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Voorwoord 

Beste genodigde 

In 2004 publiceerde het toenmalige Steunpunt Beleidsrelevant Onderzoek 

Duurzame Landbouw, Stedula, het boekje ‘Op grond van morgen’ (1). Het 

verhaal begint op 8 april 2030.  

Jan Coene, een 46-jarige landbouwer, vertelt over de werking van zijn bedrijf, 

het Ratelaarshof. Het bedrijf ging partnerschappen aan met 

natuurverenigingen, andere landbouwers, gemeenten en consumenten, wat 

resulteerde in het Kesterheide-partnerschap. 

Jan gaat op bezoek in een Vlaamse vestiging van Readymade, uitgebaat door 

Steven. Readymade is een groot ketenbedrijf met drie vestigingen in 

Vlaanderen (naast andere in Nederland, Frankrijk en Duitsland). Het bedrijf wil 

steeds voorop lopen in kwaliteit en milieuzorg. 

Natuurlijk bestaan er ook nog bedrijven die er anders uitzien dan Readymade 

en Kesterheide. Waar creativiteit kan en mag gebruikt worden ontstaat immers 

telkens een gezonde diversiteit aan (vormen van) initiatieven. Elk bedrijf heeft 

zijn eigen bedrijfsstrategie. 

Vandaag staan we ongeveer halverwege tussen het heden en de toekomst 

van ‘Op grond van morgen’. Natuurlijk zijn de landbouwbedrijven van vandaag 

geen exacte kopieën van het Ratelaarshof of Readymade, maar we zien wel 

veel landbouwbedrijven die bewust hun eigen richting inslaan.  

Vandaag, tijdens het zevende ontmoetings- en netwerkmoment van de SALV, 

laat de adviesraad u kennismaken met de diversiteit van de Vlaamse land- en 

tuinbouw: 24 000 landbouwbedrijven, 24 000 bedrijfsmodellen. De volledige 

diversiteit van de Vlaamse landbouw tonen is helaas niet mogelijk op een 

vrijdagnamiddag. Daarom koos de SALV voor u twee heel verschillende 

bedrijven uit. En misschien gaan deze wel de richting uit die Stedula voor 

ogen had …  

Ik wens u een boeiende dag. 

Hendrik Vandamme, voorzitter SALV  
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Programma 

12:30 Ontvangst met broodjes 

13:00 Verwelkoming 

Koen Carels, secretaris SALV 

13:20 Bedrijfsbezoeken 

 Hof ten Bosch. Bekijk een detail van de afgelegde weg 

op pagina 26. 

 Het Open Veld. Bekijk een detail van de afgelegde weg 

op pagina 21. 

17:15 Toespraken 

 Hendrik Vandamme, voorzitter SALV 

 Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, 

Natuur en Landbouw 

17:35 Receptie 
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Overzichtskaart 

 

Figuur 1 - Overzichtskaart van het SALV-event. Rood = Hof ten Bosch, Geel = Het 
Open Veld. (2) 
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Diversiteit van de Vlaamse landbouw 

Inleiding 

In zijn advies naar aanleiding van Visie 2050 schreef de SALV dat Vlaanderen 

een straf potentieel rond landbouw en voeding heeft. De diverse landbouw- en 

voedingssector was daarbij één van de argumenten.  

In Vlaanderen wordt, op een relatief kleine oppervlakte, een grote 

diversiteit aan productie beoefend: veeteelt, akkerbouw, groenteteelt, 

fruitteelt, glastuinbouw, sierteelt, … Naast de klassieke teelten vindt men in 

Vlaanderen ook aquacultuur (algen, oesters, kaviaar en vis), insectenteelt, 

hertenkweek, wijnbouw, slakkenkweek e.d. terug. Ook de manier waarop er 

geproduceerd wordt, verschilt sterk: gangbaar, biologisch, CSA (Community 

Supported Agriculture), enz. Ten slotte zijn er heel wat landbouwbedrijven die 

hun activiteiten verbreden: hoevetoerisme, zorgboerderijen, hoevewinkels, 

plattelandsklassen, etc. (3). 

De Vlaamse landbouwbedrijven verschillen onder meer in hun 

specialisatie, locatie, productiewijze, verbredingsactiviteiten en 

schaalgrootte. Bovendien zijn ook allerlei combinaties tussen voorgaande 

elementen mogelijk en is deze lijst onvolledig.   

