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GROENE KRINGER AAN HET WOORD

Kobe Ruell vindt grond essentieel voor jonge boeren

“Grond kan ook emotionele 
waarde hebben”

De beperkte toegang tot grond is een probleem voor veel 
jonge land- en tuinbouwers. Groene Kring wil daarom met 
duidelijke oplossingen komen en haar visie op het probleem 
scherpstellen. Daarvoor werd de werkgroep toegang tot 
grond opgericht. Kobe Ruell van Groene Kring Hageland is 
lid van die werkgroep en neemt ons mee voor een blik 
achter de schermen.

 ✒ RUBEN GELEYNS
CONSULENT GROENE KRING

Kobe, wat betekent grond voor 
jou persoonlijk?
Kobe: “Grond is de hoeksteen van 
veel landbouwbedrijven. Ook bij mij, al 
 minstens vier generaties lang. Mijn voor - 
ouders hebben bloed, zweet en tranen 
gelaten om de grond in de familie te 
houden. Toegang tot grond is daarom 
gevoelig bij ons.”

Hoe ervaar jij dat het moeilijker 
wordt om te beschikken over 
landbouwgrond?
Kobe: “Door de stijgende prijzen. De 
seizoenspachten worden bijvoorbeeld 
alsmaar duurder en de overdracht van 
landbouwgrond van generatie naar 
generatie wordt ook telkens moeilijker 
door de hoge prijzen. Er zijn oplossingen 
nodig, zoals fiscale voordelen. Maar 
vooral de verpachter moet gerustgesteld 
worden dat de grond die hij in pacht 
geeft zo goed mogelijk bewerkt wordt 
en dat zijn voorouders trots kunnen zijn, 
want er is veel aan voorafgegaan.”

Speelt dat emotionele bij grond?
Kobe: “Op mijn bedrijf wel, want mijn 
voorouders hebben er keihard voor 
gewerkt en mijn broer, zussen en ik 
plukken daar de vruchten van. Zij zien 
dat ook zo en hebben niet de intentie 
om te verkopen. Dit is voor ons een 
buffer. Als er ooit iets gebeurt, zullen 
wij sterk staan als familie. Niet iedereen 
kan dat zeggen. Het zou ons echt pijn 
doen als er via onteigeningen of iets 
anders een einde aan zou komen.”

Hoe ben je in de werkgroep toegang 
tot grond terechtgekomen?
Kobe: “Door mijn interesse in de akker-
bouw, doordat mijn familie al generaties - 
lang met grond bezig is en door de 
waarde – niet alleen de financiële – die 
ik hieraan hecht. In de werkgroep zitten 
trouwens ook vooral gelijkgezinden. We 
zitten op één lijn rond de vraag ‘hoe 
kunnen we grond bij jonge boeren krij-
gen en houden?’ Dat is trouwens geen 
 makkelijke vraag om te beantwoorden.”

Wat wil de werkgroep doen?

Kobe: “Rechtszekerheid van grond is 
echt belangrijk, want tegenwoordig zijn 
er veel bedreigingen: zoals verpaarding 
en vertuining van het agrarisch gebied, 
vergrijzing en het speculeren met grond. 
Landbouwgrond wordt soms door over-
heden als een soort speeltuin gezien, 
zonder er bij stil te staan dat die gene-
raties lang door familiale bedrijven als 
goede huisvader werd bewerkt. 

Doordat er op allerlei manieren vraag 
is naar grond, swingt de prijs de pan uit 
– ontkoppeld van de feitelijke landbouw- 
waarde. Ondanks deze problemen en 
bedreigingen proberen we toch te vech- 
ten voor de rechtszekerheid en toegang 
tot landbouwgrond – met de nadruk 
op ‘landbouw’. Dat kunnen we wel niet 
alleen, want ook de overheid heeft hierin 
een rol. Als ze familiale landbouw willen 
laten bestaan, moeten ze met oplossin-
gen komen. Anders zal landbouw iets 
worden van louter grote industriële 
spelers. Ik en veel collega’s willen er 
blijven voor strijden dat landbouwgrond 
in landbouwgebruik blijft bij actieve 
landbouwers.”

Hoe zie jij de toekomst?
Kobe: “De toekomst zal anders moeten 
zijn dan nu, zo niet zullen wij als jongeren 
tegen een muur lopen en geen grond 
meer kunnen verwerven. De overheid 
moet zich ervan bewust zijn dat het vijf 
voor twaalf is en dat de hoge prijzen 
ons de das omdoen. Landbouwgrond 
hoort, naar mijn mening, voor landbouw 
te dienen. Die goede afbakening moet 
er zijn, punt. Er zijn al zo weinig jonge 
boeren, terwijl dit alles nog zoveel moei-
lijker maakt. Er is werk aan de winkel, 
en met de werkgroep hopen we een 
verschil te maken!” ◗

Bedrijfsprofiel
Kobes bedrijf ligt in het Hagelandse 
Boutersem. Hij heeft een tweehonderd-
tal Belgische witblauwrunderen. Daar-
naast bewerkt hij een zestigtal hectare 
als akkerbouwer.

ID-kit Kobe
 • Groene Kringgewest: Hageland
 • Leeftijd: 32 jaar
 • Studies: hoger secundair onderwijs 

landbouw PIVO Tongeren
 • Relatiestatus: gehuwd met Jorie en 

vader van Anna en Lot
 • Hobby’s: boeren en Groene Kring
 • Groene Kringfuncties: ondervoorzitter 

werkgroep vleesvee en lid werkgroep 
toegang tot grond

Toekomstplannen
Kobe hoopt dat hij zijn stal zal kunnen 
vernieuwen. Andere toekomstplannen 
heeft hij verder niet.

BOUTERSEM

“Landbouwgrond wordt soms door overheden 
als een soort speeltuin gezien.”
KOBE RUELL
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