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Leuven, 13-4-2021 

ESTAFETTE VAN TRACTOREN KLEURT 
VLAANDEREN 
Jonge boeren van Groene Kring vragen een toekomst in 
Vlaanderen 
Leuven – Van dinsdag 13 tot zaterdag 17 april trekken de leden van Groene kring, de grootste vereniging voor 
jonge land- en tuinbouwers, met een colonne tractoren dwars door Vlaanderen. Ze vragen daarmee aandacht 
voor hun toekomst, die steeds verder onder druk komt te staan. Hun boodschap luidt als volgt: om te blijven 
zorgen voor uw voedsel en uw landschap, zijn jonge boeren onmisbaar.  

De toekomst van de jonge boeren komt steeds verder onder druk te staan. Het stikstofdossier dreigt namelijk 
een grote impact te hebben op de mogelijkheid om een landbouwbedrijf uit te baten. Bovendien ligt de 
vergunningsverlening quasi volledig stil en wordt het ondernemerschap van jonge boeren zo beperkt. 
Daarnaast zet het steeds veranderende beleid de rechtszekerheid van boeren op de helling. Daar komt nog bij 
dat de toegang tot grond steeds schaarser wordt, waardoor jongeren geen ruimte hebben om te boeren.  Dit 
alles dreigt ervoor te zorgen dat jonge boeren en hun familiebedrijven niet meer verder kunnen.  

Groene Kring wil de regering en elke burger duidelijk maken dat jonge boeren net van heel groot belang zijn 
voor de toekomst van het voedsel en het landschap in ons land. Daarom houden de jonge boeren een estafette 
met hun tractoren dwars door Vlaanderen. Elke dag, na een uitgestippelde route, geven ze het symbolische 
stokje door aan een nieuwe groep jonge boeren van een volgende provincie. De estafette begint dinsdag in 
Limburg en eindigt zaterdag in West-Vlaanderen. 

 “Als jonge land- en tuinbouwers willen wij aandacht vragen voor onze toekomst. Wij kunnen niet zorgen 
voor heerlijk voedsel en een prachtig landschap als we geen ruimte, perspectief en rechtszekerheid hebben 
om te kunnen ondernemen. Wij willen deze boodschap op een positieve manier overbrengen aan regering en 
de burger”, zegt Maarten Moermans, ondervoorzitter van Groene Kring. 

Deze actie kadert in een grotere actie met de slogan ‘Jonge boeren: voor uw voedsel, uw landschap & uw 
toekomst’. U zag deze banners en stickers misschien al in het landschap en op sociale media verschijnen met de 
hashtag #boerenvooruwtoekomst.  

 

U bent van harte uitgenodigd om de actie mee te volgen. Onze beelden zullen dagelijks ook op de website van 
Groene Kring (groenekring.be) verschijnen.  

Er wordt per provincie een infomoment voorzien. Deze vind je hieronder:  

  



PRAKTISCH 
Locatie Limburg: Opeindestraat 115, Kortessem 
Datum: dinsdag 13 april 2021 
Uur: 09:30 
Beeldmoment: 10:00 
Woordvoerder ter plaatse: Lotte Arkens (0468 09 89 33) 
Contactpersoon: Lieke Boekhorst (0492 88 92 86) 

 
Locatie Antwerpen: Rauwse Hoeve, Postelsesteenweg Mol 
Datum: woensdag 14 april 2021 
Uur: 09:30 
Beeldmoment: 10:00 
Woordvoerder ter plaatse: Dorien Blockx (0472 84 19 80) 
Contactpersoon: Dorien Dickens (0494 07 92 26) 

 
Vlaams-Brabant:  
In samenspraak met de politie zal in Vlaams-Brabant enkel een symbolische colonne rijden. Hier wordt 
geen persmoment voorzien.  
 
Locatie Oost-Vlaanderen: Flor Hofmanslaan, Lebbeke, tegenover watertoren. (Coördinaten voor Google 
Maps: 50°59'32.5"N 4°07'57.7"E) 
Datum: vrijdag 16 april 2021 
Uur: 9:45 
Beeldmoment: 10:00 
Woordvoerder ter plaatse: Karel D’Eer (0473 39 09 97) 
Contactpersoon: Aurelie Neirynck (0474 04 44 07) 

 
Locatie West-Vlaanderen: wordt nog gecommuniceerd 
Opgelet: in samenspraak met de politie zal in West-Vlaanderen enkel een verkort traject met slot worden 
georganiseerd. 
Datum: zaterdag 17 april 2021 
Uur: 09:00 
Beeldmoment: 09:00 
Woordvoerder ter plaatse: Celine Brutsaert (0477 04 14 87) 
Contactpersoon: Aurelie Neirynck (0474 04 44 07) 

 

Algemene vragen en opmerkingen 

Bram Van Hecke – 0472 47 53 17 

 



 

 

Bram Van Hecke Maarten Moermans 
Voorzitter Groene Kring ondervoorzitter Groene Kring 

VOOR MEER INFORMATIE: Bram Van Hecke | voorzitter | 0472 47 53 17 | bram.vanhecke@groenekring.be 

GROENE KRING?  Groene Kring is de grootste overkoepelende jongerenorganisatie in de Vlaamse land- en 
tuinbouwsector. Groene Kringleden kunnen er terecht voor ontmoeting, opleiding en belangen-
verdediging. Groene Kring maakt deel uit van groep Boerenbond. Neem een kijkje op de website 
www.groenekring.be of op onze Facebookpagina www.facebook.com/groenekringnationaal!  

 

http://www.groenekring.be/
http://www.facebook.com/groenekringnationaal

