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GROENE KRINGER AAN HET WOORD

Bart Ryckaert is akkerbouwer vlak bij de grens met Nederland 

“Ons pootgoed groeit in Nederland, 
maar ons bedrijf ligt in België”

Door de ligging van hun akkerbouwbedrijf moet Bart Ryckaert 
voldoen aan de Nederlandse zowel als de Belgische wetgeving. 
Na de oogst moet hij zijn eigen product zelfs importeren. Bij 
de export ervaart hij vaak problemen, doordat hij een Belgisch 
certificaat met Nederlandse origine aflevert.

✒✒ TOM DEWANCKELE
CONSULENT GROENE KRING

Dag Bart, hoe ben je bij Groene 
Kring terechtgekomen?
Bart: “Doordat ik geen landbouwdiploma 
had, maar toch graag het ouderlijk bedrijf 

wou overnemen, ben ik na mijn studies 
een cursus gaan volgen bij Groene Kring. 
Ik maakte al snel kennis met de brede 
werking van Groene Kring en werd in 
2007 lid van Groene Kring Meetjesland. 
Daar kwam ik binnen de kortste keren 
in het bestuur van het gewest terecht.”

En ondertussen ben je ook voor-
zitter van de werkgroep akkerbouw?
Bart: “Dat klopt, sinds een paar jaar. Ik 
weet nog goed het moment dat ik startte 
bij de werkgroep. Ik dacht eerst: wat 
doe ik hier tussen al die telers met zoveel 
kennis van de actualiteiten in de sector? 
Zij hadden al een bedrijf overgenomen 
en ze hadden veel meer inzicht in de 
onderwerpen dan ik. Maar ik had het 
geluk om in een zeer aangename groep 
terecht te komen en al snel leerde ik 
dankzij hen zeer veel bij.”

Wat zie jij als de grootste troeven 
van Groene Kring?
Bart: “Voor mij is in de eerste plaats de 

uitgebreide kenniskring die je opbouwt 
zeer belangrijk. Daarnaast hecht ik een 
zeer grote waarde aan de energie die 
mensen vrijwillig in een gewest steken. 
Net zoals bij de syndicale stem die werk- 
groepen geven aan jonge landbouwers 
is de impact hiervan niet te onder- 
schatten.”

Kan je ons iets meer vertellen over 
je bedrijf?
Bart: “Wij hebben een akkerbouw bedrijf 
en zijn gespecialiseerd in de teelt van 
pootgoed voor de binnenlandse markt 
maar ook verschillende rassen bestemd 
voor export. Daarnaast hebben we de 
traditionele akkerbouwteelten zoals gras-
zaad, zaaiuien en vlas. We  kijken niet 
echt naar de groei van ons bedrijf, maar 
willen vooral de kwaliteit van ons product 
zo hoog mogelijk houden.”

Wat zijn hierbij de grootste 
uitdagingen?
Bart: “Vooral het pootgoed vrijhouden 
van allerlei ziektes, maar evengoed de 
uitdaging dat ons pootgoed in Nederland 
groeit en het bedrijf zelf in België gelegen 
is. Zo moeten we niet alleen aan beide 
wetgevingen voldoen, maar moeten we 
bij de oogst ons eigen product al importe- 
ren. Bij het exporteren van onze produc-
ten naar landen zoals Egypte of Tunesië, 
ervaren we ook nog problemen doordat 
we een Belgisch certificaat afleveren 
met een Nederlandse origine.”

Hoe sta je tegenover het Europese 
verhaal en de nakende brexit?
Bart: “Tja, als je ziet hoeveel ergernissen 
wij al ervaren doordat we zowat op de 
Belgisch-Nederlandse grens wonen, 
begrijp ik de reactie wel. Europa is inder-
daad nog niet wat het zou moeten zijn, 
maar de brexit zal volgens mij meer pro-
blemen creëren dan oplossen. Eerst 
dacht ik dat we hier niet veel gevolgen 
van zouden ervaren, aangezien we zelf 
geen handel voeren met het VK. Maar wij 
telen wel twee rassen die op de Euro-
pese gemeenschappelijke rassenlijst 
staan via een aanmelding op de Britse 
rassenlijst. Hierdoor kunnen deze rassen 
na de brexit niet meer ingeschreven 
worden, tenzij ze terug naar het VK uit-
gevoerd worden of via een mandataris 
in een ander EU-land aangemeld 
worden.”

Je bent een landbouwer in hart 
en nieren?
Bart: “Landbouwer zijn is een hard 
beroep, met een onzeker inkomen, maar 
toch wou ik van kinds af aan niets liever 
doen. Ik hou van het buitenleven, eten 
op het veld tijdens het selecteren van 
het pootgoed, ’s morgensvroeg bij de 
opkomende zon het land omploegen … 
Het bezig zijn met de planten spreekt 
mij ook erg aan, net zoals de variatie in 
de werkzaamheden. Een boer is immers 
een echte alleskunner.”

Daar kan ik alleen maar volmondig 
mee akkoord gaan! Wat brengen 
de komende jaren?
Bart: “Ik hoop in de eerste plaats nog 
even actief te blijven binnen Groene 
Kring alvorens mijn ‘pensioen’ er aan-
komt. Daarnaast wil ik vooral blijven 
genieten van het werk op het ouderlijk 
landbouwbedrijf.”

We wensen het je van harte toe, 
bedankt Bart. ◗

Bedrijfsprofiel
Bart baat samen met zijn vader een 
akkerbouwbedrijf uit in de omgeving van 
Waterland-Oudeman. Jaarlijks bewerken 
ze ongeveer 115 ha, waarvan zo’n 70 ha 
pootgoed.

ID-kit Bart
 • Groene Kringgewest: Meetjesland
 • Leeftijd: 32 jaar
 • Studies: ICT - elektronica
 • Job: akkerbouwer
 • Relatiestatus: woont samen met 

 Liesbeth Stevens
 • Hobby’s: als er bij gelegenheid zich 

een rustig moment voordoet, leest 
Bart graag een goed boek of gaat 
hij schaatsen. In het voorjaar durft hij 
wel eens gaan fietsen in de streek 
van een Groene Kringcollega.

Toekomstplannen
Bart wil het ouderlijk bedrijf op een 
gezonde basis voortzetten. Hij droomt 
ervan om te groeien naar een ‘gesloten’ 
pootgoedbedrijf, met een areaal waarbij 
hij toch ook tijd vindt om een gezond 
familiaal leven op te bouwen.

WATERLAND-OUDEMAN
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“De brexit zal meer 
problemen creëren 
dan oplossen.”
BART RYCKAERT


