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voor Plattelandsontwikkeling:
Europa investeert
in zijn platteland
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Beste lezer,
De zomerperiode is net van start gegaan. Voor velen onder
ons gaat dit ook gepaard met een welverdiende vakantie. De
meeste landbouwers werken uiteraard gewoon verder. We
wensen hen dan ook een goede oogst toe. Op 4 juli organi
seren wij nog een studiedag rond alternatieve land- en tuin
bouwproducten. Zoals altijd zal er ook nadien een verslag
terug te vinden zijn op onze website.
Daarnaast namen we in de voorbije maanden deel aan
diverse externe studiedagen en seminaries. Op vraag van
Vlaams-Europees Verbindingsagentschap (VLEVA) gaven we
een toelichting over het Vlaams Programma voor Platte
landsontwikkeling 2014 – 2020 tijdens hun infosessie rond
gebiedsgerichte werking binnen PDPO III. Op onze planning
stonden ook een aantal vergaderingen van het Europees
Netwerk voor Plattelandsontwikkeling (ENRD), zoals de se
minaries over groene economie en de bijeenkomst van de
nationale rurale netwerken. Tijdens dit laatste event, dat het
ENRD in samenwerking met het Nederlandse Netwerk Plat
teland organiseerde, zijn we met de aanwezigen dieper inge
gaan op de relatie tussen kunst en het platteland. Daarnaast
stonden er ook verschillende workshops op het programma,
onder andere rond innoverende manieren om de relatie stad
- platteland nog meer te versterken. Meer informatie vindt u
bij de verslagen op onze webstek.

In 2016 zetten we, naast de actiegroep voor jonge landbou
wers, ook een actiegroep op rond de economische en eco
logische weerbaarheid en verduurzaming van de landbouw
sector. Hiervoor zaten we op 9 juni al een eerste keer samen
met de geïnteresseerden.
Wat kunt u verwachten in deze zomereditie van onze
nieuwsbrief? Deze keer belichten we opnieuw enkele PDPO
III-maatregelen. Zo komt u meer te weten over wat demon
stratieprojecten nu juist inhouden en waartoe ze dienen.
Daarnaast komt ook de maatregel ‘Omgevingskwaliteit’ aan
bod. We belichten het doel van de maatregel en interviewen
de promotor van het project ‘Burende Boeren’.
Verderop vindt u ook de belangrijkste zaken terug die naar
voren zijn gekomen tijdens ons interview met Philip Sinnae
ve, een biologische landbouwer uit het West-Vlaamse Keiem.
Hij maakt gebruik van de hectaresteun voor de voortzetting
van de biologische productiemethode.
Wij wensen u veel leesplezier en een deugddoende vakantie!
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Ook onze actiegroepen zijn definitief uit de startblokken
geschoten. Zo zijn we al twee keer samengekomen met de
actiegroep jonge landbouwers om hun noden te detecteren
én te bekijken hoe we samen acties kunnen formuleren en
uitwerken, weliswaar binnen het PDPO III-kader.
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DEMONSTRATIEPROJECTEN
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De rendabiliteit van vele land- en
tuinbouwbedrijven staat onder druk.
Een goede bedrijfseconomische boek
houding kan hier echter deels een
oplossing voor bieden. De bedrijfseco
nomische boekhouding vormt een on
ontbeerlijk instrument voor beslissin
gen met een impact op lange termijn
en strategische keuzes, die niet alleen
de technische vooruitgang maar even
eens de toekomstkansen van een be
drijf bepalen. Denk bijvoorbeeld maar
aan beslissingen in het kader van in
grijpende veranderingen of ontwik
kelingen zoals de afschaffing van het
melkquotum en de omschakelingsmo
gelijkheden in het kader van de Pro
grammatische Aanpak Stikstof (PAS).
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Het is niet evident om op de hoogte
te zijn van al de nieuwste technieken
of innovaties in de landbouw of tuin
bouw. Bovendien is het best dat deze
nieuwste technieken of innovaties
worden getoond buiten het leslokaal
en dus op het veld of in een bedrijf.
Vanuit deze redenering werden binnen
het derde Vlaams Programma voor
Plattelandsontwikkeling subsidies vrij
gemaakt voor demonstratieprojecten
in de land- en tuinbouw.
Demonstratieprojecten hebben als
doel om land- en tuinbouwers op de
hoogte te brengen van de nieuwste
mogelijkheden op het vlak van duur
zame praktijken en technieken. Door
ze te demonstreren via de demonstra
tieprojecten is het de bedoeling dat ze
worden toegepast op onze Vlaamse
land- en tuinbouwbedrijven. Demon
stratieprojecten beogen met andere
woorden het sensibiliseren van land
bouwers en tuinders. Er wordt veel
belang gehecht aan het werken met
voorbeeldbedrijven of met groepen
die samenkomen op praktijkbedrijven,
omdat dit soms een extra drijfveer
kan zijn om de nieuwste inzichten,
die in de demonstratieprojecten wor
den getoond, effectief toe te passen.
Om het doelpubliek zo goed mogelijk
te bereiken, is samenwerking tussen
partners ten zeerste aanbevolen.

