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dan moeten we ons afvragen of de 
alternatieven beter zijn. Daarnaast moet 
het voor de landbouwer praktisch en 
economisch haalbaar zijn om over te 
schakelen op alternatieven.

Op 5 september volgden wij een 
workshop op de Bayer Forward Farm 
in Huldenberg. We namen toen alvast 
mee dat het van groot belang is om in 
dialoog te gaan met alle schakels in de 
voedingsketen, dat ook wij als landbou-
wers onze emoties in de strijd mogen 
gooien en dat we moeten vooruitkijken 
en onszelf wapenen tegen de toekomst. 
Wat zijn de alternatieven, zowel chemisch 
als niet-chemisch? Wat kosten die? 
Hoe kunnen ze aangewend worden? … 
Onderzoek speelt hier zeker een 
belangrijke rol in!

Uitdaging 3
Leefbaarheid van de sector 
en rendabele teelten
Als jonge akkerbouwers denken wij na 
over een duurzame en productieve land-
bouw, vandaag en in de toekomst. Boven-
dien moet de landbouw economisch 
leefbaar zijn. De sector staat voor veel 
uitdagingen. Schommelende prijzen op 
de markt, de afhankelijkheid van weer en 
klimaat … vormen een risico voor ons 
inkomen.

Ons inkomen zou principieel uit de 
markt moeten komen, maar aangezien 
de marktwerking er niet in slaagt om 
de boer een degelijk inkomen te geven, 
is de werkgroep akkerbouw er voor-
stander van dat zo veel mogelijk midde-
len in pijler I (directe steun) behouden 
worden.

Daarnaast kan een akkerbouwer als 
ecosysteemonderhouder een aanvulling 
genereren op het inkomen dat hij uit de 
markt haalt. Als akkerbouwers zijn we 
CO2-boeren en met onze gewassen 
zorgen wij bovendien voor differentiatie 
in het landschap. ◗

Sectorale werkgroep Groene Kring

Werkgroep akkerbouw definieert 
uitdagingen voor de toekomst

Als werkgroepleden vinden wij het belangrijk dat de stem 
van jonge land- en tuinbouwers, voor onze werkgroep dus 
specifiek de jonge akkerbouwers, gehoord wordt.

✒✒ SARAH SAMYN
DOSSIERHOUDER GROENE KRING

Wij vinden het een grote meerwaarde dat 
we ons standpunt ook via de structuren 
van Boerenbond kunnen verdedigen.  
Zo krijgen wij als werkgroeplid een 
effectief en plaatsvervangend mandaat 
in de provinciale vakgroep akkerbouw 
van Boerenbond, maar ook een effectief 
en plaatsvervangend mandaat in de 
sectorvakgroep akkerbouw op nationaal 
niveau.

Als jonge akkerbouwers zijn wij ervan 
overtuigd dat er heel wat uitdagingen op 
ons afkomen. De volgende drie uitdagen 
zijn volgens ons het belangrijkst.

Uitdaging 1
Beschikbaarheid van grond
De werkgroep is ervan overtuigd dat 
de beschikbaarheid van grond voor alle 
jonge landbouwers één van de grootste 
uitdagingen is. Ook voor ons als jonge 
akkerbouwers is toegang tot grond 
belangrijk. Er is nood aan zekerheid op 
lange termijn en het behoud van gronden 
in landbouwgebruik.

Volgens de werkgroepleden is een 
model zoals de Franse Safer interessant. 

De overheidsinstelling Safer kan immers 
optreden wanneer landbouwgrond 
uit landbouwgebruik zou gaan bij een 
verkoop. Ook kan de Safer beslissen 
om grond toe te wijzen aan de partij die 
het ‘beste landbouwproject’ heeft.

Voor de werkgroep is het daarnaast 
van groot belang dat pensioenboeren 
verdwijnen en dat er geen middelen 
uit het GLB naar hen gaan. Er is nood 
aan een sterke, sluitende definitie van 
actieve landbouwer.

Uitdaging 2
Erkenning en gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen
Als jonge akkerbouwers willen wij hier 
voldoende aandacht aan geven en heb-
ben wij onze bedenkingen en vragen 
bij de huidige tendensen. De publieke 
opinie ten opzichte van gewasbescher-
mingsmiddelen is niet mals, toch gaan 
wij als professionele gebruiker zeer 
 correct om met deze middelen. We 
betreuren dat er in het debat minder oog 
is voor cijfers en feiten en des te meer 
voor emotie.

