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GROENE KRINGER AAN HET WOORD

Maarten Moermans is kersvers voorzitter van Limburg

“Ik kan compromissen sluiten, 
maar trek mijn mond ook open”

Groene Kring Limburg heeft sinds augustus een gloednieuwe 
provinciale kern – de perfecte timing om met een frisse kijk 
aan het nieuwe werkjaar te beginnen. Leen Beliën trok voor 
een laatste keer als consulent richting Dilsen-Stokkem, om 
de nieuwe voorzitter de pieren uit de neus te halen.

 ✒ LEEN BELIËN
CONSULENT GROENE KRING

Maarten, hoe heb je Groene Kring 
leren kennen?
Maarten: “Eerst via het thuisgewest 
Maaskant, nadien ben ik tijdens mijn 

studies in Geel bij Groene Kring Agro 
terechtgekomen. Daar ben ik zelfs een 
jaar voorzitter geweest. De werking van 
studentengewest Agro is wel niet te 
vergelijken met een plaatselijke gewest-
kern. Hier in Maaskant ben ik eigenlijk 
passief kernlid, wat wil zeggen dat ik 

alleen mag helpen op activiteiten. (lacht) 
Dat komt omdat mijn broer Pieter al 
voor mij kernlid was en zich dus actief 
mag mengen. In ons gewest hebben we 
de ongeschreven regel dat broers niet 
allebei actief bestuurslid mogen zijn. 
Maar ik vind dat niet erg.”

Je bent de nieuwe voorzitter van 
Groene Kring Limburg. Waarom heb 
je je kandidaat gesteld? 
Maarten: “Uittredend voorzitter Sander 
Palmans kende mij al langer en had me 
al eens eerder gevraagd of ik geen zin 
had om ondervoorzitter te worden, aan-
gezien Ronald Euben had aangegeven 
dat hij wou uitbollen. Die vraag is altijd 
wat blijven hangen, tot Sander me 

onlangs opnieuw aansprak, maar deze 
keer over zijn rol als voorzitter. Dan heb 
ik een beetje meer informatie gevraagd. 
Sander is thuis eens komen babbelen 
en ik heb ook een provinciale kern 
gevolgd. Ik vind het interessant om op 
de hoogte te zijn van beleidsdossiers en 
hierover te discussiëren met collega’s- 
landbouwers, dus besloot ik om de 
sprong te wagen. Begin augustus heeft 
de volledige provinciale kern mijn man-
daat bekrachtigd.”

Proficiat! Wat wil je graag bereiken 
als voorzitter?
Maarten: “Hm, dat is een moeilijke. 
Op de provinciale kern die ik gevolgd 
heb, is me opgevallen dat er in sommige 
dossiers een kloof is tussen akkerbou-
wers en veehouders. Daar ligt een uit-
daging om ervoor te zorgen dat voor 
beide sectoren het beste eruit gehaald 
kan worden. Sowieso zal en wil ik nog 
veel leren. Ik vind het belangrijk om 
open te staan voor allerlei meningen en 
ik zal altijd een luisterende en neutrale 
rol opnemen. Hierbij hoop ik de steun 
te krijgen van de nieuwe ondervoorzitter 
Bram Agten, die wel al een tijd in de 
provinciale kern zit en mij kan onder-
steunen met de dossiers.”

Heb je altijd al interesse gehad 
in landbouw?
Maarten: “Tja, doordat je opgroeit op 
een landbouwbedrijf en mijn ouders 
me regel matig inschakelden als extra 
hulp, krijg je onbewust de microbe mee. 
Maar mijn ouders hebben mij zeker 
nooit verplicht om ook zelf landbouwer 
te worden. Het is uiteindelijk wel mijn 
bedoeling om samen met mijn broer 
Pieter het bedrijf hier thuis over te nemen 
en uit te bouwen naar 200 melkkoeien. 
Gestaag groeien door bedachte risico’s 
en verstandige beslissingen te maken. 
Zo hoop ik de toekomst positief tege-
moet te gaan.”

Naar wie kijk je het meeste op?
Maarten: “Eigenlijk toch wel naar mijn 
ouders. Ze zijn hier thuis van nul begon-
nen met het bedrijf van mijn grootouders. 
Vandaag hebben ze het oorspronkelijk 
doel van wat ze wilden bereiken al ver-
dubbeld. Als je dat kan verwezenlijken, 
is dat in mijn ogen toch een mooie 
verdienste.”

Interesseer je je ook in landbouw 
buiten Vlaanderen?
Maarten: “Absoluut! Het ligt voor de 
hand dat ik de Nederlandse landbouw 
(-wetgeving) regelmatig bestudeer, hoe- 
wel de wetgeving en milieumaatregelen 
grotendeels vergelijkbaar zijn met 
Vlaanderen. Met Frankrijk houd ik me 
niet zo bezig, omdat ik echt geen Frans 
kan. (lacht) Duitsland is dan weer een 
ander paar mouwen. Daar zitten ze met 
grote regionale verschillen tussen noord- 
zuid, west-oost. Niet alleen in wetgeving, 
maar ook in bedrijfsgroottes, grond-
prijzen … De mensen staan daar ook 
veel positiever tegenover milieu en land-
bouw. Een boerderij wordt daar immers 
gezien als een werkgever.”

Is die link met de ‘gewone’ burger 
iets wat je bezighoudt?
Maarten: “Zeker weten. Ik vind het 
echt belangrijk dat we als land- of tuin-
bouwer goede contacten onderhouden 
met de omgeving, de maatschappij. 
We moeten blijven tonen dat landbouw 
niet zo slecht is als dikwijls in de media 
wordt getoond.”

Wat wil je nog graag meegeven 
aan onze lezers?
Maarten: “Dat we niet meer mogen 
spreken van ‘boeren’, maar van ‘land- en 
tuinbouwers’. We mogen ons gerust 
wat meer verkopen als gespecialiseerde 
en professionele personen. Want dat 
zijn we tenslotte ook!” ◗

Bedrijfsprofiel
Maarten groeide samen met zijn oudere 
broer en twee zussen op in Dilsen- 
Stokkem, op het bedrijf van zijn ouders. 
De dierenstapel bestaat uit 110 melk-
koeien, bijwonend jongvee, een kleine 
(uitbollende) tak vleesvee en nog een 
kleine akkerbouwtak. Het is de bedoe-
ling om over een paar jaar het ouderlijk 
bedrijf over te nemen samen met zijn 
broer Pieter.

ID-kit Maarten
 • Groene Kringgewest: Maaskant
 • Leeftijd: 24 jaar
 • Studies: bachelor Agro- en Biotech-

nologie - Rundveehouderij
 • Job: kalverspecialist opfok en commer-

cieel verantwoordelijke verkoop melk-
poeder bij bvba Boone (Denkavit)

 • Relatiestatus: vrijgezel 
 • Hobby’s: als de tijd het toelaat eens 

een rondje fietsen en met de kamera-
den een pintje gaan nuttigen

Toekomstplannen
“Ik zou graag een goed bedrijf hebben, 
dat mooie financiële resultaten haalt, 
zodat mijn broer en ikzelf er onze brood-
winning uit kunnen halen. Verder vind ik 
het belangrijk dat ook de contacten met 
de buitenwereld goed blijven. Op per-
soonlijk vlak is een vriendin die de land-
bouw apprecieert zeker welkom.”

DILSEN-STOKKEM

“In sommige dossiers is er een kloof tussen 
akkerbouwers en veehouders.”
MAARTEN MOERMANS
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