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Europees Landbouwfonds
voor Plattelandsontwikkeling:
Europa investeert
in zijn platteland

Dag plattelandsliefhebber,
De zomer zit er intussen op. Hopelijk heeft u volop kunnen
genieten tijdens de vakantie. Ook in de zomermaanden zijn
we bezig geweest met het verzamelen van interessante in
formatie en weetjes die nuttig kunnen zijn voor u.
Zo verzamelden we in deze nieuwsbrief een aantal goede
voorbeelden uit Europa. U leest meer over het ‘Future Far
mers in the Spotlight’-verhaal waarin landbouwers inspire
rende ervaringen delen en zo de volgende generatie land
bouwers blijven aanmoedigen om voor deze mooie stiel te
kiezen.
Ook Frederik Backaert komt aan bod in onze nieuwsbrief.
“Frederik Backaert, is dat geen profwielrenner en heeft hij
niet meegereden in de Tour de France deze zomer?”, horen
we u al denken. Dat klopt, maar wanneer hij niet op zijn
koersfiets zit, werkt hij thuis mee op het melkveebedrijf. In
2012 behaalde hij zijn diploma ‘Bachelor Agro- en Biotech
nologie’. We gingen dus eens langs bij hem om te luisteren
in welke mate hij het fietsen en het boeren kan combineren.

In juni kon u naar (een van) onze twee studiedagen over ero
sie gaan. Tijdens de studiedag in Oost-Vlaanderen kwam on
der andere het LEADER-project ‘Boeren op een helling’ aan
bod, waarvan agrobeheercentrum Ecokwadraat de hoofd
promotor is. Tijdens deze herfsteditie geven we u graag wat
meer informatie mee over dit project dat inzet op erosiebe
strijding in de Vlaamse Ardennen.
Op 26 september organiseerden we ook een studiedag over
leven en beleven op het platteland. De aanwezigen kregen
er te horen welke mogelijkheden er bestaan binnen het hui
dig Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling (PDPO
III) om de plattelandsbeleving te verhogen en er zelf ook
voordeel uit te halen. Het verslag en de presentaties leest u
binnenkort op onze website.
Veel leesplezier!
Alexander, Ariane en Julie
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INSPIREREND VOORBEELD:
FUTURE FARMERS IN THE SPOTLIGHT
In deze nieuwsbrief willen we u graag opnieuw inspireren met een goed voorbeeld uit het buitenland. Voor dit artikel gingen
we gluren bij de buren, meer bepaald bij onze noorderburen. Daar is het project ‘Future Farmers in the Spotlight’ opgestart.
Hieronder kunt u ontdekken wat dit project inhoudt.

Van waar komt dit initiatief?

Een leerrijke tocht door Europa

‘Future Farmers in the Spotlight’ is een initiatief om de vol
gende generatie van duurzame landbouwers te inspireren en
aan te moedigen. Het project brengt inspirerende verhalen
over jonge landbouwers die ondanks de vele moeilijkheden
in de sector, innovatieve, rendabele en duurzame initiatie
ven hebben opgezet.

Joris en Juliane zochten een antwoord op deze vragen. Ze
besloten om rond te trekken door heel Europa om het ge
sprek aan te gaan met jonge landbouwers. Op die manier
hoopten ze antwoorden te vinden op al deze moeilijkheden.
Ze filmden daarbij alles, zodat de inspirerende antwoorden
ook andere jongeren met dezelfde dromen kunnen bereiken.

Joris van der Kamp en Juliane Haufe uit Nederland zetten
dit initiatief op poten omdat ze een droom hadden: land
bouwer worden. Geen van beide kwam echter uit een land
bouwgezin. Zo kwamen ze al snel tot de vaststelling dat je
als nieuwkomer in de land- en tuinbouwsector voor vele
uitdagingen staat.

Binnen dit initiatief nam het grootste deel van de toekom
stige landbouwers innovatieve concepten over om hun pro
ducten aan de man te brengen, zich te verdiepen in niche
markten, aan verbreding te doen, op innovatieve manieren
grond aan te kopen … De filmpjes geven een kijk op de verschillende mogelijkheden om aan landbouw te kunnen doen
en inspireren de volgende generatie met positieve verhalen
en landbouwmodellen die klaar zijn voor de toekomst. Je
kan ze bekijken op https://future-farmers.net.