De erkenningen en het gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen komt 
steeds meer onder druk te staan, maar 

FOCUS

Ook wij landbouwers mogen onze emoties 
in de strijd gooien. We moeten vooruitkijken 
en onszelf wapenen tegen de toekomst.
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Ludo Bresseleers 
Antwerpen
Gemeente: Kapellen
Bedrijf: akkerbouwgewassen en klein-
schalige groententeelt voor thuisverkoop 
Toekomstplannen: groeien wanneer 
mogelijk
Motivatie: Ik ben lid van de werkgroep 
omdat de werkgroepleden dezelfde 
interesses hebben. Verder vind ik ook 
de actualiteiten zeer interessant, want je 
weet sneller wat er in de sector speelt.

Laurens Van Den Borne
Antwerpen
Gemeente: Mol
Bedrijf: akkerbouwbedrijf (aardappelen, 
suikerbieten, maïs en een klein gedeelte 
industriegroenten) 
Toekomstplannen: een eventuele 
 uitbreiding en het optimaliseren van 
de teelten
Motivatie: Ik ben lid van de werkgroep 
om een vroege inzage te krijgen in actu-
ele punten die met de akkerbouwsector 
te maken hebben. Op deze manier 
 kunnen wij als jonge akkerbouwers en 
leden van de werkgroep akkerbouw 
onze mening hierover geven.

Katrien Smet 
OostVlaanderen 
(mandaat voor Antwerpen)

Gemeente: Kieldrecht
Bedrijf: akkerbouwbedrijf (voornamelijk 
uien, aardappelen en graan)
Toekomstplannen: Ik hoop later het bedrijf 
te kunnen overnemen en een gezond 
bedrijf uit te baten.
Motivatie: Ik ben lid geworden van de 
werkgroep om op de hoogte te zijn van 
de nieuwe ontwikkelingen in de sector 
en met andere jonge akkerbouwers in 
contact te komen.

Karel Kersten
Ondervoorzitter werkgroep
Limburg
Gemeente: Riemst
Bedrijf: akkerbouw (wintertarwe, 
 cichorei, suikerbieten, erwten, uien en 
aardappelen) en varkens (afmest)
Toekomstplannen: verder doen zoals we 
bezig zijn en uitbreiden waar mogelijk
Motivatie: Ik ben lid van de werkgroep 
om de belangen voor onze regio, speci-
fiek voor de akkerbouwsector, te kunnen 
behartigen en om met collega’s van 
gedachten te kunnen wisselen.

Bert Peurteners
Limburg
Gemeente: Bree
Bedrijf: akkerbouwbedrijf (aardappelen, 
suikerbieten, granen en grove groenten) 
Toekomstplannen: Ik wil het bedrijf 
graag voortzetten op de manier zoals ik 
nu bezig ben. 
Motivatie: Ik ben lid van de werkgroep 
om in contact te blijven met collega’s- 
akkerbouwers. Daarnaast ben ik geïnte-

Mandaathouders

Werkgroep 
akkerbouw

Iedere provinciale kern beschikt 
over 3 mandaten voor de 
 sectorale werkgroepen van 
Groene Kring, zo ook voor de 
werkgroep akkerbouw. Aan-
gezien er 5 provincies zijn, 
worden er voor de werkgroep 
akkerbouw 15 mandaathouders 
verkozen. Zij verdedigen op 
nationaal niveau de belangen 
van de jonge akkerbouwers. 
Ben je jong, met een hart voor 
de sector en wil je samen met 
collega’s nadenken over de 
(syndicale) actualiteiten binnen 
de akkerbouw? Laat dit zeker 
weten aan je provinciale vrij-
gestelde of stuur een mailtje 
naar sarah.samyn@groene- 
kring.be voor verdere info. 
Openstaand mandaat of niet, 
geef zeker door dat je geïnte-
resseerd bent. Misschien kan 
je een mandaat van een andere 
provincie invullen, we nodigen 
je al eens uit op een vergade-
ring of je kunt op termijn 
 mandataris worden.

akkerbouw
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resseerd in het beleid en wil ik graag een 
inbreng hebben via de werkgroep.