Specialisatie 

De agrarische productie in Vlaanderen vindt voornamelijk plaats op 

bedrijven die gespecialiseerd zijn in een bepaalde productierichting. Van 

de 24 884 landbouwbedrijven in Vlaanderen is 88% gespecialiseerd in een 

van de drie sectoren, met veeteelt als veruit de belangrijkste specialisatie, 

gevolgd door akkerbouw en tuinbouw (Figuur 2). Binnen veeteelt is de 

rundveehouderij het sterkst vertegenwoordigd. (4) 



  
 

7 

 

 

Figuur 2 -  Indeling van de bedrijven volgens specialisatie, 2013 (4) 

Locatie 

De specialisatie is regionaal gebonden, wat blijkt uit de 

landbouwtyperingskaart (Figuur 3). Deze regionale specialisatie is onder meer 

een gevolg van het bodemtype, reliëf (Figuur 4) aanwezigheid van bepaalde 

afzetmarkten en is vaak ook historisch bepaald. 

 

Figuur 3 - Landbouwtyperingskaart, 2012 (4) 
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Figuur 4 -  Erosiegevoeligheid per gemeente en stand van zaken 2015 van de 
opmaak en goedkeuring van erosiebestrijdingsplannen in Vlaams-
Brabant. (5) 

Bovendien zijn in Vlaanderen heel wat landbouwbedrijven in de 

omgeving van steden of in verstedelijkte gebieden gelegen. In 2008 was 

ongeveer een kwart van het Vlaams landbouwareaal in een stadsgewest 

gelegen (Figuur 5). Door de beperkte mogelijkheden van verdere 

schaalvergroting (druk op grond van andere functies), stijgende grondprijzen, 

verhoogde milieudruk, druk van bewoners en een strikt vergunningenbeleid 

staat de landbouw in de stadsranden onder druk. (6) 

De ligging in (de omgeving van) steden maakt het mogelijk om aan 

stadslandbouw
1
 te doen. In het boek Urban Agriculture Europe (7) wordt 

stadslandbouw als volgt gedefinieerd: “Stadslandbouw omvat alle actoren, 

gemeenschappen, activiteiten, plaatsen en economieën die focussen op 

                                                      
1
  In het boek Urban Agriculture Europe (7) gebruikt men de term Urban Agriculture 

(stadslandbouw) als verzamelnaam voor Urban food gardening (stedelijk 
tuinieren), Urban food farming (professionele stadslandbouw) en Non-urban 
oriënted farming (niet-stedelijk georiënteerde landbouw). 
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landbouwproductie in een ruimtelijke context die -naar lokale standaarden- 

stedelijk wordt genoemd. Stadslandbouw vindt plaats in en rond de steden en 

één van zijn sleuteleigenschappen is dat het, in vergelijking tot andere vormen 

van landbouw, dieper geïntegreerd is in het stedelijke systeem. 

Stadslandbouw is structureel ingebed in het stedelijke weefsel; stadslandbouw 

is geïntegreerd in  het sociale en culturele leven, de economie en het 

metabolisme van de stad.” 

 

 

 

Figuur 5 - Landbouwbedrijfszetels (2008) in stadsgewest. (5) 

Biologische landbouw 

Eind 2015 waren er 370 actieve biologische producenten, inclusief de 

bedrijven in omschakeling (+8% ten opzichte van 2014). De biobedrijven 

bewerkten in 2015 samen 5 343 ha (+6%) of 0,9% van het volledige 

landbouwareaal. Het biologisch areaal bestaat voor 46% uit grasland en 

gronden met natuurwaarde. 

81% van de biologische bedrijven zijn gespecialiseerde bedrijven (Figuur 6). 

De meest voorkomende specialisaties zijn groenten in openlucht (26%), 

dierlijke productie (17%), fruitteelt (15%) en akkerbouw (15%). Biologische 

bedrijven zijn ook vrij jonge bedrijven: precies de helft van de bestaande 

Vlaamse biologische bedrijven zijn aangemeld in de laatste vijf jaar. De 
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verhouding tussen bioboeren met een landbouwachtergrond en bioboeren die 

van nul hun bedrijf opstartten, ligt op ongeveer 55/45. (8)   

In de nabije toekomst wordt een sterke groei van de biologische 

melkveehouderij verwacht. De Vlaamse Regering besliste om de gefaseerde 

omschakeling toe te passen voor de productie van de biologische melk. 

