
GEEL NOORDERWIJK
Op basis van in de Kempen geteelde tarwe

Vanaf juni
in de rekken
eerste pasta
van Belgische
bodem
Vanaf juni vindt u in de rekken gronden
van de supermarkten pasta van schikt die ster

Kempense bodem Dat is het re ke gelijke
sultaat van een proefproject dat nissen

RV Food en wetenschappers van vertonen

de Thomas More Hogeschool op met die in
zetten in een boerderij in Geel zuiderse lan

Ondernemer en vastgoedinves den zachte

teerder Wim Heylen voorzitter zandleemgronden
van Groep Heylen stampte het die de warmte lange
landbouwbedrijf dat in onze tijd vasthouden en met
regio tarwe voor pasta teelt een grote waterdoorlatend
drie jaar geleden uit de grond heid Ondernemer Wim Heylen

verpakken van de pastawas vanaf het begin overtuigd
Er zijn maar weinig producten dat de Kempense zandgronden

Liefde voor Italië en deItaliaanser dan pasta maar dat veel perspectieven boden De
boezemde Noorderwijkenaar Kempen is de warmste regio van Kempen

Wim Heylen is een ItaliëliefhebWim Heylen en zijn team van ex het land en de zandbodem heeft

ber maar met dit project ging hijperts van de nabijgelegen hoge een heel grote waterdoorlaat
ook terug naar zijn roots Heylenschool Thomas More geen angst baarheid Alle basisvoorwaar

is een duizendpoot in de zakenin om er in eigen streek mee aan den voor het telen van harde tar

wereld Hij investeerde vooral inde slag te gaan Met succes zo we zijn daardoor aanwezig
de vastgoedsector en met nameblijkt uit de lancering van een Die harde tarwe is durumtar

in grootschalige gebouwen voorBelgische pasta die wordt ver we een tarwesoort die tot voor
logistieke bedrijven op bedrijkocht onder de naam Belcampi dit initiatief niet op Belgische
venterreinen Maar verder ookOnze pasta kan in alle opzich grond geteeld kon worden De
in overnames van de Italiaanseten vergeleken worden met de teelt van durumtarwe biedt on
fabrikant van Boretti Keukenszuiderse pasta s en deze op vermoede mogelijkheden voor
en voedingshandelsbedrijfmeerdere punten zelfs overtref de Belgische boer klinkt het nu
RVDP Hij is mede eigenaar vanfen maken de initiatiefnemers De vergoeding die de landbou
Golfclub Witbos en in zijn portezich sterk De pasta vertoont wers krijgen voor deze harde
feuille zit ook de Nederlandseeen mooie natuurlijke kleur en tarwe is beduidend hoger dan
Munt Maar ik groeide wel opbevat een uitzonderlijke rijkdom die voor de traditionele in België
tussen de land en tuinbouwersgeteelde landbouwgewassenaan eiwitten

in Noorderwijk HerentalsVerder bewaken we de volledige
Geschikte zandgronden Mijn ouders verhandelden er onproductieketen van de keuze

der meer veevoeder legt HeyEnkele jaren geleden wees een van het zaaigoed het zaaien zelf
len zijn verbondenheid met detest uit dat ons land over teelt tot en met het produceren en
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Wim Heylen Kempense landbouwsector uit momenteel spaghetti penne
Heylen zette eerder al een aard linguine en fusilli in droogverZakenman
beienconfituur uit Hoogstraten pakking In de nabije toekomstDe Kempen is in de markt te koop bij onder wordt het assortiment nog ver

de warmste regio meer Delhaize Voor het pasta der uitgebreid Er komen cam
verhaal nam hij de landbouwex pagnes op radio tv en socialevan het land en
perts van Thomas More onder media en er volgen ook anima

de zandbodem de arm Die zorgden op het ties in de winkels en foodtrucks

proefbedrijf in Geel voor een we om de Belcampi pasta te lanceheeft een tenschappelijke onderbouwing ren

heel grote van het project en zij selecteer MARC HELSEN

den ook de juiste tarwesoortenwaterdoorlaat
In Duitsland groeit durumtar

baarheid Alle we Hier zal het dus ook wel kun
nen zei expert Grauwen vanvoorwaarden
Thomas More bij de opstart vanvoor het telen het bedrijf Hij kreeg overschot
van gelijk zo blijkt nuvan harde tarwe
RV Food een dochterbe

zijn daardoor drijf van Heylen
Group zal de pasaanwezig
ta vanaf eind juni
op de markt bren
gen De Belcampi
pasta zal verkrijg
baar zijn bij Carre
four Delhaize Makro
Spar Retail Partners
Cora Match Intermar
ché en de Alvo winkels
Het assortiment omvat
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