Jaarlijks lanceert het Departement
Landbouw en Visserij een oproep,
waarin bepaalde thema’s worden af
gebakend. Een comité van experten
buigt zich over de ontvangen voor
stellen en maakt op basis van een
beoordeling een selectie van de beste
projecten. Deze projecten komen dan
in aanmerking voor subsidiëring. Het
effectieve bedrag wordt per oproep
bepaald en bedraagt 100% van de be
wezen subsidiabele kosten. Alleen ver
enigingen die erkend zijn als centrum
voor sensibilisering voor duurzame
landbouw komen in aanmerking als
begunstigden. Een demonstratiepro
ject loopt voor maximum twee jaar.

Door de bedrijfseconomische boek
houding kunnen landbouwers hun
bedrijfsvisie en –werking in beeld
brengen en bijsturen waar nodig. De
strategische keuzes op basis van de
bedrijfseconomische
boekhouding
wordt echter niet steeds (correct)
gemaakt, waardoor bedrijven soms
onvoldoende voorbereid aan zware
investeringen beginnen. Via de drie
demonstratieprojecten rond dit thema
worden land- en tuinbouwers gesen
sibiliseerd om de juiste bedrijfsecono
mische en financiële gegevens te han
teren bij het maken van strategische
lange termijn keuzes en bij de opmaak
van een degelijk businessplan.

De oproepen worden telkens gepubli
ceerd op de website van het Depar
tement Landbouw en Visserij: www.
lv.vlaanderen.be. In 2015 werd er bij
voorbeeld een oproep gelanceerd rond
het ‘onderbouwen van belangrijke be
drijfsbeslissingen d.m.v. bedrijfsecono
mische gegevens uit de boekhouding’.

Meer informatie over deze drie demon
stratieprojecten, respectievelijk in de
sectoren sierteelt, melkvee en witloof,
vindt u via deze link: http://lv.vlaan
deren.be/nl/voorlichting-info/voor
lichting/demonstratieprojecten/2015/
onderbouwen-van-belangrijke. Meer
algemene informatie over de demon
stratieprojecten kan u terugvinden via
deze link: http://lv.vlaanderen.be/nl/
voorlichting-info/voorlichting/over
zicht-demonstratieprojecten. Hou de
website zeker in het oog want heel
binnenkort wordt de volgende oproep
gelanceerd.

BURENDE BOEREN
Burende Boeren is een PDPO III-project. Dit project valt on
der de maatregel ‘Versterken omgevingskwaliteit en vitali
teit van het platteland’, kortweg ‘Omgevingskwaliteit’ ge
noemd. Vanuit een breed partnerschap wil dit project, dat
loopt van 1 juli 2015 tot eind 2017, nieuwe impulsen geven
aan land- en tuinbouw in het arrondissement Mechelen. Acties rond milieubewustzijn verbinden de boer en zijn buurt,
wat bijdraagt tot een breder draagvlak voor de sector in het
sterk verstedelijkte gebied. Via een participatief proces stelt
het project een breed gedragen actieplan op voor de lokale
voedselproductie, op maat van de gemeenten. Zo blijven de
resultaten ook na het project verankerd in het lokaal beleid.
Burende Boeren is een project dat uitgevoerd en gedragen
wordt door verschillende partners die actief zijn in de regio,
met als trekker RURANT vzw.