Concreet wil dit zeggen dat de landbouwer start met de omschakeling van 

plantaardige productie en ten vroegste twaalf maanden later start met het 

melkvee. Wanneer voldaan wordt aan een aantal voorwaarden op gebied van 

het veevoeder, kan de melk na een verkorte omschakeling van zes maanden 

als biologische melk op de markt gebracht worden. (9) 

 

Figuur 6 -  Typologische indeling van de biologische bedrijven, Vlaanderen, 
2015 (8) 

Verbreding 

Eén van de elementen waarop landbouwbedrijven zich onderscheiden 

zijn de verbredingsactiviteiten. Dit zijn activiteiten van landbouwers die niet 

rechtstreeks met de productieactiviteit te maken hebben, maar waaruit de 

producent een aanvullend inkomen haalt. Volgens ramingen oefent 20 à 25% 

van de producenten minstens één verbredingsactiviteit uit. (4) 
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Tabel 1 - Aantal agrarische bedrijven met verbredingsactiviteiten, 2013 (4) 

Verbredingsactiviteit Aantal bedrijven 

Zorgboerderijen 405 

Landbouwbedrijven die kamers verhuren aan toeristen 401 

Kijkboerderijen 68 

Landbouwbedrijven met beheerovereenkomsten voor milieu- en 

natuurzorg 

3 196 

Landschapsintegratie: landbouwers waarvoor een 

landschapsbedrijfsplan / erfbeplantingsplan is opgemaakt 

640 

Loonwerkers 949 

Hoeveverkoop 2 133 

Landbouwers die energie produceren op het bedrijf, bestemd voor 

verkoop 

895 

Schaalgrootte 

Wat de schaalgrootte van de bedrijven betreft is er een grote variatie. Zo 

blijkt bijvoorbeeld at een gemiddeld melkbedrijf 48 melkkoeien heeft, maar dat 

de 5 grootste bedrijven er gemiddeld 441 hebben. Tabel 2 geeft voor 

verschillende sectoren een overzicht van de variatie in grootte binnen enkele 

sectoren. (10) 

Tabel 2 -  Indicaties voor de schaalgrootte van de landbouwbedrijven in 
Vlaanderen (2011, bedrijven met standaard output > 25 000 euro). (10) 
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Afzet 

De weg van producent tot consument kan zeer divers zijn (Figuur 7). De 

kortste weg die kan afgelegd worden is ‘de korte keten’: rechtstreeks van 

producent naar consument. De langste weg zou er als volgt kunnen uitzien: 

veiling (verzamelende handel), voedingsindustrie, groothandel, retail en ten 

slotte consument. De keuze van de keten is uiteraard afhankelijk van de 

keuze van producent en consument, maar hangt ook sterk samen met het 

product. Voor verse groenten kan de korte keten een evident afzetkanaal zijn, 

voor patisserie ligt dat helemaal anders. 

 

Figuur 7 - Schematische voorstelling van het agrobusinesscomplex (4) 
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  Bron: (5) 



  
 

14 

 

  



  
 

15 

 

  

Het Open Veld 

Bedrijfsleider Tom Troonbeeckx 

Locatie Heverlee (Leuven) 

Geschiedenis Opgestart in 2007 

Teelten Groenten en fruit 

Oppervlakte  1,5 ha 
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Wat is CSA? 

CSA staat voor Community Supported Agriculture, landbouw ondersteund 

door de gemeenschap. CSA is een vorm van korte keten en streeft volgens 

onderstaande principes naar een duurzame voedselketen: 

Economisch 

Het teeltrisico wordt gedeeld door vooruitbetalingen van de klanten/leden. De 

prijs per oogstaandeel bedraagt doorgaans rond de 250 euro per volwassene 

per jaar. Voor kinderen wordt meestal de leeftijd maal 12 gehanteerd. De 

prijzen kunnen jaar na jaar herbekeken worden. De vooruitbetalingen, ook het 

oogstaandeel genoemd, dragen de volledige productiekosten en het loon van 

de boer. 

