Diestsevest 32 bus 3b | 3000 Leuven
016 47 99 98
info@groenekring.be
www.groenekring.be

Leuven, 28 november 2021

PERSUITNODIGING
2 november: Wat als de boer niet meer voortploegt?
Leuven – Volgende week dinsdag (2 november) staan er op allerlei pleinen in Vlaanderen landbouwploegen
die ‘gratis’ mee te nemen zijn. Het gaat om een actie van Groene Kring, de grootste organisatie voor jonge
land- en tuinbouwers. Daarmee zetten ze de moeilijke omstandigheden waar jonge landbouwers momenteel
mee kampen in de kijker.
“Wat als de boer niet meer voortploegt?”, dat vragen de jonge boeren zich al een tijdje af. In de huidige
omstandigheden, waarin grond schaars is, vergunningen niet verleend worden en de prijzen onder druk staan,
is het voor hen immers onhoudbaar om te blijven werken. Jonge boeren willen dat hun stem gehoord wordt en
dat zowel politici als de maatschappij zich bewust worden van het belang van hun beroep, zowel nu als in de
toekomst.
Bram van Hecke, voorzitter Groene Kring: "Jonge boeren zijn bezorgd over hun toekomst. Wij leveren veel
diensten aan de maatschappij, maar vrezen dat we door stikstofproblemen, het gebrek aan vergunningen de
onmogelijke toegang tot grond en prijzen waarmee we amper onze boterham verdienen niet meer kunnen
boeren in de toekomst”
Groene Kring nodigt u graag uit om langs te komen tijdens de actie met de landbouwploegen. U bent dinsdag 2
november welkom om 10u30 op Het Steenplein in Antwerpen – wat de hoofdlocatie van de actie is. Daar kan u
beeldmateriaal maken en nog meer vragen stellen aan de aanwezige Groene Kringers.
Deze actie wordt gelijktijdig herhaald op een vijftigtal locaties in heel Vlaanderen.

PRAKTISCH
Datum: 2 november
Uur: 10u00 – 12u00
Centrale locatie: Het Steenplein, Antwerpen
Locatie Limburg: Kerkplein, 3670 Meeuwen
Locatie West Vlaanderen: Stationsplein, 8000 Brugge
Locatie Oost Vlaanderen: Grote Markt, Lokeren, 9160
Locatie Leuven: Het Monseigneur Ladeuzeplein, 3000 Leuven
Beeldmoment: 10u30
Woordvoerder ter plaatse (centrale locatie): Bram Van Hecke, voorzitter Groene Kring
Contactpersoon ter plaatse (centrale locatie): Wendy Hidalgo, communicatiemedewerker Groene Kring
Meer info via www.groenekring.be of op sociale media via de hashtags #deboerploegdenietmeervoort
#boerenvooruwtoekomst #jongeboeren
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VOOR MEER INFORMATIE: Bram Van Hecke | voorzitter | 04 72 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 belangenverdediging. 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!