Waarom dit project?
Het arrondissement Mechelen kenmerkt zich door een sterke
verstedelijking en een hoge bevolkingsdichtheid. Net zoals
veel stedelijke gebieden wordt het echter ook doorweven
en omzoomd door landelijke gebieden. De sterke verstede
lijking zet echter druk op het ruimtegebruik. Het buitenge
bied is een complexe en gefragmenteerde ruimte met, naast
de traditionele ruimtegebruikers, ook andere functies zoals
wonen, werken en recreatie. Het behouden van land- en
tuinbouw in het buitengebied is dan ook een belangrijke en
noodzakelijke uitdaging.
Naast deze ruimtelijke uitdaging zijn er ook brede maat
schappelijke uitdagingen. Voedsel is meer dan ooit een
belangrijk maatschappelijk thema: er wordt in de regio na
melijk niet enkel veel voedsel geproduceerd, maar ook veel
geconsumeerd. Hoewel de consument heel dicht bij de pro
ducent zit, ontbreekt het direct contact vrijwel geheel. In
aanleg zijn peri-urbane gebieden een rijke bron om ‘stede
lijke’ bedreigingen, zoals vergrijzing, gezondheid en milieu,
aan te pakken. Land- en tuinbouwers kunnen zeker ook hun
steentje bijdragen aan het wegwerken van deze bedrei
gingen. Helaas wordt die potentiële rijkdom vaak over het
hoofd gezien en verwaarloosd, zowel door stadsbewoners
als door de peri-urbane rurale ondernemers zelf die niet zien
welke kansen er voor het rapen liggen.

Aanpak
Dit project bestaat uit drie pijlers die door de verschillende
partners worden uitgevoerd. In de eerste pijler zet RURANT
vzw vanuit een participatief proces in op de ontwikkeling
van lokale voedselstrategieën met kansen voor de lokale kor
te keten-actoren die men verankert in gemeentelijke plan
nen. Men kijkt hierbij dus naar de relatie boer - overheid.
Binnen de tweede pijler zal IGEMO (streekintercommunale)
zich toespitsen op de relatie boer - buurt: zij stimuleren en
faciliteren buurtinitiatieven op een land- of tuinbouwbedrijf
gebruik makend van de milieuaspecten op het bedrijf zelf.
In een derde pijler zet het Innovatiesteunpunt in op de re
latie boer - industrie. Hiervoor analyseren ze de mogelijkhe
den om rest- of nevenstromen uit land- en tuinbouw te ver
waarden binnen de industrie in de regio. Daarnaast vormt
innovatieve product- en dienstenontwikkeling in de korte
keten-economie ook een onderdeel van deze pijler.
In elke pijler wordt er speciale aandacht besteed aan het
opzetten van gepaste communicatieacties naar de verschil
lende doelgroepen die men wil bereiken.

Interview
Voor het interview gingen we luisteren bij Greet Aernouts,
coördinator streekgebonden producten bij RURANT vzw, de
trekker van dit project. Het project Burende Boeren valt, zo
als eerder vermeld, onder maatregel ‘Omgevingskwaliteit’.
Deze PDPO III-maatregel heeft een versterkend effect op de
kwaliteit en de vitaliteit van het Vlaamse platteland. Hierbij
kan speciale aandacht gaan naar de verfraaiing, de inrich
ting en het kwaliteitsvol onderhoud van het platteland in al
zijn facetten (gebouwen, wegen, kleine landschapselemen
ten, water, erfgoed, natuur …).