Bert Geurts
Limburg
Gemeente: Riemst
Bedrijf: zeugen met afmest, akkerbouw 
en loonwerk
Toekomstplannen: een vleesvarkensstal 
bijbouwen en als de kans zich voordoet 
wat landbouwgrond extra overnemen 
of kopen
Motivatie: Ik ben lid van de werkgroep 
vanwege de interessante vergaderingen, 
de kans om algemene informatie op te 
doen, de contacten met collega’s-akker- 
bouwers en de na-vergaderingen. Eind 
december ging ik op Groene Kring-
pensioen. Martine vervangt mij nu.

Martine Peumans
Limburg
Gemeente: Lanaken
Bedrijf: ouderlijk bedrijf met akkerbouw-
teelten (wintertarwe, cichorei, suiker-
bieten, aardappelen, maïs en erwten) 
en vleesvee, voltijds werkzaam bij PIBO- 
campus (praktijkcentrum akkerbouw- 
teelten)
Toekomstplannen: nog vaag
Motivatie: Ik ben lid geworden van de 
werkgroep omdat ik graag snel op de 
hoogte wil zijn van wat er reilt en zeilt in 
de sector. Deze interesse kreeg ik in de 
eerste plaats van thuis mee, maar het is 
natuurlijk ook voor mijn job van belang 
om snel op de hoogte te zijn van nieuwe 
ontwikkelingen. Het is immers belangrijk 

om landbouwers te informeren over 
actuele thema’s op studieavonden, al dan 
niet gecombineerd met de aanleg van 
proefvelden. Het lijkt me kortom interes-
sant om kennis uit te wisselen en met 
jonge mensen die met beide voeten in 
de praktijk staan te discussiëren over 
toekomstige uitdagingen. 

Bart Ryckaert
Voorzitter werkgroep akkerbouw
OostVlaanderen
Gemeente: Waterland-Oudeman
Bedrijf: akkerbouwbedrijf, gespeciali-
seerd in de pootgoedteelt met daarnaast 
zaai-uien, graszaad (Engels raaigras, 
rietzwenk), wintertarwe en gerst, vlas 
en soms dorsmaïs
Toekomstplannen: Ik wil het ouderlijke 
bedrijf op een gezonde basis voortzetten. 
Hierbij droom ik ervan om naar een 
‘gesloten’ pootgoedbedrijf te groeien, 
met een areaal waarbij toch nog tijd is 
voor een gezond familiaal leven.
Motivatie: Ik ben voornamelijk lid van 
de werkgroep voor het sociaal contact 
met collega’s-akkerbouwers over heel 
Vlaanderen. Ik wil ook op de hoogte 
blijven van nieuwe reglementering en 
waar mogelijk bijsturen in het belang 
van de sector.

Koen Verbist
OostVlaanderen
Gemeente: Beveren
Bedrijf: Akkerbouw (aardappelen, uien, 
suikerbieten, graan en maïs), met een 
derde van de grond in België en twee 

derde in Nederland. Het bedrijf wordt 
gerund door mijn grootvader, mijn vader 
en ikzelf.
Toekomstplannen: Ik hoop om nog te 
kunnen groeien en meer gebruik te 
maken van precisielandbouw.
Motivatie: Ik ben lid van de werkgroep om 
op de hoogte te blijven van actualiteiten 
binnen de sector, inbreng te kunnen heb-
ben als jonge akkerbouwer in bepaalde 
onderwerpen die voor onze sector 
belangrijk zijn en om mee te kunnen 
gaan op interessante uitstappen.

Philip Maenhout
OostVlaanderen
Gemeente: Waterland-Oudeman
Bedrijf: akkerbouw in de Oost-Vlaamse 
polders (tarwe, gerst, maïs, aardappelen, 
bieten en bruine bonen)
Toekomstplannen: Ik wil mijn teelten 
blijven optimaliseren door de nieuwste 
technieken toe te passen. Ik hoop op die 
manier zoveel mogelijk werkzaamheden 
in familiaal verband te blijven uitvoeren. 
Motivatie: Ik ben lid van de werkgroep 
om ervaringen uit te wisselen met colle-
ga’s en om inbreng te hebben over 
ervaringen uit de praktijk, zowel de wet-
telijke als de praktische aspecten.