‘Future Farmers in the Spotlight’ stelt: “Slechts 7% van alle
landbouwers in de EU zijn jonger dan 35 jaar. Meer dan de
helft van alle landbouwers zijn ouder dan 55 jaar. Wanneer
de situatie ongewijzigd blijft, lijkt het zeer waarschijnlijk dat
er binnen tien jaar nog slechts de helft van alle landbouwers
zal overblijven.”
Ondanks bovenstaande stelling geloven Joris en Juliane dat
het aantal jonge mensen dat een landbouwbedrijf wil op
starten, blijft groeien. Die groep stoot echter op veel moei
lijkheden: Hoe start ik een landbouwbedrijf op? Wat zijn
de mogelijkheden om betrokken te worden bij de voedsel
productieketen? Welke nieuwe concepten maken een bedrijf
duurzaam en ecologisch, leveren een redelijk inkomen op
én creëren een toegevoegde waarde voor de maatschappij?
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OVER KOEIEN EN KOERSEN:
IN GESPREK MET FREDERIK BACKAERT
Wie deze zomer de Tour de France heeft gevolgd, zal zich zeker Frederik Backaert herinneren. De sympathieke boerenzoon uit
het Oost-Vlaamse Michelbeke heeft zich zowel op als naast de fiets laten opmerken. Hij trok regelmatig ten aanval en kwam in
interviews vaak grappig uit de hoek, met een hele schare nieuwe fans tot gevolg. In interviews komt het leven van Frederik op
de boerderij dikwijls aan bod. Ook wij wilden hier graag meer over weten, en trokken naar de voet van de Berendries.

Familiebedrijf
Frederik ontvangt ons op het melkveebedrijf. In totaal heeft
de familie Backaert 200 dieren, waarvan 90 melkkoeien.
Daarnaast hebben ze rond de 95 ha grond: een deel daarvan
is weide voor de koeien en verder telen ze verschillende ak
kerbouwgewassen zoals bieten, tarwe, maïs, aardappelen …
De koeien melken en verzorgen en de grond bewerken, dat
nemen vooral de vader en de nonkel van Frederik voor hun
rekening. De moeder van Frederik verwerkt een deel van de
melk tot zuivelproducten en verkoopt die in de hoevewinkel.
Wanneer hij even tijd heeft tussen de trainingen en wed
strijden door, springt Frederik graag bij, zelfs een paar dagen
voor de Ronde van Frankrijk: “Op dinsdag heb ik de koeien
nog gemolken, en op zaterdag stond ik aan de start van de
Tour de France. Er rijden trouwens nog andere boerenzonen
mee in het peloton. Denk maar aan Yves Lampaert, Pieter
Serry, Edvald Boasson-Hagen … Dat zijn ook allemaal echte
trainingsbeesten, ze hebben er heel veel voor over. Bij som
mige andere wielrenners zit er meer in, maar ze doen er
gewoon niet genoeg voor.”
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Het leven als wielrenner: van jeugdwedstrij
den tot de Tour de France
Het mag duidelijk zijn dat Frederik naast het wielrennen ook
het boerenleven ademt. Dat laatste is hem met de paplepel
ingegeven, het eerste begon in 2001. Toen vond op de Be
rendries het Belgisch Kampioenschap Mountainbike plaats.
Filip Meirhaeghe, die een jaar eerder olympisch zilver had
behaald in Sydney, kroonde er zich tot Belgisch kampioen.
De dag voordien stond een jeugdwedstrijd op het programma. Frederik werd derde. Hij was amper 11 jaar, terwijl de
rennertjes voor hem 14 waren. Meteen werd duidelijk dat hij
heel wat potentieel had. Een paar jaar later sloot hij zich
aan bij een mountainbikeclub, en nog een paar jaar later bij
een wielerclub. Frederik herinnert zich nog dat hij het in zijn
jaren bij de beloften soms lastig had: “Ik had het heel druk
met zowel de school (Frederik is bachelor Agro- en biotech
nologie n.v.d.r.) als het bedrijf. Plots merkte ik dat sommigen
die geen opleiding volgden en niet op een bedrijf werkten,
beter reden dan ik, terwijl het de jaren daarvoor omgekeerd
was. Dat was frustrerend.”

