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SCHIJVENEG MET ZAAI-UNIT, KLEPELMAAIER, GREPPELFREES ÉN AGRIPLANTER

O
p het vlak van mechanisatie
en automatisering gaat het
hard in de landbouw. Een van

de redenen om daar nog meer op in te
zetten, is het blijven verzekeren van
een hoge kwalitatieve standaard én
onder meer een passend antwoord te
bieden op de hoge kosten in arbeids-
intensieve sectoren. Gevolg is dat het
de concurrentiepositie in een fluctue-
rende wereldmarkt, die volop in bewe-
ging is, alleen maar versterkt. Daar zet
Ingro meer dan ooit op in.
Ingro-manager Luc De Waele, die zijn
eerder professioneel leven uitbouwde
in de groente-, fruit- en bakkerijsector,

werkt met alle medewerkers hard ver-
der aan de uitbouw van de coöperatie.
Een van de sleutelbegrippen daarin is
een grotere interactie, zowel met de
telers als met de verwerkers.

Jonge landbouwers
motiveren

Ingro bekleedt daarin een unieke po-
sitie. De vereniging wil het voortouw
nemen en een innovatieve draaischijf
zijn van nieuwe ontwikkelingen. Het
wil de telers, de verwerkers én Ingro
zelf nog performanter, attractiever én
vooruitstrevender maken. “We

werken als coöperatieve vooreerst
doelgericht en zijn minder gedreven
door commercieel winstbejag”, duidt
Luc De Waele.
Hoewel het aantal landbouwbedrij-
ven achteruit gaat, groeit het areaal
in groenten nog verder. “Maar het is
ontzettend belangrijk dat we bijvoor-
beeld jonge landbouwers, die van
overal ter wereld uiteenlopende prik-
kels krijgen, een hart onder de riem
blijven steken. Dat we hen in dit
mooie beroep blijven motiveren en
dat ze voluit blijven geloven in de
toekomst. Het is maar een van de ve-
le doelstellingen van onze coöpera-

tieve.”
Die jonge telers dragen vandaag een
zware, financiële rugzak: voor de
eventuele overname, voor innovaties,
voor uitbreiding, voor kwaliteitsbe-
waking… “We zeggen volmondig
‘chapeau’ aan al die aangesloten te-
lers en doen er alles aan om die rug-
zak wat minder zwaar te maken, of
die te verlichten. Of er minstens voor
te zorgen dat die rugzak draagbaar
blijft.”

Focus op overleg

Bij Ingro verzanden intenties niet in 

Coöperatie Ingro 
lanceert machinepool

voor groentetelers

De Agriplanter is een van de werktuigen die in de machinepool worden aangeboden.
Foto: Agriplanter-Ingro

Ingro is een coöperatie van groentetelers
voor verwerking, zowel voor diepvriesin-
dustrie als de versmarkt. Voor de verwer-
king van vollegrond groenten voor de diep-
vriesindustrie is het de grootste coöpera-
tie. Uniek is dat Ingro groenten vermarkt
voor verschillende afnemers en handelaars:
Ardo, D'Arta, Dejaeghere, Dicogel-Begro,

Greenyard Frozen Belgium, Horafrost, Ho-
mifreez, Pasfrost, Westfro, Agrifreez, Calsa,
Dobbels-Pollet, Mandeville, Roussel-Lie-
taer, Verduyn en Verlivan. Ingro werd opge-
richt met de steun van Boerenbond, ABS en
REO Veiling en telt 1.200 leden, waarvan
800 actieve leden. “Het al dan niet actief
zijn hangt af van de teelten en de rotatie.”

De meeste leden komen uit West-Vlaande-
ren. Er zijn ook leden in andere Vlaamse
provincies, tot zelfs in (Noord-)Frankrijk en
Nederland. Bloemkolen en spruiten zijn de
meest verwerkte teelten en vormen ruim de
helft van het totale volume en de totale om-
zet. Ingro draaide in 2019 een omzet van
100 miljoen euro.

Coöperatieve vennootschap Ingro

Coöperatie Ingro gaat meer nog dan vroeger in interactie met
de leden en biedt nu ook werktuigen in een machinepool

aan: een schijveneg met zaai-unit, een klepelmaaier, een grep-
pelfrees én de Agriplanter. “De coöperatieve heeft één doel

voor ogen: de aangesloten telers tevreden stellen en hen hel-
pen”, zeggen Luc De Waele en Hilde Dhuyvetter van Ingro.
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“In de beginfase van de coro-
nacrisis – onder meer door het
hamstergedrag – compenseer-
de de verkoop in de retail het
verlies aan inkomsten door de
sluiting van de food service.
Daarna volgde een terugslag.
De retail vulde het gat niet vol-
ledig in. Rondvraag bij ver-
werkers leert dat er minder
verkoop is, maar die zakte niet
dramatisch. Teelten zoals erw-
ten, bonen en spinazie waren
minder succesvol. Gevolg is
dat de binnengehaalde volu-
mes de weg naar de markt zul-
len vinden. Zo raakt die niet
overspoeld, wat gelukkig
geen druk op de prijzen zet. Er
zijn de nodige problemen
maar die zijn niet rampzalig”,
stelt Luc De Waele.

