
Kristof Vanden Eynde uit Huldenberg 

   

RLD vzw: Kristof en Greet, wat een levendigheid 

hier! Kunnen jullie wat meer vertellen over ‘la 

ferme de Marguerite’? 

Kristof: Inderdaad, er lopen bij ons allerlei dieren 

rond: koeien, schapen, geiten, kippen, een hond 

en katten. Ook houden we bijen. We imkeren 

met Warrékasten en proberen enkel de honing 

te oogsten die de bijen niet nodig hebben in de 

winter. Wij zijn een kleinschalige boerderij en 

streven naar een gesloten kringloop. Nu kopen 

we bijvoorbeeld in de winter soms nog granen om bij te voederen en we zouden die kringloop toe willen 

krijgen.  

RLD vzw: Jullie doen dit nu als bijberoep, willen jullie het zo kleinschalig houden? 

Kristof: Eén of 2 koeien die we melken is genoeg voor ons. Dan maken we kefir, boter en kaas. Eigenlijk 

voornamelijk voor ons en de familie. Als het lukt zou het zeker een droom zijn om minder te werken en onze 

boerderij uit te breiden. We doen dit vooral voor de natuur en om onze eigen gezonde producten te 

produceren. We zien wel naargelang hoe het evolueert, of het kan om hiervan te leven.  

RLD vzw: Hoe is dit idee er eigenlijk gekomen? 

Kristof: Ik ben er 10 à 15 jaar geleden mee begonnen op een stuk kale grond met 1 boom. Dan heb ik Greet 

leren kennen en zij vertelde me dat ze altijd gedroomd heeft van zo een kleine boerderij. Greet is beginnen 

helpen en zo is het idee van la ferme de Marguerite ontstaan. Op dat kaal stuk grond, omgeven door 

landbouwgronden, zijn we volop beginnen aanplanten. Dat maakt dat het succes heeft voor de biodiversiteit: 

het is een groene oase omgeven door akkers die een verbinding vormt tussen de bosjes. In Sint-Agatha-Rode 

hebben we onze boerderij verder uitgebouwd vanaf 2013.  

RLD vzw: Jullie hebben met veel plezier extra heggen, houtkant en fruitbomen aangeplant en een bijenhotel 

gezet. Waarom vinden jullie dit zo belangrijk? 

Kristof: We zijn ervan overtuigd dat een boerderij een grote toegevoegde waarde kan zijn voor de omliggende 

natuur en biodiversiteit. We willen ook het landschap helpen herstellen door hagen en bomen te planten. We 

willen nestgelegenheid voor dieren en insecten bieden. Bijen, zwaluwen, mussen, vinken, konijnen, roofvogels, 

enzovoort profiteren mee. 

RLD vzw: Welke diersoorten liggen jullie extra nauw bij het hart? 

Kristof: Alle soorten zijn belangrijk. Maar er zijn een paar soorten die we wat extra aandacht geven. De bijen 

voor een goede bevruchting van alles wat groeit in de buurt (en ze hebben het moeilijk). De zwaluwen, ze 

luiden het begin van het seizoen in en het einde. Ze wonen bij ons en trekken de wereld rond. Ze vangen veel 

vliegen en we worden er gewoonweg vrolijk van als ze hier rondvliegen. En tenslotte ook de uilen, de 

nachtdieren die het ‘ongedierte’ in evenwicht houden. En met hun geluid en hun voorkomen de nacht iets 

sprookjesachtig geven. 

 

 