Ondertussen maakt Frederik al een aantal jaren deel uit van
het profpeloton. Dat de ploeg dit jaar mocht deelnemen aan
de Tour de France kwam als een verrassing. “De pro-tour
ploegen moeten de grote wedstrijden rijden, waaronder ook
de Tour de France. Wij zijn een pro-continentale ploeg, en
om deel te kunnen nemen aan een grote ronde, moeten we
een wildcard krijgen. Ik had niet gedacht dat het de Tour
zou zijn. Maar ik was uiteraard blij! Ook qua planning valt
deze wedstrijd ideaal. Er was even tijd om te bekomen van
de klassiekers in het voorjaar. Na de Tour heb ik nog heel
wat criteriums en andere koersen gereden. Het is al een druk
jaar geweest.”

Toekomst als wielrenner
“De klassiekers blijven mijn hoofddoel, zeker de wedstrijden
die hier in de buurt passeren”, aldus Frederik. “Maar ik zou
ook graag de Tour de France opnieuw rijden. De ploeg heeft
zich vaak getoond en heeft heel wat publiciteit gemaakt. Er
is ook veel vriendschap binnen de ploeg. Dat is heel leuk.
We groeien jaar na jaar, waardoor het budget stijgt en de
resultaten verbeteren. Dat geeft iedereen vertrouwen. Toch
blijven we eerder een kleine ploeg, wat ik een voordeel vind
omdat je meer je eigen wedstrijd mag rijden.”

Tweede carrière: terug naar het boerenleven
Veel tijd om op de boerderij te werken, is er momenteel niet
meer. Kleine werkjes kan hij wel nog regelmatig doen. “In een
grote ploeg zou dat wellicht niet mogen, maar onze ploeglei
der Hilaire Van der Schueren laat dat wel toe. Het feit dat hij
zelf hobbyboer is, zal daar ook wel voor iets tussen zitten.”

Na zijn leven als wielrenner wil Frederik graag het land
bouwbedrijf van zijn ouders en nonkel overnemen. Hij ver
wacht dat de landbouw een grote transformatie zal onder
gaan: “Over 10 à 15 jaar zal de landbouw er helemaal anders
uitzien dan vandaag. De vraag is alleen hoe. Boeren worden
te weinig gesteund, burgers hebben geen voeling meer met
de landbouw. Daardoor wordt het steeds moeilijker voor de
boeren. Ook de vele (milieu)regels maken het de boeren las
tig. Ik ken heel wat landbouwers die geen opvolger hebben.
Sommigen zijn daar zelfs heel blij om, wat toch erg is om
vast te stellen. Ik vraag me vaak af wat er met al deze be
drijven zal gebeuren.”
Ondanks al deze moeilijkheden wil Frederik hier toch ver
der in: “Ik weet dat mijn sociaal leven ingeperkt zal zijn als
landbouwer. Boeren is nu eenmaal een bepaalde manier van
leven. Ook je partner moet er mee in willen stappen. Ik zal
me ook anders moeten organiseren, want nu draait het be
drijf op drie voltijdse werkkrachten, van ’s morgens tot ’s
avonds. Externe arbeidskrachten inzetten is veel te duur en
je weet ook nooit of deze mensen wel geschikt zijn. Koeien
zijn geen objecten maar levende wezens, je moet er toch
enige voeling mee hebben en er iets over weten. Ik vermoed
dat er meer werk op het land via loonwerk zal gebeuren.
Want naast het echte werk op het bedrijf heb je ook nog
heel wat andere tijdrovende zaken te doen, zoals het pa
pierwerk bijhouden, regelgeving opvolgen … De hoevewinkel
is ook nog extra werk, maar ik vind diversificatie op een
landbouwbedrijf toch belangrijk.”
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INTERVIEW MET MAARTEN RAMAN,
PROJECTLEIDER VAN
‘BOEREN OP EEN HELLING’
De erosieproblematiek in Vlaanderen
Bepaalde regio’s in Vlaanderen worden gekenmerkt door een
erg heuvelachtig landschap. Dit landschap is onderhevig
aan erosie en maakt dat sommige landbouwers een produc
tiehandicap hebben tegenover landbouwers uit regio’s met
het typische vlakke Vlaamse landschap. Om er toch voor te
zorgen dat de bodem niet wegspoelt - en de oogst dus niet
slechter is vanwege de erosieproblematiek - heeft de Vlaam
se overheid verschillende maatregelen in het leven geroepen.
Deze maatregelen werden toegelicht op de studiedagen over
erosie, die werden georganiseerd door het Vlaams Ruraal
Netwerk en die plaatsvonden op 20 juni 2017 in Riemst en
op 29 juni 2017 in Maarkedal.
In Maarkedal kwam Maarten Raman van agrobeheercentrum
Ecokwadraat (ABC Eco2) enthousiast het LEADER-project
‘Boeren op een helling’ toelichten, waarvan hij projectleider
is. Wij wilden hier meer over te weten komen en strikten
Maarten voor een interview. Voor het verslag van de volledi
ge studiedag verwijzen we u door naar onze website www.
ruraalnetwerk.be.