Invloed van Covid-19

“Erwten worden bij ons bij-
voorbeeld minder geteeld”,
zegt Hilde Dhuyvetter. “De in-
tensieve teelten blijven wel
nog altijd verder stijgen. Met
bloemkool op 1, spruiten op
2.” Vandaag gaat ook aandacht
naar nieuwe teelten, zoals
peulvruchten. Denk maar aan
kikkererwten, linzen… ” Dat
zijn heel kleine teelten die el-
ders (veel) goedkoper kunnen
worden geteeld dan hier. We
focussen beter verder op wat
we sterk en goed in zijn dan om
te proberen om het warm water
uit te vinden. Het heeft volgens
mij geen zin om hier te pushen
om bepaalde teelten te zetten
die veel meer kosten. ” Zo
loopt ook de broccoliteelt ver-
der terug. “We moeten er ons
voor behoeden dat we onze
sterke concurrentiepositie op
de wereldmarkt niet verliezen.
Vaak zijn arbeidskrachten in
andere landen goedkoper. Wat
gebeurt op die markt? Zoals in
Polen, Spanje… waar de ar-
beidskosten lager zijn. We
moeten daar rekening mee
houden. We moeten de teelten
kwalitatief hoogstaand blijven
verzorgen, waar we het sterkst
in zijn, én automatiseren zodat
we de arbeidskosten verder
kunnen laten dalen.”

Blijven doen waar
je het sterkst in bent

holle slogans. De daad wordt bij het
woord gevoegd. “Covid-19 maakte
het wel wat moeilijker, maar we zijn
volop in overleg gegaan met onze te-
lers. Dat hebben we 1 op 1 gedaan,
want dan krijg je meer te horen dan
op groepsbijeenkomsten, waar men
vaak de groep volgt en te weinig con-
creet aangeeft wat mogelijke pijn- of
verbeterpunten zijn.”
Die interactie is een aandachtspunt
voor elke coöperatie, die daar vaak
verschillend op reageert. “Door om-
standigheden groeit er soms een
kloof, of ontstaat een verkeerd beeld.
Totaal niet bewust, en niet negatief
bedoeld. Maar er is soms te weinig
kennis vanuit de landbouwers over
wat wij precies voor hen kunnen be-
tekenen, en omgekeerd. Die ge-
sprekken in volle openheid en tran-
sparantie voeren, zijn verreikend.
Niet alleen over de dagelijkse gang
van zaken, maar ook in het perspec-
tief van nieuwe ontwikkelingen en
opportuniteiten.”

Financiële verbintenissen

Iedereen leert bij en dat geeft aanlei-
ding tot nog betere resultaten. Wat is
belangrijk om op een veranderende
wereldmarkt voldoende concurren-
tieel te blijven? Kwaliteit, vooreerst.
Maar ook het beheersen van onder
meer de personeelskosten, want de
productie van teelten in volle grond is
arbeidsintensief. Het ene aan het an-
dere gekoppeld, brengt nieuwe in-
zichten, waar Ingro verder mee aan
de slag ging.
“Zeker bij jonge telers die al zware fi-
nanciële verbintenissen hebben, wor-
den bepaalde werktuigen niet aan-
gekocht omdat ze weinig worden ge-
bruikt”, duidt Luc De Waele. “Het zijn
bijvoorbeeld machines die de land-
bouwer maar 1 à 2 keer per jaar nodig

heeft, maar toch van uiterst belang
kunnen zijn.” Bijvoorbeeld voor een
duurzame grondbewerking, wat het
bodemleven alleen maar ten goede
komt. “Met de droogte, met erosie…
is een duurzame grondbewerking
van ontzettend belangrijk in de toe-
komstige ontwikkeling van onze
Vlaamse landbouw.”
Er wordt een machinepool opgezet:
3 verschillende machines worden op
2 plaatsen in West-Vlaanderen be-
schikbaar gesteld voor de Ingro-le-
den. Die komen in een depot in de
buurt van Roeselare en Ieper. Het
gaat concreet om een schijveneg met
zaai-unit, bijvoorbeeld voor het in-
werken en/of het inzaaien van een
groenbemester, een klepelmaaier en
een greppelfrees. “Leden kunnen via
een online-register deze werktuigen
huren. We bieden die tegen een bil-
lijke prijs aan, die in de GMO-vergoe-
ding wordt verrekend. Het is voor ie-
dereen een win-win.” Ingro investeer-
de intussen in de aankoop van 6
werktuigen.
Landbouwers zijn vandaag ook ver-
plicht om intensiever te gaan boeren
en meer aan schaalvergroting te
doen – zeker in een concurrentiële
wereldmarkt waar de marktprijzen
voortdurend onder druk staan, wat
een belangrijke weerslag heeft op
het arbeidsinkomen van de reguliere
boer – om met de kleiner wordende
marges het gezinskomen te kunnen
blijven garanderen.

