
NIEUWSBRIEF # 13 - juli 2022 - verschijnt driemaal per jaar

VoorwoordVoorwoord
Onderhandelingen voor 2023 moeten op tijd gebeuren

Van een bewogen jaar gesproken. Moeizame prijsbespre-
kingen, oorlog in Oekraïne, torenhoge kostprijzen, over-
heid die niet aan de kant van de landbouw staat, enz.

Toch staan we terug in volle paraatheid om onze teelten 
zo goed mogelijk op te kweken en te oogsten. We zijn bij 
Ingro volop bezig met de voorbereiding van de nieuwe 
onderhandelingen voor 2023. Om ons teeltplan zo ren-
dabel mogelijk te maken moeten deze onderhandelingen 
op tijd gebeuren. Onze vraag is dan ook om te starten 
in augustus (cfr. de brief die ter ondertekening werd 
gestuurd).

In april hebben we Stephan Obin mogen verwelkomen 
als nieuw bestuurslid. Hij neemt de fakkel over van Rik 
Vanwildemeersch tot aan de verkiezingen in april 2023. 
Stephan was aanwezig tijdens de studiedag “Jonge telers 

doorheen de keten van de diepvriesgroenten”. Lees 
het verslag verder in dit blad.

Mede door het succes van onze ma-
chinepool en op vraag van telers 

hebben we een nieuw afhaal-

punt voor de machinepool in Ardooie. We proberen deze 
pool zo goed als mogelijk uit te breiden. Ideeën zijn zeker 
welkom. 

Als voorzitter wens ik jullie namens ons bestuur een 
vruchtbare oogst.

                          Johan Vanneste, voorzitter Ingro
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bestuurslid komt te vervallen als niet-teler. De bestuurs-
leden hebben Stephan Obin aangesteld om zijn mandaat 
over te nemen tot aan de verkiezingen in 2023.
We danken Rik voor de jarenlange inzet voor Ingro.

Stefaan Obin

We heten Stephan van harte welkom in onze Raad van 
Bestuur. We zijn er zeker van dat hij zijn taak met verant-
woordelijkheid zal opnemen. Stephan is een rasechte teler 
van prei, spruiten en knolselder. We wensen hem veel suc-
ces toe. Dat hij een voorbeeld mag zijn voor andere jonge 
telers.

 RIK VANWILDEMEERSCH 
 GEEFT DE FAKKEL DOOR 

Actief bestuurslid, Rik Vanwildemeersch, 
geeft de fakkel door.

Rik stond mee aan de oprichting van Ingro en was actief 
bestuurslid sinds 2005. 16 jaar heeft hij zich ingezet en 
was hij voor Ingro een enorme meerwaarde. Zijn rustige en 
analytische denkwijze hebben bijgedragen aan wat Ingro 
nu geworden is. Op zijn bedrijf heeft hij de fakkel doorge-
geven aan zijn zoon Thomas. Hierbij wensen we Thomas 
veel succes in zijn verdere carrière. Rik zal ongetwijfeld ver-
der een grote hulp zijn bij zijn zoon, maar zijn mandaat als 

Wist je dat ...
● De betalingstermijn van groenten nu leveringen ein-

de maand + 1 maand is. De groenten worden dus 
een maand vroeger uitbetaald.

● het een hardnekkig misverstand is dat de bijdrage 
tot actiefonds (telersbijdrage van 2,05 % op borde-
rel) niet terugbetaald wordt. Deze wordt integraal 
teruggestort op de volgende kwartaalafrekening!

● De areaalenquête ingevuld kan worden via onze 
website www.ingrocv.be na het invullen van uw 
persoonlijke inloggegevens. 

● Je op onze website een kostprijsberekeningstool kan 
terugvinden. Elk individueel bedrijf kan zo een eigen 
kostprijsanalyse opmaken per teelt.

● Er honderden brieven getekend zijn terug gekomen. 
Deze werden integraal aan onze afnemers bezorgd.
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Voor 2022 kennen we voor heel wat teelten serieuze da-
lingen in het areaal. Hieronder een overzicht van de con-
tracthoeveelheden ten opzichte van 2021. Deze worden 
voorgesteld als een percentage tegenover de hoeveelhe-
den van het seizoen ervoor.