In ruil voor de bijdrage ontvangt het lid doorheen het teeltseizoen een aandeel 

van de vruchten en heeft het lid inspraak in het reilen en zeilen van het bedrijf. 

Er bestaan twee systemen om de producten te verkrijgen: 

 zelfoogst: de deelnemers oogsten hun groenten en fruit zelf op het 

veld. De landbouwer geeft hierbij met behulp van vlagjes of via een 

nieuwsbrief aan wat oogstklaar is. 

 pakketten: de boer oogst de groeten en fruit en zet de pakketten klaar 

op de boerderij of in een afhaalpunt. 

Ecologisch 

Een CSA-bedrijf wil zorg dragen voor het milieu. De boer tracht bij te dragen 

tot de gezondheid van bodem, plant, dier en mens. De landbouwer kiest 

meestal voor de biologische of biodynamische productiemethode. 

Omdat het aantal afnemers vooraf bekend is, wordt het teeltplan (Figuur 8) 

hierop afgestemd en worden voedseloverschotten tot een minimum herleid. 

Sociaal 

Er worden banden gesmeed tussen boer en consument zodat er een 

wederzijds respect kan groeien. Er zijn goede arbeidsvoorwaarden voor de 

boer en de consument krijgt een eerlijk product. Educatieve momenten, 

boerderijfeesten en meewerkdagen maken van de boerderij een 

ontmoetingsplek waar de kloof tussen stad en platteland wordt verkleind. 
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Historiek en groei 

Het eerste CSA-bedrijf in Vlaanderen, het Open Veld, werd opgestart in 2007. 

Vandaag zijn er 37 CSA-bedrijven in Vlaanderen en Brussel. De meerderheid 

van deze bedrijven is actief in de groenten- en fruitteelt. Er wordt een groot 

assortiment groenten en fruit aangeboden, tot meer dan 50 soorten per bedrijf. 

Andere producten behoren echter ook tot de mogelijkheden, zo werden recent 

CSA-bedrijven opgestart met bakgranen, aardappelen en melk. (11) (12) (13) 

(14) 

 

 

 

 

Film 1 - Community Supported Agriculture. https://youtu.be/oCn2Q1NrLD8  

  

https://youtu.be/oCn2Q1NrLD8
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Het Open Veld vandaag 

De toegangsweg naar Het Open Veld loopt door de kersenboomgaard. In 

deze boomgaard zijn zo’n 25 verschillende rassen aangeplant die door prof. 

Marcel Herregods (KULeuven) werden onderzocht op productiviteit, 

ziekteresistentie, smaak, enz. Vandaag maken de vruchten van deze bomen 

deel uit van het aanbod van Het Open Veld. In de boomgaard staan ook 

enkele bijenkasten.  

Eens door de boomgaard vallen meteen de tunnels op. In deze tunnels is er 

plaats voor vroege bladgroenten, bloemkool, tomaten, komkommer en andere 

planten die het graag iets warmer hebben.  

Het grootste gedeelte van Het Open Veld is … een veld. Hier worden een 60-

tal soorten seizoensgroenten en kleinfruit geteeld in volle grond. Figuur 8 toont 

een greep uit het aanbod. Alle producten van Het Open Veld worden op 

biologische wijze geteeld. 

Het Open Veld ging in 2007 van start met een groep van 50 

deelnemers/leden. Dit groeide in vijf jaar tijd tot 320 leden. Op Het Open Veld 

mag elk lid komen oogsten voor vers gebruik wanneer hij of zij wil. Via e-mail 

en vlaggetjes komen de leden te weten wat wanneer oogstbaar is en hoe dit 

moet gebeuren. Volwassen betalen tussen 200 en 280 euro per jaar. De 

prijsvork moet er voor zorgen dat iedereen de kans krijgt om deel te nemen 

aan het project. De gemiddelde bijdrage moet 235 euro zijn om het bedrijf 

goed te laten draaien. Voor kinderen wordt de leeftijd vermenigvuldigd met 11. 
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Figuur 8 -  Deel van het teelt-oogstplan van het Open Veld. p (p = poten, z = 
zaaien, o = oogsten). Volledig te bekijken op 
http://www.hetopenveld.be/?q=node/3. (15) 

 

Het Open Veld heeft al jaren een lange wachtlijst voor nieuwe deelnemers. In 

2015 richtte Brecht Goussey naast het bedrijf een zusterbedrijf, Ènterra, op. 