Automatische plantmachine

Links en rechts biedt areaalvergroting
daar een antwoord op. Meer areaal
betekent ook meer arbeid, betekent
vaak de inzet van meer (buitenlandse)
arbeidskrachten. En ook dat heeft
Covid-19 meer dan ooit op scherp
gesteld. “Het is een evolutie die al
enkele jaren bezig is: het vinden van
geschikte seizoenarbeiders wordt
alsmaar moeilijker. Buitenlanders zijn
vaak minder geneigd om naar hier te
komen, bijvoorbeeld omdat ze in be-
drijven minder belastend en beter
betaald werk kunnen vinden.”
Ingro helpt nu de telers een handje

en investeert in de automatisering bij
het uitplanten van bepaalde arbeids-
intensieve teelten. “We hebben uit-
gerekend dat de teler die een beroep
doet op de Agriplanter 6 à 7 arbeids-
krachten voor het planten uitspaart.
Zeker in een arbeidsintensieve sector
is dat heel belangrijk. Zo zijn leden
niet alleen minder afhankelijk van sei-
zoenarbeiders, de kosten zijn ook
minder voor de productie van groen-
ten. En dat verstevigt dan weer de
concurrentiepositie.”
De Agriplanter is een automatische
plantmachine die – in de beste om-
standigheden – tot 48.000 planten
per uur kan planten. Vandaag zijn er 4
machines in Vlaanderen van dit type
in werking. Ingro kocht de plantma-
chine aan en zou 200 à 300 ha bij de
leden in 2021 willen planten. “De in-
teresse is groot. Er kan binnenkort
worden ingeschreven en daarna
wordt ook een planning opgesteld.
Er wordt in het eerstkomende plant-
seizoen in april 2021 gestart.”

Proces van leren en
bijsturen

De plantmachine zal beschikbaar zijn
voor het planten van bloemkolen en
spruiten. “Dat zijn vandaag bij Ingro de
2 voornaamste teelten. Logisch dat we
daar eerst op mikken. Maar die machi-
ne wordt ook gebruik voor het planten
van bijvoorbeeld (knol)selder, of ande-
re gewassen. We sluiten in de toe-
komst niets uit. Maar de focus ligt nu
eerst op bloemkolen en spruiten. We
zullen ook leren uit de praktijk. Maar
het is belangrijk dat we die innovatieve
dienstverlening nu kunnen aanbieden
om onze telers verder vooruit te hel-
pen. Ook voor ons wordt het een leer-
proces, dat we voortdurend zullen bij-
sturen om nog beter te worden.”
Het hart van Agriplanter is de robot-
module die de plantjes uit de tray
neemt en deze aflegt op een ‘sensor-
head’. De ‘sensorhead’ zorgt ervoor
dat de kluitjes zonder planten worden
verwijderd, zodat alleen kluitjes met
plantje worden geplant. Naast de ro-
botmodule zijn er nog modules voor
de aan- en afvoer van de trays met

plantjes, de module die de plantjes
transporteert naar het plantelement en
ook zorgt voor de juiste plantafstand in
de rij. “Deze machine wordt geleverd
met medewerker die dit bestuurt. De
teler gaat niet zelf de machine bedie-
nen, maar wel helpen waar nodig.”
Voor 1 tot 4-rijige planter volstaat 1
persoon op de plantmachine.

Actief en waakzaam

Het aanbieden van die materiaalpool
is geen eindpunt, integendeel. “We
gaan door met onze bevraging. We
bekijken ook alle evoluties in het bui-
tenland en pikken daar vervolgens op
in. Of beter: we willen op verschillende
vlakken voor- en koploper blijven.”
Ook de technologie staat niet stil, on-
der meer in het kader van smartfar-
ming. “Het is belangrijk om actief en
waakzaam te blijven. Er is heel wat in
evolutie. Een mogelijke verdere stap
wordt dan bijvoorbeeld het coöpera-
tief inzetten van oogstmachines. Dat is
nu nog niet onmiddellijk aan de orde.
Maar wat nu nog niet is, kan morgen
ontzettend belangrijk zijn en worden in
de bedrijfsvoering.”

Lieven Vancoillie

Een schijveneg. Foto: Ingro
Ook een klepelmaaier is ter beschikking.

Foto: Ingro