Doelstellingen
Het project wil een boost geven aan de economische ont
wikkelingen van de land- en tuinbouw in de regio op lange
termijn. Samen met alle belangrijke stakeholders wil RU
RANT vzw via dit project werken aan het versterken van
de korte keten en het verhogen van het milieubewustzijn
binnen deze regio.
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Greet, wat is jouw ervaring met de nieuwe maatregel Om
gevingskwaliteit binnen PDPO III en op welke manier komt
de informatie bij jullie binnen?
We zijn blij dat deze maatregel bestaat binnen het nieuwe
Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling 2014 –
2020 (PDPO III). Ook binnen As 3 tijdens PDPO II, hebben we
mooie projecten gehad, en uiteindelijk vormt deze maatregel
hier toch het verlengstuk van.
Na de eerste oproep in 2014 werd het programma even ‘on
hold’ gezet en de spelregels van PDPO III gewijzigd. Ons projectvoorstel moest daarom worden hertekend. Aangezien er
heel wat promotoren en partners verbonden zijn aan dit
verhaal was het geen sinecure om het project op korte ter
mijn bij te sturen en zijn definitieve vorm te geven. Maar het
is ons gelukt!
Elk jaar lanceert de provincie een projectoproep, al dan niet
gepaard met een infosessie, die bekend gemaakt wordt via
een persbericht, mailing en sociale media. De infosessie is
opgebouwd rond de verschillende subsidiekanalen voor
plattelandsontwikkeling waarbij good cases duiding geven
bij de thema’s en richtlijnen. De brochure ‘Provinciaal plat
telandsontwikkelingsplan’ geeft aan waar de provincie haar
focus legt en geeft op een overzichtelijke manier weer hoe
projecten kunnen ingediend worden. Al deze informatie is
raadpleegbaar op de website van de provincie. En de plat
telandscoördinator geeft graag toelichting als er nog vragen
rijzen bij het interpreteren van de richtlijnen. Mensen met
ideeën voor het platteland worden dus zeker goed geïnfor
meerd over de subsidiemogelijkheden.
Zijn de verschillende partijen van dit project zelf tot bij jul
lie gekomen? Of hebben jullie de partners samengebracht?
Initieel is dit project ontsproten uit het RESOC-streekpact
waaruit een aantal opportuniteiten voor het gebied zicht
baar werden.
RURANT vzw, IGEMO en Innovatiesteunpunt hebben samen
het project ontwikkeld en ingediend waarbij ieders exper
tise ingezet wordt om eenzelfde doel te behalen op lange
termijn: een stimulans, zeg maar een ‘vliegwiel’, zijn voor de
economische ontwikkelingen van land- en tuinbouw in de
sterk verstedelijkte regio. Zowel de lokale overheden als de
land- en tuinbouwers zijn betrokken bij de ontwikkeling en
de opstart van het project. We zijn ervan overtuigd dat deze
aanpak, waarbij elke partij haar expertise inbrengt en er een
goede samenwerking is met alle partijen, bijdraagt tot een
succesvol project en een duurzaam eindresultaat.

Wat zijn de reacties op dit project? We zagen dit project
onder andere al de revue passeren in de nieuwsbrief van
het Vlaams infocentrum voor land- en tuinbouw (VILT),
wat er toch op duidt dat dit leeft.
Naar de toekomst hebben we al een aanvraag ontvangen
voor een toelichting van het project tijdens de Voedseldag
van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG)
op 30 september 2016 in Gent. Maar ook op Europees gebied
worden we opgemerkt: het European Network for Rural De
velopment (het ruraal netwerk dat de stakeholders op gebied
van plattelandsontwikkeling in de Europese Unie (EU) samen
brengt) heeft ons ook gevraagd om ons project toe te lichten
tijdens hun seminarie op 1 juli over ‘Changing our Mindsets
- Seizing opportunities in the Green Economy’. Dit seminarie
zal gaan over de verschillende kansen en mogelijkheden om
‘groene economie’ te detecteren en te promoten.
Wat is er al gerealiseerd binnen het project?
We hebben al tal van zaken gerealiseerd. Denk maar aan het
officiële startmoment met alle betrokken gemeenten en part
ners uit het gebied. Daarnaast hadden we ook uitgebreide
intakegesprekken met alle gemeentes. Die output hebben de
partners gebruikt om maatwerk op vlak van hun pijler te re
aliseren. Voor de land- en tuinbouwers organiseerden we een
inspiratieavond over het project en de acties van alle partners.
We hebben twee ‘inspiratietours’ opgezet, namelijk ‘Multifunc
tional Agriculture Academy On Tour’ voor land- en tuinbouwers
en ‘Proef Lekker Geel’. Deze laatste was georganiseerd voor de
gemeenten om te tonen hoe toerisme zowel een trekker als
innovator kan zijn van een werking rond korte keten en lokale
producten. Op die manier wordt de gemeente een stimulator
voor dienstoverschrijdende samenwerking. Daarnaast zijn we
ook volop bezig met communicatie-acties over dit project.
Wat staat er nog op het programma voor 2016 en later?
Er zullen verschillende ‘Boer-buurt’-events plaatsvinden in 2016
en 2017, waar we dit traject voort zullen bestendigen via am
bassadeurschap en kennisdeling. We zullen ook een traject voor
gemeenten opzetten voor de uitwerking van een gemeentelijke
databank Korte Keten. Ook in 2016 en 2017 zullen we meerdere
inspiratiemomenten voor gemeenten opzetten over de moge
lijkheden voor korte keten-acties. Maar ook inspiratiemomen
ten voor ondernemers zijn belangrijk, om hen te informeren
over de mogelijkheden voor multifunctionele landbouw en het
valoriseren van nevenstromen. We zullen ook proberen om on
dernemers met ideeën op weg te zetten om deze ideeën ook
effectief om te zetten in haalbare bedrijfsactiviteiten.
Wat zijn volgens jou de sterke punten van dit project?
Dit is een echt gebiedsgericht en integraal project. Door in te
zetten op mogelijkheden in het gebied voor zowel onderne
mers als lokale overheden en burgers, maar ook door zowel
het ondernemerschap als de onderlinge relaties boer-buurt
te versterken, wordt de plaats van land- en tuinbouw in een
sterk verstedelijkte regio weer duidelijk. Het biedt ook per
spectieven voor alle betrokkenen op lange termijn.

