
Hans Roskams uit Kortenberg  

     

RLD vzw: Hans, hoe is jouw bedrijf hier 

uitgegroeid? 

Hans: Mijn ouders hadden ook een 

landbouwbedrijf, een meer gemengd bedrijf 

met akkerbouw (graan, maïs, …) en 

zoogkoeien. Ik hielp graag mee, maar het 

bedrijf was eigenlijk niet groot genoeg voor 

een extra werkkracht. Ik ben dan na mijn 

studies bij de VLM beginnen werken, maar 

toch miste ik de landbouw. Na een tijdje ben ik 

dan het landbouwbedrijf van mijn ouders mee 

beginnen uitbouwen. Koeien interesseerden me echter minder, iets dat in het veld stond vond ik wel heel 

mooi, dat gaf me een ander gevoel. In 2007-2008 ben ik dan op een nieuwe locatie begonnen met 

aardappelen. Dit is dan stilletjes aan gegroeid zodat ik dan nog maar halftijds ging werken bij de VLM. In 2011 

heb ik dan het bedrijf van mijn vader ook mee overgenomen en zo voltijds als landbouwer beginnen werken. 

Dan hebben we het bedrijf ook meer naar onze hand gezet. Mijn pa had meer graan, wij zijn dan meer naar 

aardappelen en suikerbieten gegaan. De laatste 3 jaar zetten we ook ajuinen. Dus meer de intensieve teelten 

(meer werk en investeringen) op de goede percelen.  En extensiever op de slechtere percelen met de 

beheerovereenkomsten. 

RLD vzw: Je doet ook aan niet-kerende grondbewerking? 

Klopt. Daar zijn we mee begonnen deels voor de erosie tegen te gaan, omdat hier veel hellende percelen zijn 

en deels voor het bodemleven op te bouwen. Ook laten we stalmest komen voor het bodemleven en voor een 

betere grondstructuur te verkrijgen. Dat is een soort van opbouw van de biodiversiteit maar dan in de grond. 

Als akkerbouwer is de bodem nu eenmaal van groot belang.  

RLD vzw: Rond jouw bedrijfswoning en loodsen was het al mooi groen. Je hebt nu ook nog een extra heg 

aangeplant op een talud aan je akkers? 

Hans: De extra aanplant aan mijn akkers is ook een vorm van erosiebestrijding. Het is een redelijk steile talud, 

en de wortels van sleedoorn en rode kornoelje kunnen de bodem beter vastzetten en zo de talud minder 

erosiegevoelig maken. Deze aanplant is in samenwerking met de wildbeheereenheden. Het is inderdaad zo dat 

het rond mijn woning en loodsen al groen was. Groen zorgt natuurlijk voor een mooie inkleding van je bedrijf, 

zowel voor onszelf als voor de mensen die hier passeren. Ik vind dat wel belangrijk. 

RLD vzw: Hecht je veel belang aan wat de mensen denken over landbouwers?  

Hans: Ja, ik vind het wel belangrijk om te laten zien dat boeren wel iets doen voor de natuur. We doen vanalles 

maar de mensen weten het niet. De communicatie van dit project creëert een betere bewustwording bij de 

mensen. 

RLD vzw: Hier op je bedrijf hebben we enkele bijenblokjes en 2 vleermuiskasten opgehangen. Hecht je extra 

belang aan deze dieren? 

Hans: Bijen vind ik belangrijk voor alles wat ze doen voor de landbouw en de tuinbouw. Je hoort toch ook vaak 

dat het er slecht mee gaat, ik draag dan toch graag mijn steentje bij. Vliermuizen vind ik eerlijk gezegd maar 

enge beesten (lacht), ik heb er niet echt iets mee maar ze mogen er gerust zijn. 

 

 


