BDB laat tijdens Agriflanders oude analyses terug herleven.

De Bodemkundige Dienst Van België sloot op 5 dec 2016 haar 70-jarig bestaan af met de voorstelling
van haar Bodemvruchtbaarheidsoverzicht 1945 - 2015.
Aan de trouwe klanten werd gevraagd om tijdens de jaarwisseling te grasduinen in oude
analyseverslagen van weleer en met de oudste uitslagen langs te komen op de BDB-stand tijdens de
land- en tuinbouwbeurs Agriflanders te Gent in januari jongstleden.
De oudste analyses werden binnen gebracht door Olivier Van Look uit Ekeren. Deze uitslagen
dateerden uit 1952.

Analyseverslag ‘52

De analyses staan op naam van zijn overgrootvader Alfons Van Look. Ondertussen is het de 4de
generatie Van Look’s die boeren op dezelfde locatie.

Links zittend: overgrootvader Alfons Van Look

Rechts staand: grootvader Jozef Van Look

Olivier’s betovergrootvader Josephus Ludovicus Van Look was de laatste burgemeester van het
ondertussen verdwenen polderdorp Oosterweel, hij stierf in 1949. Het was hij die in 1919 de
boerderij kocht waar momenteel nog alle landbouwactiviteiten doorgaan.
In 1920 betrok zijn zoon Alfons de boerderij, waarvan de analyses afkomstig zijn. Alfons overleed in
1973. Eind jaren 1920 werden de gronden van de hoeve doorsneden door de spoorlijn naar het
nieuwe rangeerstation in de polder van Muisbroek.
De staalnemer van destijds was Karel Daems. Hij was afkomstig uit Geel maar verhuisde naar
Kapellen om er les te geven in de Provinciale Landbouwschool van Stabroek. Hij gaf er algemene
vakken zoals Nederlands en wiskunde en was van opleiding letterkundig regent. Hoewel hij geen
voorkennis had van landbouw, nam hij in de jaren ’50 en ’60 heel wat stalen bij leerlingen die ooit bij
hem in de klas zaten.

Staalnemer Karel Daems – eind jaren ‘50

In zijn beginperiode nam hij de fiets om grondstalen te nemen van de Kempen tot in de Polders.
Alle grondstalen werden na thuiskomst te drogen gelegd op oud krantenpapier op zijn zolder.
Nadat de grondstalen droog waren, werden ze in zelf gestikte linnenzakjes gegoten en werden de
zakjes met een touwtje met 3 knopen terug heel goed dicht geknoopt zodat er geen grond verloren
ging. Op elk linnenzakje werd tevens een nummer geschreven met Chinese inkt.
Het dichtknopen was een werkje waar de kinderen des huizes voor werden ingeschakeld. Zijn
dochter Hilde - die nog in leven is en nu 78 jaar is - herinnert zich dat moment van het dichtknopen
van de zakjes nog heel levendig. Haar vader was dan ook iemand die alles strikt tot in de puntjes
afwerkte. Nadien werden de stalen verzonden naar BDB in Leuven.

Als de uitslagen van de grondanalyse terugkwamen bij Karel Daems ging hij deze persoonlijk
overhandigen aan de landbouwer en gaf hem dan ook de nodige bemestingsadviezen.
Karel Daems overleed op 65 jarige leeftijd in 1968.

Uit teruggevonden handgeschreven rekeningen van Karel Daems, die tussen de analyses zaten, kan
men opmaken dat de prijs voor een analyse destijds 65 Belgische frank per staal was.

Door staalnemer Karel Daems geschreven afrekening van genomen grondstalen.

Alfons’ zoon - Jozef Van Look - zette op zijn beurt de boerderij verder vanaf 1950. Destijds bezat Jozef
75 runderen. Hij overleed in 2003.
De dochter van Jozef, Gerda Van Look, trouwde met Jan die tevens dezelfde familienaam droeg.
Gerda en Jan hebben echter nooit de landbouwactiviteit op zich genomen.
Het was hun zoon - Olivier Van Look - die in 2000 het landbouwbedrijf van zijn grootvader Jozef
overnam. Het bedrijf was toen al heel wat kleiner en omvatte maar 17 dieren meer en wat
akkerbouw.

De eerste jaren werkte Olivier nog deeltijds buitenshuis als staalnemer van milieugrondboringen en
als dakschrijnwerker.
Ondertussen breidde het bedrijf jaar na jaar gestaag uit tot het huidige moderne landbouwbedrijf
met 120 stuks wit-blauwvleesvee en akkerbouwteelten.

Links: winnaar Olivier Van Look - Ekeren

Rechts: Joris De Witte - BDB

De zoektocht in het archief van de familie Van Look heeft een mooie waardebon opgeleverd van 250
euro. In totaal schonk BDB op Agriflanders voor 2.000 euro aan waardebonnen weg aan haar klanten.
Dagwinnaars tombola Agriflanders: waardebon standaardgrondontleding ter waarde van 250 euro:
1e dag
2e dag
3e dag
4e dag

Van Daele - Nevele
Devenijn - Kruishoutem
Vander Beken - Nazareth
Sterkendries - Tienen

Dagwinnaars oudste analyseverslag: elke 1e plaats ontving een waardebon standaardgrondontleding
ter waarde van 250 euro, volgende plaatsen kregen de uitgave
“Bodemvruchtbaarheidsoverzicht 1945 - 2015”

Eerste dag
1e
2e
3e
4e

Nackaerts - Schaffen
Brouckaert - Rollegem
Brosens - Weelde
Maes - Helkijn

‘58
‘59
‘60
‘74

Tweede dag
1e
2e
3e
4e

Demaecker - Moerkerke
Maes - Diksmuide
Verheyden - Neerijse
Sulmon - Pepingen

‘66
‘85
‘93
‘93

Derde dag
1e
e

2
3e
4e

Van Look - Ekeren

‘52

Vangenechten - Geel
De Jager - Deerlijk
Depotter - Wulpen

‘66
‘67
‘69

Vierde dag
1e
2e
3e
4e

Debou - Langemark
Vandeputte - Stavele
Seldenslaghs - Schelle
Moermans - Stokkem

‘86
‘81
‘94
‘06

