Nieuwsbrief

Landbouwer als plattelandsactor
Beste lezers,
We maken ons stilaan op voor de herfst. Een wandeling door het bos, krakende
bladeren onder de voeten, en daarna een lekkere tas warme chocolademelk bij
een heerlijk houtvuurtje. Gezelligheid verzekerd!
Maar laat ons eerst even terugblikken op de zomer, voor u zich goed ingeduffeld
naar buiten haast. Een goed gevulde zomer was het zeker! Gedurende vijf
weekends trokken het Vlaams Ruraal Netwerk en het beleidsdomein Landbouw
en Visserij met de Goed geboerd-stand door het Vlaamse land. Meer dan 5500
bezoekers, jong en oud, maakten er kennis met de landbouw van vandaag. De
job van landbouwer is de laatste decennia sterk geëvolueerd. Een boer moet
met heel wat zaken rekening houden, en moet van heel wat zaken op de hoogte
zijn. Hopelijk heeft u de tijd gevonden om ook even langs te komen, en heeft u
iets bijgeleerd over de taken en de risico’s die gepaard gaan met de boerenstiel.
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Activiteiten
In deze rubriek vermelden we de activiteiten die het Vlaams Ruraal Netwerk in de
nabije toekomst organiseert. Voor alle details verwijzen we u naar onze website. Daar
vindt u ook informatie over activiteiten die
anderen in het kader van het PDPO II organiseren.

Gepland in 2012
14 november:
Studiedag “Landbouwer en recreant”
Reeds gemist?
Op onze website vindt u een verslag terug
van alle activiteiten die het Vlaams Ruraal Netwerk in het verleden organiseerde of bezocht.
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Landbouwers doen de dag van vandaag veel meer dan enkel voedsel produceren,
ze zijn echte plattelandsactoren. Zo zorgen ze er vaak voor dat heel wat andere
mensen hun hobby kunnen uitoefenen. Voor heel wat zomerfestivals of andere
vrijetijdsactiviteiten worden immers weiden en akkers van landbouwers gebruikt.
Op sommige bedrijven kan u ook terecht voor teambuildingactiviteiten, of zelfs
om te vergaderen. Landbouwers zijn daarnaast ook vaak landschapsbouwers, en
zorgen voor het onderhoud van landschapselementen. En wie zegt dat spelende
kinderen of kunst niet samengaan met de boerderij? Mooie voorbeelden van dit
alles vindt u op de volgende bladzijden van deze nieuwsbrief.
Voor meer info en sfeerbeelden van de Goed geboerd-toer kan u een kijkje
nemen op www.ruraalnetwerk.be/sensibiliseringstoer-glb-goed-geboerd-eenportie-landbouw-op-je-bord.
Veel leesplezier,
Vlaams Ruraal Netwerk

Samen in de bres voor akkervogels
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Binnen de moderne landbouwpraktijk hebben akkervogels het niet
gemakkelijk. Nestgelegenheid en dekking zijn niet gemakkelijk te
vinden en ook voedsel vinden wordt moeilijker. Door de verbeterde
landbouwtechnieken blijven er immers steeds minder zaden en granen
achter op de akkers en door het gebruik van herbiciden en pesticiden
neemt het aantal insecten sterk af.

Om hier iets aan te doen, hebben elf landbouwers uit Sint-Denijs bij
Zwevegem begin 2010 een agrobeheergroep opgericht. Vier van
hen hebben samen een projectaanvraag ingediend bij de Vlaamse
Landmaatschappij om vrijwillige beheerovereenkomsten akkervogels
af te sluiten binnen een oppervlakte van 200 ha landbouwgebied. Op
5% van deze oppervlakte passen zij akkervogelvriendelijke maatregelen
toe. Hierbij hebben zij de keuze tussen het aanleggen van gemengde
grasstroken, het zaaien van vogelvoedselgewassen, het creëren
van leeuwerikvlakjes, het aanleggen van faunaranden, het tot stand
brengen van winterstoppels en het aanleggen van graanranden. De
landbouwers in Sint-Denijs hebben geopteerd voor het aanleggen van
gemengde grasstroken. Ook de erosiestroken die ze hebben aangelegd
bieden onrechtstreeks een meerwaarde voor de akkervogels. Deze
stroken houden in de eerste plaats uitgespoelde deeltjes tegen, maar
vormen bovendien ook een bron van insecten en dus voedsel voor de
akkervogels. Met dit project willen de landbouwers soorten zoals de
veldleeuwerik, de patrijs en de bruine kiekendief de kans geven om te
overleven.
Deze maatregelen maken het voor een deel van de landbouwgrond
natuurlijk niet mogelijk om voedsel voor het vee of voor de mens te
telen. Meer nog, er komen vaak extra kosten aan te pas. De landbouwers
ontvangen voor deze gederfde inkomsten en meerkosten een
compensatie. Op die manier worden de landbouwers vergoed voor hun
engagement en varen de vogels er wel bij.
Voor meer informatie kan u terecht op http://www.ruraalnetwerk.be/pdpo/
pdpo-ii-2/maatregelen/beheersovereenkomsten/bo-soortenbescherming