Beide bedrijven hebben hun eigen klanten, maar werken wel nauw samen. 

Samen bedienen Ènterra en Het Open Veld 520 leden. 

Om het productaanbod uit te breiden werken Tom en Brecht ook samen met 

Michel Dewaele, een akkerbouwer die met zijn bedrijf ’t Lindeveld 

aardappelen en verschillende graangewassen verbouwt volgens het CSA-

principe. 

Ten slotte werd in 2016 ook een vierde bedrijf opgericht dat zich specialiseert 

in melkvee, ook volgens het CSA-principe. (12) (15) 

http://www.hetopenveld.be/?q=node/3
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Figuur 9 -  luchtfoto van Het Open Veld. Rood = kersenboomgaard, blauw = 
tunnels, groen = openluchtgroenten. (2) 
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Figuur 10 – Het afgelegde traject op de ‘Abdijboerderij’ start bij Het Open Veld 
(gele bloem) en zijn zusterbedrijf Ènterra (paarse bloem) en gaat 
daarna langs een perceel van ’t Lindeveld (paarse halm) en twee 
weides van het melkveebedrijf (gele koe). Het parcours eindigt bij de 
stal van het melkveebedrijf (gele stal) en de molen waarop het graan 
gemalen wordt (paars waterrad). 
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Het bedrijf in de toekomst 

In de nabije toekomst, er wordt gedacht aan het voorjaar van 2017, willen Tom 

Troonbeeckx en zijn collega’s Helen Defever, Michel Dewaele en Brecht 

Goussey een cvba (coöperatieve vennootschap met beperkte 

aansprakelijkheid) oprichten. 

De cvba Abdijboerderij, genoemd naar de ligging in de omgeving van de 

norbertijnerabdij ‘Abdij van Park’, zal op een oppervlakte van 25 à 30 hectare 

groenten, bloemen, kersen, kleinfruit, honing, granen, aardappelen, vlees en 

zuivel produceren volgens het CSA-principe. 
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Hof ten Bosch 

Bedrijfsleiders Jan en Josse Peeters 

Locatie Huldenberg 

Geschiedenis In handen van de familie Peeters sinds 1890, uitgebaat door 

Jan en Josse Peeters sinds 1980 

Teelten (Chips)aardappelen, tarwe, suikerbieten, maïs, peren 

Oppervlakte  140 ha 
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Het bedrijf 

Hof ten Bosch is sinds 1890 in handen van de familie Peeters en sinds 1980 

staan de broers Jan en Josse Peeters aan het roer. Het landbouwbedrijf heeft 

130 à 150 ha akkerland waarop aardappelen, tarwe, suikerbieten en maïs 

worden geteeld. De aardappelproductie van het bedrijf is goed voor 1/5 van de 

totale hoeveelheid aardappelen die producent Lays nodig heeft voor de 

productie van zijn Belgische peper en zout chips. Daarnaast heeft Hof ten 

Bosch, op een boogscheut van de bedrijfszetel, 3 ha perenboomgaard. Deze 

peren worden rechtstreeks op het bedrijf aan de klanten verkocht. 

Hof ten Bosch ging in 2011 een samenwerking aan met Bayer Cropscience en 

werd daarmee de eerste Bayer ForwardFarm. Als Bayer ForwardFarm wil Hof 

ten Bosch tonen hoe landbouwactiviteiten gecombineerd kunnen worden met 

verantwoord omgaan met het milieu en de biodiversiteit. (16) 

Erosie 

Hof ten Bosch is gelegen in een zeer sterk erosiegevoelige gemeente (Figuur 

4), daarom koos het bedrijf er voor om vanaf 2012 anti-erosiedrempeltjes aan 

te brengen in de aardappelpercelen. Met behulp van een aangepaste machine 

worden drempeltjes op 75 cm van elkaar tussen de aardappelruggen 

aangebracht. Dankzij deze drempeltjes wordt in totaal een extra 200-300 

m³/ha water vastgehouden. Op het bedrijf wordt daarnaast ook 

geëxperimenteerd met niet-kerende grondbewerking. Via 

beheerovereenkomsten werden ook 7 ha grasbufferstroken aangelegd. (16) 