‘Boeren op een helling’: ontstaan en partners
Maarten over het project: “Het LEADER-project ‘Boeren op
een helling’ heeft als doel om landbouwers op de hoogte
te brengen van de huidige erosiewetgeving. Daarnaast wil
ABC Eco2 landbouwers via dit project aanmoedigen om zich
gezamenlijk in te zetten om de erosieproblematiek in hun
streek aan te pakken, de bezorgdheden van landbouwers
over het beleid op te pikken en door te geven aan de be
leidsmakers. Dit driejarig LEADER-project loopt van 1 janu
ari 2016 tot 30 juni 2018 en focust zich alleen op de regio
Vlaamse Ardennen.”
“Het project is eigenlijk ontstaan als reactie op de veran
derde wetgeving erosie door de Vlaamse overheid. Die ver
anderingen brachten veel onduidelijkheid mee, waardoor
de kans op ongewilde inbreuken veel hoger ligt”, zo zegt
Maarten. “Vanuit deze bezorgdheid namen een aantal part
ners het initiatief om dit project uit te werken, namelijk het

agrobeheercentrum Ecokwadraat (ABC Eco2), het Proefcen
trum voor de Aardappelteelt (PCA), het Proefcentrum voor
de Groententeelt (PCG) en de erosiecoördinatoren van de
provincie Oost-Vlaanderen. ABC Eco2 is promotor van dit
project. PCA en PCG zijn betrokken in dit project vanwege
hun teelttechnische kennis. De erosiecoördinatoren van de
provincie Oost-Vlaanderen hebben dan weer erg goede con
tacten met de landbouwers uit de streek.”

Doelstellingen van het LEADER-project ‘Boe
ren op een helling’
“Het LEADER-project heeft drie doelstellingen”, stelt Maar
ten. “Een eerste doelstelling is om te zorgen voor een heldere
communicatie naar landbouwers en om een kennisplatform
te vormen rond bodem en erosie. Zo heeft ‘Boeren op een
helling’ een thematische werking waarbij akkerbouw, groen
teteelt en natuur aan bod komen. Een tweede doelstelling
van het project bestaat erin om een doorgeefluik te zijn naar
het beleid. De verschillende projectpartners detecteren de
noden van de landbouwers en hun ervaringen met de wet
geving over erosie en geven dit door op beleidsniveau. Het
derde doel is om lokale netwerken te vormen die zich richten op diverse aspecten van erosiebestrijding en zo sneller
tot concrete oplossingen te komen. Daarbij zijn drie types
van samenwerking mogelijk: agrobeheergroepen, samenwer
king met loonwerkers en machineringen. Samenwerking om
erosie in groep aan te pakken, is efficiënter en kan ook fi
nancieel gezien interessanter zijn. Zo kunnen kosten en tijd
worden bespaard wanneer telkens één landbouwer op- en
afrijdt om bijvoorbeeld de perceelranden van de naast el
kaar liggende percelen te beheren.”