• Prei  -8,9%
• Courgetten  +2,9%
• Spruiten -27%
• Bloemkool 1ste -7%
• Bloemkool 2de  -3,5%
• Knolselder  -15%
• Wortelen -22,2%
• Spinazie -0,8%
• Bonen -27,2%
• Selder -10,2%

De tabel hiernaast geeft een overzicht van enkele gelever-
de teelten in 2021. Er werden reeds enkele teelten weer-
gegeven in het voorgaande nummer van “Ingro nieuws”. 
Een vergelijking tussen de aangeleverde kg’s en de effec-
tief uitbetaalde waarde geeft een gemiddelde eenheids-
prijs weer, uitbetaald in 2021. Ter vergelijking werden de 
gegevens van 2020 en 2019 erbij gezet.

 PRODUCT- 
 GEGEVENS 

ton 
geleverd

omzet (€) EP
(€/ton)

ajuin 2021 11.484 3.316.839 279,9

 2020 8.926 2.531.334 283,6

 2019 7.560 2.019.752 267,2

bloemkool 
2de vrucht 2021 89.069 26.777.186 300,6

2020 81.114 25.554.555 315,0

2019 75.122 23.565.242 313,7

knolselder 2021 26.837 2.750.118 102,5

 2020 22.690 2.471.910 108,9

 2019 21.515 2.236.043 103,9

rapen 2021 1.460 79.443 54,4

 2020 2.223 109.843 49,4

 2019 2.757 123.769 44,9

rode kool 2021 2.788 222.174 79,7

 2020 2.792 213.115 76,3

 2019 3.607 292.853 81,2

savooikool 2021 5.131 543.556 105,9

2020 5.234 557.065 106,4

2019 5.989 617.149 103,0

spruiten 2021 68.598 25.814.840 376,3

 2020 68.567 25.840.475 376,9

 2019 62.329 22.677.582 363,8

prei 2021 34.396 8.411.399 244,5

2020 37.035 9.093.906 245,5

2019 38.634 9.347.815 241,9

witte kool 2021 4.036 326.377 80,9

2020 4.387 378.981 86,4

2019 4.328 358.850 82,9

wortelen 2021 85.358 5.633.739 66,0

2020 78.884 5.181.184 65,7

2019 79.413 5.291.754 66,6
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Anderhalf jaar terug, in februari 2021 zijn we gestart met 
onze machinepool. Het in een understatement als we zeg-
gen dat het een succes geworden is. De machines vinden 
vlot hun weg naar onze leden via ons reservatiesysteem op 
de website (www.ingrocv.be). 

Sinds enkele weken hebben we in ons afhaalpunt in Hoog-
lede een diepgronder (3 tanden) ter beschikking. 

We denken ook grondig na over de aanschaf een bio 
mulchfrees. Dit is een soort landbouwfrees met diepte-
wielen waardoor je heel ondiep kunt frezen (vanaf 3 cm) en 
waarbij de plaat aan de achterkant kan opengezet worden 
zodat het organisch materiaal boven komt te liggen. De 
omwentelsnelheid is hoger dan van een gewone frees zo-
dat het gras/groenbedekker vernietigd wordt in één werk-
gang. De snelheid waarmee gereden wordt is 10 km/uur 
en dus veel hoger dan bij een gewone frees. 

Voordelen:  
• Oppervlakkig werken: uitdroging van de bodem wordt 

tegengegaan doordat de capillariteit niet onderbroken 
wordt en enkel de bovenste paar cm bewerkt worden 
(ondiepe grondbewerking).

Ingro’s machinepool breidt uit

Vanaf juni zijn we gestart met een nieuw afhaalpunt 
bij de firma Houthoofd  in de Izegemsestraat 44, 
Ardooie. Momenteel is daar reeds een klepelmaaier 
en een schijveneg te huur. 

Voorstellen voor andere toestellen zijn altijd welkom 
op info@ingrocv.be.

Reservaties enkel via onze website.

Nieuw afhaalpunt

agriplanter

• De gewasresten worden door de hoge omwentelsnel-
heid fijn afgesneden zonder kluitvorming en met de 
openplaat achteraan en geen kooirol komen de gewas-
resten los te liggen en heeft hergroei weinig kans. 

• Kan ook ingezet worden voor vals zaaibed bewerking 
(enkel toplaagje bewerken en zo onkruiden verwijderen). 

• Hogere werksnelheid (door ondiep werken).