Bastiaan Dehertogh
VlaamsBrabant
Gemeente: Boutersem
Bedrijf: vleesvarkens en akkerbouw 
(aardappelen, granen, maïs, wortelen en 
suikerbieten)
Toekomstplannen: We hebben de laatste ☞

akkerbouw
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van de markt en van het klimaat. Daar-
naast ben ik samen met een vennoot 
net gestart met een tweede akkerbouw-
bedrijf, dat zich volledig zal toeleggen 
op de biologische productie van onder 
andere granen voor een brouwerij uit 
de streek. 
Motivatie: Ik ben lid van de werkgroep 
om als eerste op de hoogte te zijn van 
veranderingen in de sector. Ik wil ook 
waar mogelijk mijn steentje bijdragen 
om het beleid ten goede bij te sturen. 
De contacten met collega’s-land-
bouwers uit heel Vlaanderen vormen 
een verrijking voor mijn eigen bedrijfs- 
voering.

Vincent Sanders 
WestVlaanderen
Gemeente: Gistel
Bedrijf: akkerbouw (pootgoed en tafel- 
aardappelen)
Toekomstplannen: een duurzaam en 
rendabel bedrijf uitbouwen, gebruik 
maken van precisielandbouw en de 
 verkoop aan particulieren verder 
uitbouwen 
Motivatie: Ik ben lid van de werkgroep 
om op de hoogte te blijven van de 
 veranderingen binnen de sector en om 
kennis en ervaring uit te wisselen.

Hendrik Opstaele
WestVlaanderen
Gemeente: Leffinge
Bedrijf: akkerbouwbedrijf in zware 
 poldergrond (wintertarwe, wintergerst, 
graszaad, erwten, vlas, suikerbieten en 

10 jaren veel geïnvesteerd (aardappel-
loodsen, machines, zonnepanelen ...). 
We willen de werking van ons bedrijf 
nog optimaliseren.
Motivatie: Ik ben lid van de werkgroep 
omdat ik op die manier kan samenkomen 
met jonge collega’s-landbouwers en 
de kans krijg om te vergaderen rond 
bepaalde thema’s die van belang zijn in 
de akkerbouwsector.

Koen Smeyers
VlaamsBrabant
Gemeente: Tienen
Bedrijf: akkerbouwbedrijf, werkt halftijds 
buitenshuis
Toekomstplannen: hopelijk uitbreiden 
en voltijds als landbouwer aan de slag 
gaan
Motivatie: Ik ben lid van de werkgroep 
omdat ik het belangrijk vind om mee te 
kunnen nadenken over de toekomst van 
onze sector. Daarnaast vind ik het belang- 
rijk om op de hoogte te blijven van de 
laatste nieuwe veranderingen. 

Pieter Van Wilderode
VlaamsBrabant
Gemeente: Borchtlombeek 
(Pajottenland)
Bedrijf: gemengd bedrijf met akkerbouw 
en varkens, met de laatste jaren vooral 
een focus op de akkerbouwtak (aard-
appelen, suikerbieten, tarwe, gerst en 
korrelmaïs)
Toekomstplannen: Ik wil verder bouwen 
aan een gezond en weerbaar bedrijf, dat 
een antwoord kan bieden op de grillen 

pootaardappelen)
Toekomstplannen: Ik wil licht uitbreiden 
in de pootgoedteelt, maar zeker niet 
extreem. Kwaliteit gaat boven kwantiteit. 
Daarnaast wil ik graag goed gemechani-
seerd zijn en blijven, om alle werkzaam-
heden in familiaal verband te kunnen 
uitvoeren, zonder of met weinig externe 
hulp.
Motivatie: Ik ben pas onlangs lid gewor-
den van de werkgroep, maar ik vind het 
belangrijk om als landbouwer van mijn 
erf te komen, mijn mening en ervaring 
te delen en te leren van andere land-
bouwers. In de werkgroep kunnen we 
samen actuele problemen bespreken en 
gezamenlijk een standpunt vormen. Ik 
vind het belangrijk om hier input vanuit 
mijn streek te kunnen meegeven.

Jasper Igodt
WestVlaanderen
Gemeente: Watou
Bedrijf: hoofdzakelijk akkerbouw, met 
specialisatie naar grove groenten en 
pootgoed, maar ook vleesvarkens en 
wat loonwerk
Toekomstplannen: verder proberen te 
optimaliseren in de huidige takken en 
eventueel kijken welke extra teelten nog 
op het bedrijf passen
Motivatie: Ik ben al meerdere jaren lid van 
de werkgroep, voornamelijk uit interesse 
voor de sector en uit enthousiasme 
voor de syndicale werking van Groene 
Kring. ◗
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