Erosie, een onderschat probleem
Wanneer we naar de uitdagingen van het project vragen,
stelt Maarten dat het thema erosie niet zo’n gemakkelijk thema is om aan te pakken. “Sommige landbouwers erkennen
de erosieproblematiek en willen er iets aan doen, anderen
negeren het probleem eerder of ontkennen het zelfs. Een
groot aantal landbouwers denkt dus op een andere manier
na over erosie dan dat het beleid dat doet. Dat is misschien

nog wel de grootste uitdaging in mijn job”, stelt Maarten.
“Het doel van het project ‘Boeren op een helling’ is dan ook
om alle landbouwers mee te krijgen in het verhaal en hier
een agrobeheergroep rond op te richten. Daarom is het van
belang om de erosieproblematiek in menselijke en verstaan
bare taal uit te leggen.”

natuur ook een economische meerwaarde kunnen opleveren.
De landbouw- en natuursector hebben elkaar nodig om in de
toekomst te blijven bestaan. Ze kunnen veel van elkaar leren
en elkaar aanvullen waar mogelijk”, aldus Maarten.

“Een agrobeheergroep heeft als doel om het beheer te ver
gemakkelijken en de drempels om aan erosiebeheer te doen,
weg te nemen. Het is voorlopig nog een uitdaging om een
agrobeheergroep rond erosie op te richten en om er voor te
zorgen dat er bufferstroken worden aangelegd. Hier is noch
tans nood aan. Wanneer een landbouwer de voordelen van
de stroken ondervindt en dit deelt met andere landbouwers,
heeft dit namelijk een veel grotere invloed dan dat iemand
van een landbouworganisatie of overheidsinstantie zegt dat
zulke stroken erosie helpen tegengaan. Op die manier wor
den de drempels om iets aan het probleem te doen, wegge
nomen.”

Nadat ABC Eco2 het project uitschreef, werd het project inge
diend en geselecteerd voor LEADER-middelen. LEADER heeft
een belangrijke rol gespeeld in de totstandkoming van dit
project. “Zonder de subsidie zou het project niet hebben be
staan”, zegt Maarten. “Elke betrokken partner zou individueel
wel een aantal zaken hebben ondernomen om landbouwers
te ondersteunen om aan de wetgeving te voldoen. Ze zouden
elk individueel ook wel advies hebben gegeven of hun kennis
hebben gedeeld om erosie op het veld aan te pakken, maar
ze zouden dit elk gedaan hebben voor hun specifieke materie.
Als landbouwer is het op die manier bijna onmogelijk om
via al die verschillende kanalen te weten te komen wat je
nu concreet moet doen. Daarom is het zo belangrijk dat we
de informatie en kennis centraliseren op onze website en we
demodagen of erosieklassen organiseren.”

Toekomst van het project
“Het project ‘Boeren op een helling’ kan je nu al succesvol
noemen”, zegt Maarten. “Het is zeker een relevant project,
want de website wordt erg veel gebruikt. Alle informatie
over de erosiewetgeving staat op de website met daarnaast
ook duidelijke informatie over de verschillende technieken
om erosie te bestrijden en dergelijke. Landbouwers kunnen
ook hun bezorgdheden laten horen via de website. Wanneer
het project is afgelopen, zal de financiering voor de website
wegvallen. Het is echter wel de bedoeling om de website
nog tot 2020 up-to-date te houden. Dit zou gebeuren met
middelen van de provincie Oost-Vlaanderen.”

LEADER-middelen als duwtje in de rug

Voor meer informatie over het agrobeheercentrum Ecokwa
draat kan u terecht op de website www.agrobeheercen
trum.be.
Voor meer informatie over ‘Boeren op een helling’ surft u
naar www.boerenopeenhelling.be. Of contacteer Maarten
via maarten.raman@agrobeheercentrum.be.