Agriplanter
Met onze ervaringen van vorig jaar zijn tal van aanpassin-
gen gebeurd aan de agriplanter. Het planten van spruit-
kool is achter de rug. De bijna 200 ha spruitkool is met 
succes geplant geweest. Eind juni zijn we gestart met het 
uitplanten van bloemkool 2de vrucht. Eind juli mag hij na 
een grondig onderhoud terug op stal. 

diepgronder

mulchfrees



Toegevoegd in GMO-programma
 Recent goedgekeurde actiepunten in GMO 

• Investering op 5 jaar:
  Groentenreiniger/trommel
  Bio Mulchfrees
  Cultivator 
  Plaats specifieke compostverspreider

• Investering op 3 jaar:
  Droogkoepels voor knolselder en wortelen 
 > 5.000 euro

• Investering op 1 jaar:
  Bladverwijderaar op oogstmachine < 5.000 euro
  Droogkoepels voor knolselder en wortelen 
 < 5.000 euro
  Monitoringsysteem op bestaande beregeningshas-

pel: type Ecostar 6000
  Weerstation: type Crodeon
  Precisiekunstmeststrooier (max. 5.000 euro)

• Kost:
  Precisieberegeningssysteem type Rotorkit
  Penetrometer
  Preventie stuifschade

 IN AANVRAAG 

  Snoeibalk om bomen/hagen/struiken te onderhou-
den langs percelen

Overzicht van alle actiepunten:

Via www.ingrocv.be, daarna inloggen verder gaan naar 
“GMO” kan je pdf versie terugvinden van alle actiepunten.

Indien info of vragen:
daisy@ingrocv.be
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mulchfrees
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compostverspreider
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Jonge telers doorheen de keten van de diepvriesgroenten
door Frederik Debeuckelaere en Jan Demarez, de andere 
groep naar d’Arta waar we verwelkomd waren door Dries 
Talpe en Steve Debackere.

In beide verwerkende bedrijven kregen we het volledig tra-
ject van (blad)spinazie te zien. Het wassen en reinigen van 
de spinazie, controle op vreemde voorwerpen, het blan-
cheren, voorvriezen, portioneren, invriezen en verpakken. 
Het was een hels parcour van trappen op en neer en koude 
hindernissen in (snel)vriezers. We konden ons ogen voluit 
de kost geven doorheen het volledig proces.

Na de rondleiding was er nog een bedrijfsvoorstelling waar 
nog vragen gesteld konden worden, dit met een afsluitend 
drankje.

Ingro

Eindelijk was het zover. Na het uitstel in september 2021 
en februari 2022 kon de studiedag voor onze jonge telers 
doorgaan op woensdag 1 juni 2022.

Om 7 uur ’s morgens verwelkomden we onze telers op het 
kantoor van Ingro voor een stevig ontbijt. Iedereen was 
netjes op tijd, de toon was gezet.

Verwerkende bedrijven D’arta en Westfro

Verdeeld in 2 groepen vertrokken we om 8 uur per bus, 
de ene groep richting Westfro waar we werden ontvangen 
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Jonge telers doorheen de keten van de diepvriesgroenten
 Om 11 uur vertrokken beide bussen richting een spinazieveld (van onze voorzitter).

Colruyt 

Na een groepsfoto vertrokken we richting Halle naar de 
hoofdsite van Colruyt waar we in Dasseveld ontvangen zijn 
door de diensten aankoop, kwaliteit, landbouw en commu-
nicatie.

Aan de hand van vooropgestelde vragen van onze jonge 
telers werd een volledige presentatie gemaakt met de no-
dige uitleg van de verantwoordelijken van de desbetref-
fende diensten.



Contacteer ons:

INGRO CV
telersvereniging voor industriegroenten
Diksmuidsesteenweg 329 B
8800 Roeselare
Tel. 051 26 01 10 
Fax 051 20 76 16
E-mail: info@ingrocv.be
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Distributiecentrum Colruyt

Hoe zorgt een groot bedrijf zoals Colruyt Group er voor 
dat al zijn producten tijdig in de winkel geraken ? Wij heb-
ben het voorrecht om kennis te maken met het logistieke 
centrum Dassenveld. We dringen door tot in de kern van 
het bedrijf en ontdekken hoe de bevoorrading van de Col-
ruytwinkels verloopt en hoe ze daarbij bewust duurzaam 
te werk gaan. Er wordt afgesloten met een kleine attentie 
vanwege de Colruyt Group.

Winkel

Na ons bezoek kregen we nog een rondleiding  in een Col-
ruytwinkel waar er nog vragen aan de winkelverantwoor-
delijken konden gesteld worden. Vandaar vertrekken onze 
producten naar de consument. De volledige keten van veld 
tot consument was rond.

Naast de leerrijke dag konden de jonge telers hun onder-
ling netwerk uitbreiden en ervaringen uitwisselen.
Alvast voor herhaling vatbaar!

Noteer alvast 
volgende data in uw 
agenda:
• donderdag 21 juli 2022:
 kantoren van Ingro gesloten 

• maandag 15 augustus 2022:
 kantoren van Ingro gesloten 