INTERVIEW PHILIP
SINNAEVE
Op een mooie lentedag trokken we richting Diksmuide. Aan
de oevers van de Ijzer woont Philip Sinnaeve met zijn gezin.
Hij is een biologische melkveehouder en vertelt ons graag
over zijn beroep.
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Het bedrijf
In 1994 heeft Philip het ouderlijk landbouwbedrijf overge
nomen. Toen was het een gemengd bedrijf met melkvee en
vleesvee op 30 ha. Een paar jaar later trouwde hij met Lien
Debergh, een boerendochter wiens ouders toen een biolo
gisch melkveebedrijf en een kaasmakerij runden. De biologische productiemethode inspireerde Philip, en in 2000 zijn
Philip en Lien met de omschakeling van hun bedrijf begon
nen. Snel werd beslist om al het melkvee op de boerderij
van Philip en Lien te houden, zodat de ouders van Lien zich
volledig op de kaasmakerij konden toespitsen. Ondertussen
is de kaasmakerij overgenomen door de broer van Lien. Toen
het bedrijf in omschakeling was, beslisten Philip en Lien om
geen vleesvee meer te houden. Doordat het melkquotum en
de dieren van de ouders van Lien bij het bedrijf van Philip en
Lien zijn gekomen, is het bedrijf natuurlijk sterk uitgebreid.
Ondertussen houden ze 140 melkkoeien, en jongvee, en telt
het bedrijf een oppervlakte van 90 ha. Twee derde van de
melk gaat naar de kaasmakerij, die intussen overgenomen is
door de broer van Lien. Het andere derde wordt geleverd aan
Biomelk Vlaanderen. Sinds 2000 werkt Lien voltijds mee op
het bedrijf en soms krijgen ze ook wat losse hulp. In 2008
hebben Philip en Lien twee melkrobots geïnstalleerd om de
werkdruk te verminderen. Dit is een dure investering, maar
voor Philip is deze zeker zijn geld waard. Hij spaart namelijk
veel arbeidsuren uit, en vaak op moeilijke uren.
Philip wil graag bijbouwen om zijn dieren nog comfortabeler
te kunnen stallen. Hij wil ook een derde melkrobot plaatsen,
wat het werkgemak ten goede komt. Een grote uitbreiding
van de veestapel staat niet meteen op het programma. In de
biologische veehouderij is dit trouwens sowieso niet altijd
mogelijk, omwille van de grondgebondenheid. De verhou
ding tussen het aantal dieren en de landbouwoppervlakte
is hierbij van belang.