“ABC Eco2 heeft voorlopig 32 agrobeheergroepen onder zijn
hoede. Het agrobeheercentrum is de geschikte instantie
voor het oprichten van dergelijke beheergroepen, omdat we
vanuit onze ervaring best practices kunnen doorgeven. Zo
als gezegd, zouden we in de nabije toekomst toch graag
een agrobeheergroep rond erosie willen oprichten”, aldus
Maarten. “Deze pilootgroep zou de eerste agrobeheergroep
rond erosie in Vlaanderen zijn. We beschouwen Maarkedal
hiervoor als het ideale startpunt, omdat er hier het meeste
voordeel uit te halen valt. De streek is vrij toeristisch en telt
verschillende natuurgebieden en waardevolle landschappen.
We moeten dus met veel zaken en verschillende actoren re
kening houden.”
Om zo’n groep op te starten, onderhoudt Maarten veel con
tact met landbouwers. “Het is eigenlijk de bedoeling om op
deze manier te tonen dat erosie voorkomen in de landbouw
niet zo heel erg moeilijk is”, zegt Maarten. “Ook na afloop
van het project hopen we dat landbouwers zich in de agro
beheergroep blijven inzetten om erosie te voorkomen.”
“Daarnaast willen we een win-winsituatie creëren voor zowel
de landbouwers als de natuur en dus de samenleving in zijn
geheel. De samenleving kan namelijk ook genieten van het
natuurbeheer dat een agrobeheergroep uitvoert. En aan de
landbouwers willen we tonen dat bepaalde ingrepen in de
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AGENDA
19 oktober - Stakeholderoverleg ‘Opleiding en
vorming, competenties voor de toekomst’, Brussel
Ook in het najaar hebben we een aantal activiteiten voor u
in petto. Zo houden we op 19 oktober een stakeholderoverleg
over het thema ‘opleiding en vorming, competenties voor de
toekomst’. De agenda staat op onze website: www.ruraalnet
werk.be.

5-10 december – Agribex, Brussel
Van 5 tot 10 december vindt de land- en tuinbouwbeurs ‘Agri
bex’ plaats in Brussel. Ook het Departement Landbouw en Vis
serij zal, samen met het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en
Voedingsonderzoek (ILVO), opnieuw aanwezig zijn met een in
teressante stand. Dit jaar vormt het thema ‘smart farming’ de
rode draad. Zeker een bezoekje waard dus!

Deadlines agromilieu-klimaatmaatregelen
Voor de beheerovereenkomsten kunt u een aanvraag indienen
tot en met 1 oktober 2017. Zie ook de website van de Vlaamse
Landmaatschappij voor meer informatie: www.vlm.be/nl/the
mas/beheerovereenkomsten.
Voor de LV-agromilieumaatregelen van het Departement Land
bouw en Visserij kunt u een aanvraag indienen tot en met 30
november 2017. Via de website van het Departement Landbouw
en Visserij vindt u meer informatie: www.lv.vlaanderen.be/nl/
subsidies/agromilieumaatregelen.

VARIA
Jonge Belg nieuwe voorzitter van CEJA
CEJA, de Europese koepel voor jonge land- en tuinbouwers, ver
koos op 6 juli Jannes Maes als nieuwe voorzitter. Jannes was al
internationaal vertegenwoordiger van Groene Kring en volgde het
Europees landbouwbeleid op via CEJA. Tegelijkertijd was hij ook
vicevoorzitter van CEJA. Nu zet Jannes opnieuw een belangrij
ke stap in de belangenverdediging van jonge boeren in Europa.
Jannes groeide op in Aalter op een melkveebedrijf. VILT nam een
interview van Jannes af en ook in een vorige editie van onze
nieuwsbrief (september 2014) kan u een interview met Jannes
lezen.

Bericht aan de vakpers: Vermelding van finan
ciering door het Europees Landbouwfonds voor
Plattelandsontwikkeling
Gelieve bij uw nieuwsberichten gerelateerd aan het Vlaams Pro
gramma voor Plattelandsontwikkeling (PDPO) te vermelden dat
het nieuws kadert binnen dit programma en dat dit gefinan
cierd wordt met middelen vanuit het Europees Landbouwfonds
voor Plattelandsontwikkeling. Indien mogelijk willen we u ook
vragen om de logo’s, die worden gebruikt bij communicatie over
PDPO, over te nemen.

Contact

Colofon

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

Deze nieuwsbrief werd gerealiseerd door het Vlaams Ruraal
Netwerk, in uitvoering van het Vlaams Programma voor Platte
landsontwikkeling 2014-2020 (PDPO III).
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