
Provincie Antwerpen zoekt glastuinbouwers met 

interesse in nieuwe teelt 
 

Serres worden steeds groter, waardoor kleinere serres verloren dreigen te gaan. 

De provincie Antwerpen zet in op teeltomschakeling om kleine serres nieuw leven 

in te blazen. Tien glastuinbouwers krijgen dankzij het plattelandsproject ‘Mooi 

glaslandschap’ een unieke kans om intensief begeleid te worden naar een 

succesvolle teeltomschakeling. Zo zorgen we samen voor rendabele bedrijven en 

voor het behoud en verduurzaming van de glastuinbouw in de provincie 

Antwerpen. 

 

De glastuinbouwsector van de provincie Antwerpen bekleedt een toppositie in Vlaanderen. 

Van het Vlaams serreareaal staat bijna 50% in onze provincie. Als we in de serres kijken, 

staat bijna 60% van het Vlaams areaal serregroenten in de provincie Antwerpen. De 

glastuinbouwsector is ook een sector in volle evolutie.  
  
Gedeputeerde voor landbouw Ludwig Caluwé: “We zien dat bedrijven groter en hoger 

worden dan ooit. Tegelijkertijd kan en wil niet elke glastuinbouwer investeren in grotere 

serres en nieuwe technologie. Als provincie willen we ervoor zorgen dat ook deze bedrijven 

blijven bestaan. We doen dit door nieuwe projecten op te starten en in te zetten op het 

behoud van kleinere serres. Soms is een omschakeling naar een andere teelt hiervoor 

noodzakelijk. Bij hun omschakeling kunnen glastuinbouwers rekenen op steun en kennis 

vanuit onze provincie.” 

 
Kleine serre op het platteland - Copyright: provincie Antwerpen 

Intensieve begeleiding bij teeltomschakeling 

 

Dankzij het plattelandsproject ‘Mooi glaslandschap’ heeft de provincie Antwerpen een uniek 

aanbod voor 10 glastuinbouwbedrijven op haar grondgebied. “Deze bedrijven krijgen de 

kans om zich intensief te laten begeleiden naar een succesvolle teeltomschakeling. Onze 



praktijkcentra zullen hen kennis en data aanreiken over nieuwe teelten en samen met hen 

op zoek gaan naar de meest geschikte teelt voor hun bedrijf. Ik roep de bedrijven dan ook 

op om deze unieke kans te grijpen. Ik ben ervan overtuigd dat we, door in te zetten op 

teeltomschakeling, samen kunnen zorgen voor rendabele bedrijven en voor het behoud en 

verduurzaming van de glastuinbouwsector in de provincie Antwerpen”, aldus gedeputeerde 

voor landbouw Ludwig Caluwé.  
  
Ben je een glastuinbouwer die een teeltomschakeling overweegt? Neem dan contact op en 

ontdek of jij één van de pilootprojecten kan worden binnen het plattelandsproject ‘Mooi 

glaslandschap’.  
  
Voorbeelden van succesvolle teeltomschakeling 

 

Enkele glastuinbouwers schakelden al over naar een andere teelt. Roger Hermans uit 

Boechout wilde zijn arbeidsdruk verminderen en schakelde over van tomaten naar veldsla. 

Bij Paul Vercammen uit Lier vind je nu asperges in bakken op de plaats waar vroeger zijn 

tomaten stonden. Vanaf zondag 12 februari vertellen zij hun verhaal in Tournée Provincial 

op PlattelandsTV. Hieronder geven we je alvast een voorsmaakje. 

 

NEEM CONTACT OP  

Met provincie Antwerpen 
Koen Eyskens 
adviseur glastuinbouw dienst Landbouw- en Plattelandsbeleid 
T 03 240 66 95 
E glastuinbouw@provincieantwerpen.be  

 
Met één van onze projectpartners  

Ilse Leenknecht 
Proefstation voor de Groenteteelt Sint-Katelijne-Waver 
M 0478 44 54 56 
  
Nick Druyts 
Proefcentrum Hoogstraten  
M 0492 72 01 54 
  
Koen Vanhentenrijk 
Boerenbond 
M 0473 35 00 62 

mailto:glastuinbouw@provincieantwerpen.be
https://youtu.be/WFKr789lQy4


PERSINFO & INTERVIEWS 

Beleidsverantwoordelijke: 

Ludwig Caluwé, CD&V, gedeputeerde voor landbouw  

Perscontact: Bart De Bruyn  

T M 0478 42 38 55 

E bart.debruyn2@provincieantwerpen.be  

 

Dienst: 

Evelien Aerts 
Adviseur communicatie, dienst Landbouw- en Plattelandsbeleid 

M 0472 68 93 42 

E evelien.aerts@provincieantwerpen.be 

 

 

 

mailto:bart.debruyn2@provincieantwerpen.be
mailto:evelien.aerts@provincieantwerpen.be