Biologische productie
In 2000 heeft Philip de stap gezet om zijn bedrijf om te
schakelen naar bio. “Ik werd in de eerste plaats geïnspireerd
door mijn schoonouders. Daarnaast waren er eind jaren ’90
weinig mogelijkheden voor bedrijfsontwikkeling. Door de
reeds bestaande kaasmakerij hadden wij wel zekerheid over
de afzet.” Philip had in het begin zelf ook twijfels bij de om
schakeling. Hij vertelde ons dat hij hier zelf ook in gegroeid
is. “De omschakelperiode is een moeilijkere periode. Het is
best een grote aanpassing: je kan bepaalde hulpmiddelen
niet meer gebruiken, je werkt samen met nieuwe leveran
ciers in plaats van met de vertrouwde gezichten en bedrij
ven, … Je hebt een omschakelplan nodig en begeleiding door
een adviseur is ook zeker welkom. Daarnaast is het belang
rijk om ontwikkelingen in het beleid goed op te volgen. Als
biologische veeboer moet je automatisch ook meer exten
sief gaan boeren, maar de hoge grondprijzen in Vlaanderen
maken dat er niet gemakkelijker op. Hoe goed je het ook
doet als biologische landbouwer, je hebt altijd minder op
brengst. Heel wat factoren om rekening mee te houden dus.”
Momenteel zijn verschillende traditionele melkveehouders
uit de regio in omschakeling naar bio. Mogelijke verklarin
gen zijn de crisis die nu ook de melkveehouderij treft, of
een West-Vlaams project dat werd opgezet om meer land
bouwers aan te zetten biologisch te produceren. “De kans
bestaat dat de biologische melkproductie in België drie keer
zo groot wordt. Er is extra verwerking nodig voor deze melk,
maar tegelijk is er wel ruimte voor meer biologische melk
in ons land. Een mogelijke bedreiging voor de biologische
melkprijs zie ik eerder bij een stijgende productie in onze
buurlanden. Laat ons ook niet vergeten dat de biologische
veehouderij grondgebonden is, waardoor het niet zo een
voudig is om spectaculair uit te breiden. Voor mij is dat één
van de belangrijkste principes bij biologische landbouw.”

Contact met collega’s

PDPO III-steun
Ook in PDPO III is er hectaresteun voor de omschakeling
naar en de voortzetting van de biologische productie voor
zien. Deze steun zou de gemaakte kosten, gederfde inkom
sten en transactiekosten moeten compenseren. Tijdens de
periode van omschakeling is het steunbedrag hoger, omdat
de landbouwer dan zijn producten nog niet op de biologi
sche markt kan verkopen, terwijl hij wel aan alle verplichtin
gen voor biologische productie moet voldoen. “Deze steun
is nodig, ook na omschakeling, want de kosten om biolo
gisch te produceren zijn een stuk hoger dan bij gangbare
productie”, aldus Philip. Naast de biohectaresteun is ook de
steun voor vlinderbloemigen, en met name grasklaver, heel
belangrijk voor de bioboeren. De nieuwe vergroeningsvoor
waarden en het verbod op dubbele financiering zorgen dat
het uittekenen van een optimaal teeltplan niet evident is.
Samen met de medewerkers van BioForum heeft Philip veel
tijd genomen om de regelgeving te doorgronden. Die kennis
deelde hij ook met de andere bioboeren via de biobedrijfs
netwerken. Philip heeft zijn teeltplan aangepast om verlies
van subsidies omwille van dubbelfinanciering te voorkomen.
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Biologische melkveehouders in Vlaanderen zien elkaar re
gelmatig tijdens de bijeenkomst van de zogenaamde bio
bedrijfsnetwerken. Ook Philip neemt vaak deel aan deze
activiteiten. “Deze uitwisselingen zijn telkens interessant.
Vaak komen we samen op een bedrijf. Het aantal Vlaamse
biologische melkveehouders is vrij beperkt, en de landbou
wers wonen niet meteen allemaal dicht bij elkaar. De biobe
drijfsnetwerken zijn een gelegenheid om bij elkaar te komen
en van elkaar te leren. Het is een hechte groep, ik zie het een
beetje als een samenkomst met lotgenoten.”
Daarnaast werkt Philip ook samen met een groenteteler, zo
wel voor mestafzet als voor uitwisseling van gronden. Dit is
voor hen allebei een win-win.

