
Moderne duurzaamheid  

 

de wachtlijst gestaan, maar het was het wachten meer 

dan waard. Ik ben blij dat we nu ons steentje bijdragen 

aan een beter milieu. Het veld ligt op  

tien minuten fietsen, dus we hoeven de auto niet 

meer te nemen voor onze groenten." Zelf houdt  

Van Gils ook van tuinieren in zijn moestuin, maar er 

mislukt geregeld een teelt. "Ik weet uit ervaring hoe 

moeilijk en tijdrovend het is om groenten op een 

milieuvriendelijke manier te telen. Ik hou het nu maar 

wijselijk bij de makkelijke gewassen, zoals rabarber  

of courgette. Ik heb dus veel respect voor Tom. Wat hij in 

zijn eentje klaarspeelt, is niet vanzelfsprekend. Hij blijft 

altijd rustig en geeft veel uitleg aan zijn leden. En hij 

spoort gezinnen aan hun kinderen mee te nemen, zodat 

ze al jong leren hoe planten groeien en geoogst worden. 

Ja, het werkt motiverend. Zelf  

ga ik weer eens proberen om asperges te telen,  

want ik heb nu op het veld gezien hoe het moet."  

Van ambacht tot rendabiliteit  

Het Open Veld zit aan zijn limiet qua leden. Meer 

mensen hoeft voor Troonbeeckx voorlopig niet. "Ik  

wil mijn leden bij naam blijven kennen", vertelt hij. 

Ondertussen broedt hij wel op enkele ideeën. "Ik zal ze op 

tijd en stond met mijn klanten bespreken, want zij moeten 

mogelijke veranderingen natuurlijk ook zien zitten. Zo denk 

ik aan het oprichten van een stuurgroep, zodat ik moeilijke 

beslissingen, bijvoorbeeld over prijssetting, niet altijd alleen 

moet nemen. Ik zou ook graag koeien houden, zodat ik zelf 

mest voor compost kan produceren en meer 

zelfvoorzienend kan worden.  

 

 

Shetlanders of een ezel zouden voor tractie kunnen 

zorgen. En als ik nog aanpalende grond kan bijhuren, 

zou ik bijvoorbeeld graan kunnen zetten, zodat ik  

in de winter brood kan bakken. Ik hou van de oude 

ambachten die daarbij komen kijken, zoals dorsen  

en hooimijten opzetten. In zulke oude technieken  

zit veel moderne duurzaamheid verborgen. Maar  

mijn boerderij moet natuurlijk in de eerste plaats economisch 

rendabel blijven. Het is altijd een afwegen."  

Het Open Veld heeft ondertussen veel mensen in 

Vlaanderen geïnspireerd en kent volop navolging. 

"Toch kan je er zonder werkervaring best niet aan  

beginnen", geeft Troonbeeckx nog mee aan aspirant-

CSA'ers. "Ga eerst een paar jaren meehelpen op 

verschillende landbouwbedrijven in binnen- en 

buitenland. Dat heb ik zelf ook gedaan. Je beseft  

dan hoe hard je moet werken om rond te komen. 

Teeltplanning moet je echt in je vingers krijgen."  
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