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Rik en Tine verhuisden met hun twee paarden 
richting Deinze in 2018. Achter het woonhuis lag 
een weide, en door een toevallige samenloop van 
omstandigheden konden ze nog enkele omliggende 
percelen landbouwgrond bemachtigen waardoor ze 
nu 1,8 hectare ter beschikking hebben. Gebeten door 
het concept ‘herstellende landbouw’, permacultuur en 
agroforestry droomden ze van een eigen, duurzame 
boerderij. Drie jaar en vele aanplanten later is hun 
Smaakboerderij een feit. Rik, bio-ingenieur landbouw, 
is daarnaast ook nog actief in de IT sector. Bij 
Tine’s bedrijf HorseNature, waar ze als psychologe 
met behulp van paarden coaching aanbiedt, staat 
menselijke duurzaamheid centraal.

Begrippen als duurzaamheid en herstellende 
landbouw implementeren Rik en Tine door met de 
natuur mee te werken. Er worden geen chemische 
middelen (kunstmest, pesticiden,…) gebruikt maar 
er wordt volop ingezet op het verhogen van het 
bodemorganische stofgehalte en de biodiversiteit. De 
weides, deels voormalige maïsakkers, worden begraasd 
en gemulchmaaid. Compost wordt toegepast om de 
vochthuishouding op de droogtegevoelige gronden 
te verbeteren. Daarnaast kiezen ze voor robuuste, 
traaggroeiende (kippen)rassen en stemmen ze de 
densiteit van het vee af op de oppervlakte van de 
weiden. Wanneer het gras te kort dreigt te worden, 

wordt een deel overgeslagen in de rotatie. Op die 
manier wordt ook de ondergrondse groei gestimuleerd, 
waardoor het gras zich vlotter herstelt in droge 
periodes en het bodemorganische stofgehalte kan 
toenemen. Deze aanpak lijkt te werken: de bodems 
verbeteren zichtbaar en er komen meer kruiden, 
bloemen en grassoorten. Bovendien hebben ook 
hazenjongen en patrijzen hun weg reeds gevonden 
naar schuilplaatsen in het langere gras. Op een perceel 
waar geen vee graast, werden noten- en fruitbomen 
aangeplant waaronder meerjarige groenten, kleinfruit 
en (medicinale) kruiden groeien. 

Vandaag is er na het overlijden van één van de 
paarden tijdelijk maar één, ouder paard dat lijdt 
aan hoefbevangenheid. Wanneer het veel last heeft, 
knabbelt het duidelijk meer aan de aanwezige wilgen. 
Wilgen bevatten immers salicylzuur, een grondstof 
van aspirine, en op deze manier doet het paard aan 
zelfmedicatie. Aan de rand van gangpaden voor de 
paarden werden in het najaar van 2019 heggen en 
houtkanten met voederbomen aangeplant via het 
project ‘Paard in het Landschap’. Dit is een project 
waarbij de Oost-Vlaams Regionale Landschappen 
paardenhouders stimuleren en inspireren om aan de 
hand van streekeigen kleine landschapselementen een 
biodivers en visueel landschap te creëren. De ruim 
250 meter lange struikengordels bevatten meidoorn, 
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tamme kastanje, hazelaar, rozensoorten en haagbeuk, 
en hebben ook een belangrijke windbreekfunctie. Op 
de langere termijn zullen deze ook als voederbank 
fungeren. Rik merkt op dat de planten op de stukken 
waar de bodem bedekt werd met houtsnippers veel 
beter aansloegen. De haagbeuk is in de droge en hete 
zomers volgend op de aanplant deels verdroogd, maar 
de rest doet het relatief goed. 

Daarnaast werden ook nog enkele alleenstaande 
bomen aangeplant voor schaduw en beschutting: 
winterlinde, zwarte els, knotwilgen, es en een 
walnotenboom om insecten af te weren. Enkele 
knotwilgen geven momenteel al wat schaduw maar 
voor voldoende beschutting is er nog wat geduld 
nodig. Knotwilgen en andere vegetatie kunnen ideale 
schuilplaatsen zijn voor dazen, die vanuit de schaduw 
het vee lastig vallen. Doordat er echter geen water 
nabij is, valt dit op deze weiden goed mee. Speciale 
dazenvallen langs de gangpaden helpen ook de druk 
te beperken. De wormendruk op de weides is mede 
door de aanwezigheid van kippen laag. De mobiele 
rennen waarin de vleeskippen vertoeven worden 
dagelijks één à tweemaal verplaatst en houden, samen 
met de 20 legkippen en eenden die vrij rondlopen, de 
wormen goed onder controle.

De vleeskippen in de mobiele rennen zijn witte 
vleeskippen. Daarnaast worden ook de rassen Kabir 
en naakthalzen (Cou-nu) gehouden. Na een tiental 
weken op de weide worden ze geslacht. Behalve in de 
winter (november tot maart), zijn er jaarrond telkens 
1 à 3 rennen in omloop, met een dertigtal dieren per 
ren. De vleeskippen komen toe als eendagskuikens en 
blijven eerst 4 weken binnen tot ze hun vaste pluimen 
hebben. In afwachting van een mobiel slachthuis dat 
ter plaatse zou komen, worden de kippen geslacht 
in Aalst. Door de kleine slachthoeveelheden zijn de 
mogelijkheden hiervoor beperkt. Voor de klanten, 
die het teeltsysteem zien en de kippen proeven, is 
een biologische certificering op dit moment niet 
nodig. Bovendien zijn de rennen te klein om aan 
de biologische normen (6 m² uitloop per kip) te 
voldoen. Daarbij wordt geen rekening gehouden 
met het mobiele aspect van de rennen, waardoor ze 
wel telkens een nieuw stuk vers gras krijgen. In het 
buitenland zag Rik wel rennen met een nog hogere 
kippendensiteit, maar de huidige dichtheid wordt als 

goede balans tussen ruimte, comfort voor verplaatsing 
en dierenwelzijn ervaren. Op warmere dagen gaat er 
een witte kap over de rennen waardoor het zonlicht 
gereflecteerd wordt en wanneer het kouder is gaat 
er een donker zeil over het dak om meer warmte te 
capteren. De randen kunnen gedicht worden om de 
koude wind tegen te houden.

Er grazen ook nog twee ooien en twee lammeren van 
het ras Swifter (kruising tussen Texel en melkschaap) 
op de weides voor de productie van lamsvlees. 
Afhankelijk van de grasgroei en de staat van de weide 
blijven ze een halve dag tot drie dagen op hetzelfde 
stuk, waarna de draad verplaatst wordt en ze een 
nieuw stuk weide kunnen begrazen. In de toekomst 
kunnen daar ook nog varkens bijkomen. Doordat de 
teeltsystemen die gebruikt worden atypisch zijn, vallen 
ze buiten de gekende hokjes bij controle-instanties 
(bv. FAVV, mestbank), wat niet altijd evident is. 
Gelukkig houden Rik en Tine het hoofd koel, en blijven 
ze enthousiast plannen maken en hun weg zoeken 
naar een duurzame en op termijn ook rendabele 
Smaakboerderij!

 