Toekomst van de sector
Aan het einde van ons bezoek polsten we ook even bij Philip
hoe hij de toekomst van de landbouwsector ziet. “Ideologisch
gezien vind ik dat er zoveel mogelijk landbouwers moeten
blijven. Maar het beleid is sterk geëvolueerd en werkt schaal
vergroting in de hand, denken we bijvoorbeeld aan de we
reldmarkt. Ik denk dat het beter is de groei van bedrijven niet
meer te stimuleren, maar eerder te wijzen op kansen voor een
aantal bedrijven in de bio-sector en in de korte keten.”

Studiedag ‘Alternatieve land- en
tuinbouwproducten en activiteiten’
4 juli 2016
Het Vlaams Ruraal Netwerk organiseert op maandag 4 juli 2016
een excursie in West-Vlaanderen. De bedoeling van deze excur
sie is om te tonen dat onze Vlaamse land- en tuinbouw heel
divers is, en dat er naast de ‘klassieke’ landbouwbedrijven ook
nog heel wat andere alternatieven zijn. De excursie wordt geor
ganiseerd in de gemeente Heuvelland. Een verslag van deze dag
vindt u weldra terug op onze website.

Boerenfans (m/v)
Het West-Vlaamse LEADER-project “Zot van (’t) Boeren” wil pro
blemen bij land- en tuinbouwers zo vlug mogelijk ontdekken.
Hoe vlugger bekend, hoe vlotter verholpen.
Vele problemen ontstaan wanneer de beschikbare informatie
niet gelezen of begrepen wordt. Bovendien kan niet iedereen
vlot overweg met een computer.
Overdracht van informatie om problemen op te lossen is dus ....
een probleem.
We willen dit verhelpen met jouw hulp.
Het project “Zot van ’t Boeren” zoekt voor onmiddellijke in
diensttreding
Je profiel:
• Lange en korte mensen, dikke en dunne mensen, kaalkop
pen of mensen met een weelderige haardos, jong of oud,
actief in land- en tuinbouw of gewoon boeren-liefhebber,
mannen en vrouwen
• Mensen die bewust zijn van de kwetsbaarheid van de landen tuinbouwers uit hun omgeving en er iets willen aan doen.
Mensen die bewust zijn van hun eigen kwetsbaarheid hebben
een voetje voor.

Je opdracht:
• Je zoekt en vindt in vak- en ledenbladen en in websites,
tips om fit in je hoofd te blijven en goed in je vel te voelen.
• Als het je past, als je dan toevallig iets leuks ziet waarvan
je denkt ‘dit moet mijn maat weten’, geef dan die tips door.
Alle wegen zijn goed: digitaal, de plaatselijke krant of ter
gelegenheid van een ontmoeting op een vergadering of op
een dorpsbijeenkomst. Een gewone babbel kan veel doen.
Vooral die mensen die problemen hebben of die kwetsbaar
zijn en in problemen dreigen te komen, zijn dan de ontvan
gers van jouw boodschap.
• Je kiest dus zelf wat je belangrijk vindt om mensen te hel
pen. Alle beetjes helpen. Alle stapjes zijn goed.
• Je bent niet betrokken bij individuele begeleidingstrajecten
van hulpverleners
• Je correspondeert in een vertrouwelijke sfeer.
Je vergoeding:
• Je medewerking is onbetaalbaar. Je kan rekenen op de
dankbaarheid van de ontvangers van je tips en van de part
ners van het project “Zot van (’t) Boeren”.
• Je kan rekenen op extra informatie die wij je regelmatig
bezorgen. Wie vragen heeft kan rekenen op een antwoord.
Mail of bel ons. We nemen de tijd om te luisteren en met je
mee te denken.
• Je kan deelnemen aan leuke informatievergaderingen. Op
tijd en stond kun je rekenen op een pot en een pint, een
hapje of een attentie.
Aanmelden als Boerenfan:
• Via www.zotvantboeren.be/boerenfan of met een mailtje of
met een briefje of met een telefoontje.
• Doen. Dank.
Meer informatie:
0499 91 43 53
geert@zotvantboeren.be - www.zotvantboeren.be

Contact
Vlaams Ruraal Netwerk
Vlaamse overheid, Departement Landbouw en Visserij
Koning Albert II-laan 35, bus 40, 1030 Brussel
T. +32(0)2 552 77 39
vlaamsruraalnetwerk@vlaanderen.be, www.ruraalnetwerk.be
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