof, mechanisatiekosten)

> sOCiaLe Prestaties 
b  Verbetering van de arbeidsomstandigheden: 

arbeidstijd, motivatie
b  Overdracht: voorbereiding van de bodem voor 

toekomstige generaties

> agrOnOmisChe Prestaties 
b  Verbetering van de bodemvruchtbaarheid 

door organische meststoffen, direct zaaien, 
gewasresten, melkzuurbacteriën

b  Grond gemakkelijker te bewerken

b  toename van het aantal regenwormen 
b  Verbeterde weerbaarheid van de bodem tegen 

klimaatschommelingen (droogte in de lente/zomer/
herfst/hevige regenval in de winter)

> miLieu-Prestaties 
b  Gebruik van organische meststoffen, met meer 

respect voor de biodiversiteit 
b Bestrijding van erosie door wind en regen 
b  Vermindering van bronnen van chemische 

verontreiniging en van broeikasgasemissies
b  koolstofopslag 
b  Behoud en verfraaiing van het bodemleven 

(gezondheid, biodiversiteit)

 

een  prakt ijk  i n  de  k ijker 

zOmergranen PrOduCeren 
met weinig ChemisChe inPut en
zOnder de grOnd te bewerken

beSchr ijv inG
Ik wil overschakelen op zomergewassen zonder bestrijdingsmiddelen. deze gewassen zijn gunstiger voor goede 
oogstomstandigheden, die belangrijk zijn om de grond in mijn zware, zeer kleiige grond niet te beschadigen. Ik ben ook 
gestopt met de teelt van wintergranen wegens waterstagnatieproblemen die ongunstig zijn voor direct zaaien en resistente 
duist in de herfst, die ik niet heb voor zomergranen. Zomergewassen zijn ook gemakkelijker te bemesten met drijfmest: de 
bodem is warmer wanneer de mest wordt uitgereden en de activiteit van het bodemleven is dan op gang gekomen.
Ik doe mijn directzaai wanneer de grond droog is en opwarmt: het bodemleven moet actief zijn, de zaden moeten snel ontkiemen 
zodat emelten en slakken weinig kans hebben om het hoofdgewas te schaden (het gewas moet snel opkomen en blijven groeien). 
Ik gebruik mijn eigen boerderijzaden. Ik bewerk mijn grond één keer met de directzaaimachine om een kleine grondbewerking te 
hebben, leeg, en een tweede keer met het zaad. Zo kan ik de zaadlijn openen in mijn zeer zware grond.
Ik bemest alleen met varkensmest van naburige boeren. de granen worden bemest in de eindkiemfase. In 2 jaar tijd heb ik het gebruik 
van insecticiden en herbiciden gereduceerd tot nul. Alleen de chemische onkruidbestrijding met glyfosaat wordt gehandhaafd in 
een dosis van 3,5 l/ha. In de oogsttijd wordt het stro verhakseld en op de grond achtergelaten om het bodemleven te voeden.
In 2019 ben ik begonnen met het testen van compostthee en vervolgens in 2021 met melkzuurbacteriën die op de boerderij 
zijn gemaakt en die gemakkelijker opslaan. Ik gebruik ze voor hun effect op de algemene gezondheid van de bodem en dus 
van de planten. Zij helpen het type bacteriën in de bodem te verschuiven naar gewasvriendelijke bacteriën.
Met deze praktijken heb ik een daling van de opbrengst gehad, maar geen daling van het inkomen, dankzij mijn lagere kosten.

kern informat i e :
b  100% zomerteelt vanaf 2021 
b Geen fungicide, insecticide, groeiregulator
b Chemische onkruidbestrijding: 3,5 l/ha glyfosaat
b 100% organische bemesting, mest van naburige 
    landbouwers
b Gebruik van melkzuurbacteriën om de mest te 
    verrijken
b Vervaardiging van melkzuurbacteriën op de  
    boerderij
b direct zaaien: in de zware bodem is het 
   noodzakelijk om 2 maal met de 
   directzaaimachine te passeren (eerste maal 
   zonder zaaizaad om de zaaigeul te openen)
b Grondbewerking met minimale bodemverdichting

«Ik kies het tijdstip voor de werkzaamheden aan de gewassen 
volgens het ritme van het bodemleven, zowel bij het zaaien 
als bij de bemesting. Nu doen we het zo, elk jaar evalueren 
we onze praktijken en passen we aan indien nodig.»


