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In 1977 is je vader Wiel van de Bool gestart met 
ecologische landbouw in Neer. Daarmee is tuinderij 
De Waog het oudste biologische tuinbouwbedrijf in 
Limburg. Hoe was het voor jou om op te groeien 
tussen velden met aardappels, bloemkolen en rode 
bieten?
Van kleins af aan gingen we mee het veld op en speelden 
we in de omringende natuur. Ik denk dat toen de liefde 
voor het buitenleven wel is aangewakkerd. Pas later werd 
ik me bewust van het verschil tussen biologische en 
reguliere tuinbouw. Vooral doordat andere kinderen op 
school weleens grapjes maakten over ons bedrijf. In die 
eerste periode liep het financieel niet altijd even lekker en 
had mijn vader veel last van faillissementen van afnemers. 
Om de eindjes aan elkaar te kunnen knopen maakten 
mijn ouders lange dagen op het veld. In de 
uurtjes die overbleven construeerde mijn 
vader vaak zijn eigen machines. Eigenlijk 
deden ze alles zelf. Tegenwoordig is de afzet 
geprofessionaliseerd en hebben we een goed 
lopend bedrijf. Al zijn we natuurlijk nog steeds 
veel met de gewassen bezig. 

Dit is niet het eerste stukje over de 
tuinderij in Limburgs Milieu. In de uitgave 
van juni 1992 staat een uitgebreid artikel 
over De Waog waarbij ook een zwart-wit 
foto is geplaatst (zie foto). Ben jij die kleine 
jongen bovenop de tractor?
Haha, nee, dat is zo te zien mijn broer die naast 
mijn vader zit. Die tractor hebben we trouwens 
nog steeds, al zit er tegenwoordig maar zelden 

iemand op. De machine rijdt nu op afstandsbediening en is 
volledig GPS gestuurd.

De Waog is een echt familiebedrijf en het ligt voor 
de hand dat jij het stokje overneemt. Is dit ook voor 
jou vanzelfsprekend?
In 2006 heb ik mijn opleiding tuin- en akkerbouw aan 
de HAS in Den Bosch afgerond. Daarna ben ik bij een 
regulier loonbedrijf gaan werken in Meterik waar op 
grote schaal industriegroenten worden geteeld. Ik heb 
daar bijvoorbeeld ook spuitadvies gegeven, niet bepaald 
biologisch. Na een tijdje begon ik me te storen aan de 
gangbare productiegerichte teeltmethode, 
waarbij chemische 

Bewust boeren in Limburg: Joep van de Bool van tuinderij De Waog

‘Ik realiseerde me dat agrarische 
ondernemers in de reguliere 
sector het gevoel met de natuur 
zijn verloren.’

Tuinderij De Waog staat al 40 jaar voor innovatief en duurzaam ondernemerschap in de 

biologische tuinbouw. Joep van de Bool zal op termijn het stokje overnemen van vader Wiel, 

die het familiebedrijf heeft opgericht. Tijd voor een gesprek met de jonge bioboer uit Neer die 

enthousiast vertelt over zijn drijfveren en toekomstplannen. Joep is trots op het bedrijf dat zijn 

ouders hebben opgebouwd en tegelijkertijd heel erg ‘down to earth’. Zo beginnen zijn ogen 

te glimmen als de geslaagde teelt van de exotische bataat (zoete aardappel) ter sprake komt. 

Maak in dit korte interview kennis met een echte bioboer van nu.



 |  9

bestrijdingsmiddelen klakkeloos worden ingezet. Ik 
realiseerde me dat agrarische ondernemers in deze 
sector het gevoel met de natuur zijn verloren. Door mijn 
achtergrond weet ik dat het gebruik van kunstmest niet 
nodig is voor een goede opbrengst. Veel problemen kunnen 
worden verholpen door de natuur op en rond het perceel 
in orde te maken. Met wat ervaring rijker ben ik in 2012 
thuis in het bedrijf begonnen. Op dat moment deed zich 
de gelegenheid voor om zo’n 5 hectare grond bij te kopen. 
Daar zag ik wel brood in, mede omdat de markt voor 
biologische producten sterk groeiende was.

De Waog staat bekend om het telen van 
zogenaamde primeurgewassen. Deze groenten 
komen bij jullie iets eerder van het land dan in de 
rest van Nederland. Om welke groenten gaat het en 
hoe zorgen jullie elk jaar weer voor een vroege 
oogst?
Prei, pastinaak, pompoenen, aardappelen, diverse kolen 
en bladgewassen komen bij ons heel vroeg van het land. 
Om deze gewassen op tijd te kunnen oogsten besteden we 
veel aandacht aan de grondkwaliteit. Op een stuk grond 
wordt in principe maar eens in de zes jaar hetzelfde gewas 
geteeld. Tussendoor laten we de grond twee jaar rusten en 
zaaien we grasklaver en granen. Grasklavermaaisel wordt 
vervolgens weer als meststof gebruikt. Via deze kringloop 
houden we de grond organisch rijk en gezond en kunnen 

we efficiënt gebruik maken van onze percelen. Daarnaast 
hebben we in Limburg wat meer landklimaat, met warmere 
zomers en koudere winters. Ook is het wat droger dan in 
de rest van het land, waardoor we al vroeg in het voorjaar 
kunnen beginnen met poten. Verder maken we gebruik 
van zwarte mulchfolie en acryldoek om onkruid tegen te 
gaan en de temperatuur voldoende hoog te houden. Vanuit 
ecologisch oogpunt acceptabele kunstgrepen om als eerste 
op de markt te kunnen komen.

Als er over 25 jaar opnieuw een artikel wordt 
geschreven over De Waog. Wat hoop je dan te 
kunnen zeggen over de ontwikkeling van de 
tuinderij en jouw rol daarin? 
Ik zie dan een ontwikkeling voor me waarbij we het 
hele jaar door verschillende gewassen telen en minder 
afhankelijk zijn van een paar piekmomenten in het voorjaar 
en de zomer. In 2014 bijvoorbeeld zijn we begonnen 
met het planten van bataten (beter bekend als zoete 
aardappels). Hoewel het een tropisch gewas betreft 
gedijt het plantje hier bijzonder goed en hebben we de 
afgelopen drie jaar de productie steeds weer verhoogd. 
In oktober wordt de bataat geoogst en vanwege de 
goede houdbaarheid is het een prachtig winterproduct. 
Met dit soort initiatieven hoop ik dat De Waog zich blijft 
onderscheiden en dat we over 25 jaar nog altijd een goed 
florerend bedrijf hebben. n
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