
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
   

Bioboerderij het Polderveld zoekt 

voltijdse teeltverantwoordelijke 
 

 

Het Polderveld in Westkapelle (Knokke-Heist) teelt biologische groenten sinds 2016. Onze 

boerderij omvat in totaal 15 hectare. Op 1,2 hectare beteelde oppervlakte telen we een divers 

aanbod groenten voor CSA-zelfoogst. Onze verrijdbare tunnels helpen het aanbod het jaar 

rond te versterken. Er nemen maximum 140 huishoudens deel aan de oogst.  

Daarnaast werken we, ook op CSA-basis, samen met het lokale ziekenhuis AZ Zeno en 

voetbalclub Club Brugge waarvoor we ongeveer een hectare betelen met fijne groenten. 

Pompoenen, aardappelen en bewaargroenten voor zowel zelfoogst als de andere afzet 

verbouwen we in een aparte rotatie van 0,8 hectare. Dit allemaal op een zware 

polderkleibodem, wat een zeer boeiende uitdaging is!  

 

Er scharrelen kippen en er grazen varkens en schapen op de oude polderweiden. In de 

loop van de jaren zullen bomen en struiken (zowel in agroforestry als rond de percelen) 

meer en meer een belangrijk onderdeel vormen van onze boerderij. Op drie hectare van het 

ziekenhuis zijn we bezig met de aanplant van een voedselbos en deze winter gaan we verder 

met een diverse fruitaanplant op gronden bij de boerderij zelf om over enkele jaren de oogst 

aan te bieden via CSA-zelfoogst. Op vrijdagavond verkopen we een klein deel van onze 

groenten via losse verkoop (wat er die week in overvloed is). Twee jaar geleden is de 

Bloemenzee gestart als een deel van het Polderveld: een CSA-bloemenpluktuin met 

ongeveer 120 deelnemende huishoudens.  

 

We werken jaarrond met vier voltijdse krachten op het land, aangevuld met extra 

werkkrachten in de piekperiode.  

 

Voor volgend seizoen zijn we op zoek naar een gemotiveerde en gepassioneerde 

medewerker die als teeltverantwoordelijke wil instaan voor de productie voor het ziekenhuis. 

 

Lieven, die als bedrijfsleider het Polderveld opgebouwd heeft, wil op termijn de groenten 

doorgeven aan andere boeren en zich op andere dingen richten. Welke juridische structuur 

onze boerderij in de toekomst zal hebben is nog een zoektocht. Op dit moment zijn we op 

zoek naar een boer(in) om als werknemer de eindverantwoordelijkheid over een deel van de 

groenten op te nemen en voltijds samen te werken in het bestaande team.  



Je opdracht: 

We werken voor sommige teelten gemechaniseerd (pompoenen, knolselder, kolen, patatten), 

terwijl we voor andere teelten de voorkeur geven aan handmatig werken omwille van 

efficiëntie in een no-till systeem op onze kleibodem. 

 

Je helpt mee op het veld: 

• Zaaien, planten, schoffelen en wieden met de hand. 

• Aanbrengen van mulch (champost, hakselhout,…) met de tractor en met kruiwagens. 

• Onderhoud van de vruchtgewassen in de tunnels. 

• Planten met de plantmachine. 

• Schoffelen met de schoffelbalk (achter of op de tractor). 

• Oogsten en leveren van fijne groenten voor het ziekenhuis en Club Brugge. 

• Oogsten van de akkerbouwgewassen (patatten, pompoenen, kolen, knolselder). 

• Eventueel af en toe meewerken in de bloemenpluktuin. 

 

Je werkt op het ziekenhuisveld onder begeleiding van en in samenwerking met Lieven.  

 

Jouw specifieke taak: 

• Uitvoeren van de teeltplanning, het onderhoud en de oogst op het ziekenhuisveld. 

• Het overzicht bewaren van de teeltplanning en rapporteren aan Lieven. 

• Eventueel ook aansturen van een stagiair of plukkaarter. 

 

Je profiel: 

We zoeken een gemotiveerde werker om op onze bioboerderij aan de slag te gaan: 

• Je hebt een goeie fysiek en hebt ervaring met groenteteelt. 

• Je hebt de juiste werkhouding met veel verantwoordelijkheidszin en opmerkzaamheid. 

• Je kan goed zelfstandig werken, maar bent vooral ook een aangename groepsmens. 

• Je vindt repetitief werk en lange dagen geen probleem. 

• Je bent flexibel en weet dat werkuren/dagen in de landbouw soms kunnen variëren.  

• Je bent leergierig en hebt een sterke interesse in biolandbouw. Ervaring en opleiding 

zijn een grote troef. 

• Een rijbewijs is handig. Technische vaardigheden voor het uitvoeren van klussen zijn 

een pluspunt. 

 

Ons aanbod: 

We bieden een boeiende job aan met correcte verloning volgens paritair comité 145: 

• Voltijds medewerker (38u) met variabel uurrooster. In de zomer ongeveer 45u per 

week en in de winter ongeveer 30u of minder (gemiddeld over het jaar 38u per week). 

• Start als medewerker groenteteelt categorie 2 en na evaluatie eventueel mogelijkheid 

om door te groeien naar categorie 3. 

• Een vooruitstrevende werkplek met een doordachte ideologie waarbij je kan kennis 

maken met CSA-landbouw en onze unieke samenwerking met het ziekenhuis en Club 

Brugge als onderdeel van een sociaal landbouwproject. 

• Een dynamische en aangename werksfeer: ’s middags eten we allemaal samen. Humor 

is ons beste pepmiddel. 

• Veel afwisseling en uitdaging op het veld met een goeie balans tussen eigen 

verantwoordelijkheid en begeleiding. 

• Andere voordelen: een fietsvergoeding, treinabonnement of kilometervergoeding, 

vergoeding voor werkkledij en lekkere groenten van het veld. 

• Voorlopig een contract van bepaalde duur tot en met oktober, maar afhankelijk van 

de samenwerking kan dit omgezet worden in een contract van onbepaalde duur. 

• Indiensttreding vanaf half november of later, maar ten laatste begin maart. 

 

Goesting om mee aan de slag te gaan? 

Super! Stuur een mailtje naar boerlieven@polderveld.be of bel Lieven Devreese op 

0495/270858. 

 

Tot binnenkort! 

 

boer Lieven 

en de andere polderboeren: Jozefien, Joachim en Niels. 