Waarschuwingssystemen 

Om ziekten bij aardappelen van nabij op te volgen werd op Hof ten Bosch een 

weerstation geïnstalleerd zodat de lokale bladvochtigheid, de relatieve 

vochtigheid, de temperatuur, de zoninstraling en de neerslag kunnen worden 

gecontroleerd. Zo weten de landbouwers wanneer het tijd is om de teelt te 

behandelen. (16) 

Meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen 

Om efficiënter om te gaan met meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen 

worden deze toegediend met behulp van GPS-navigatie. Het bedrijf tracht drift 

van gewasbeschermingsmiddelen naar de omgeving te beperken door 

luchtmengdoppen met driftreducerende eigenschappen te gebruiken in 
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combinatie met lage windsnelheden en de lokale weersvoorpellingen. Om te 

voorkomen dat resten van gewasbeschermingsmiddelen in het milieu terecht 

komen werd op Hof ten Bosch een Phytobac® geïnstalleerd. (16) 

 

 

Figuur 11 - Werking van het Phytobac(r) systeem. 

 

Biodiversiteit 

Hof ten Bosch implementeerde maatregelen om de biodiversiteit te verhogen 

en de ecologische impact te beperken:  

 Gemengde hagen doen dienst als windscherm voor fruitteeltgewassen 

en verminderen drift bij de bespuitingen. 

 Bloemenstroken en gemengde hagen vormen een continue bron van 

nectar en pollen van januari tot oktober en creëren zo een reservoir voor 

nuttige insecten en bestuivers. 

 Gemakkelijk te onderhouden nestkastjes voor kleine vogels die de larven 

van de fruitmot opeten en nestgelegenheden voor grotere roofvogels, 

zoals valken, buizerds of uilen die zich voeden met ratten en muizen die 

de fruitbomen kunnen beschadigen. 

 Insectenvallen voor de fruitmot laten toe een beeld te krijgen van de 

plaagdruk en geven aan wanneer er behandeld moet worden. 



  
 

26 

 

 Schuilplaatsen, zoals blauwe zakken met stro of omgekeerde bekers met 

daarin opgerold ribkarton, voor oorwormen die de larven van de fruitmot 

opeten. 

 Feromoonverspreiders die het paargedrag van de fruitmot verstoren. (16) 
 

 

Figuur 12 - Hof ten Bosch met de locaties die tijdens het evenement bezocht 
zullen worden. Paars = ontmoetingsplaats; geel = boomgaard; groen 
= aardappelen; rood = vulstation, Phytobac en weerstation.  (2) 
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Bayer ForwardFarming 

Bayer ForwardFarming is het kennisplatform van Bayer CropScience voor 

innovatieve oplossingen voor duurzame landbouw. In geselecteerde 

landbouwbedrijven worden deze oplossingen in de praktijk gebracht.  

Momenteel zijn er vier Bayer ForwardFarms: 

 Hof Ten Bosch, Huldenberg, België. Gespecialiseerd in akkerbouw. 

 Damianshof, Rommerskirchen, Duitsland. Gespecialiseerd in akkerbouw. 

 Het Groene Hart, Abbenes, Nederland. Gespecialiseerd in akkerbouw. 

 Château Lamothe, Haux, Frankrijk. Gespecialiseerd in wijnbouw. (17) 

 

 

 

 

Film 2 -  Bayer ForwardFarming Interview: Dirk Baets. 
https://youtu.be/wbX46xt3m1w  

  

https://youtu.be/wbX46xt3m1w
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Afkortingen 

ADSEI Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie 

CSA Community Supported Agriculture 

cvba coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 

ha hectare 

SALV Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij 

 

De SALV dankt 

 Jan en Josse Peeters, bedrijfsleiders Hof ten Bosch 
 Tom Troonbeeckx, bedrijfsleider Het Open Veld en collega’s 
 Marc Sneyders en collega’s, Bayer CropScience 
 Martine Muylle, Zhang Li Pollet, Chantal De Cokere en Leen Muys, 

SERV 

voor hun medewerking, tijdens de dag zelf of bij de voorbereiding, aan het 

SALV ontmoetings- en netwerkmoment 2016. 

 

 Het departement Landbouw en Visserij 

voor de logistieke ondersteuning. 
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