Landbouwer als voedselvoorziener
In het West-Vlaamse Pittem baat Godfried Bovijn het fruitteeltbedrijf
Hellebos Fruittuin uit. Zijn producten verkoopt hij hoofdzakelijk op
de boerenmarkt in Tielt en op andere markten in de buurt. Zowel de
prijs als het sociale aspect zijn voor Godfried heel belangrijk.
Zo organiseerde Godfried bijvoorbeeld een tiental jaar een zelfpluk
van appelen. Klanten mochten hun appelen dan zelf komen plukken
in de boomgaard. De sterke klantenbinding die hierdoor ontstaat
is beslist een meerwaarde. De aanwezigheid op de vele markten
maakte de combinatie met zelfpluk echter steeds moeilijker. Met veel
spijt heeft Godfried beslist om dit project dan ook stop te zetten.
Op de boerenmarkt van Tielt verkoopt Godfried enkel zijn eigen
geteeld fruit. Voor zijn thuisverkoop en op de markten in Brugge en
Waregem vult hij zijn eigen assortiment fruit aan met aangekochte
groenten, maar hij blijft daarbij wel de identiteit van zijn fruitbedrijf
bewaken. Zijn eigen producten zorgen toch voornamelijk voor de
aantrekkingskracht.
Godfried heeft ook zijn eigen visie op de kwaliteit van zijn fruit.
Door zijn directe afzet kan hij het fruit rijper plukken en krijgt de
consument een verse en smakelijke appel aangeboden. Het fruit
wordt, na sortering, binnen de week verkocht. “Onze klanten zeggen
dat ze onze appelen kopen omwille van de heerlijke smaak”, zegt
Godfried.
Als bedrijfsleider is Godfried van mening dat de overheid best kan
inzetten op het verder vereenvoudigen van de reglementeringen in
de land- en tuinbouw en op de vermindering van de administratieve
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lasten. Godfried gelooft ook rotsvast dat een ondernemersvriendelijk
klimaat belangrijker is dan premies en subsidies.
Meer informatie op www.hellebosfruittuin.be
Zie ook: www.vlaanderen.be/landbouw/korteketen

Teambuilding op de Sint-Jozefhoeve
In Balen, een gemeente in de Antwerpse Kempen, runnen Luc en Marina
de Sint-Jozefhoeve. Op hun bedrijf houden ze een 60-tal melkkoeien
en voor het melken maken ze gebruik van een melkrobot. Naast
deze professionele landbouwuitbating is de Sint-Jozefhoeve ook een
educatieve boerderij en een zorgboerderij.
In 2010 startten ze met het Leaderproject ‘Weilandgames’. Daarvoor
ontwikkelden ze een aantal weidespelen die ze aanbieden als
teambuildings- of vrijetijdsactiviteit. Intussen werden deze activiteiten
omgedoopt tot ’t Pure wei-gevoel’. Groepen vanaf tien tot maximaal 120
personen kunnen zich inschrijven. Deze activiteit kan gecombineerd
worden met een wandeling, een feestje of zelfs een vergadering,
waardoor de doelgroep heel ruim is: van bedrijven en organisaties tot
families en vriendengroepen.
In totaal zijn er acht spelen: zeven in de weide en één op de boerderij
zelf. Via dit laatste spel wordt op een leuke manier informatie over de
boerderij aan de deelnemers meegegeven. Alle zeven spelen in de weide
hebben met land- en tuinbouw te maken. Zo is er bijvoorbeeld het spel
‘koeienknallen’, waarbij twee ploegen het tegen elkaar opnemen. De ene
ploeg moet de koeien van de weide naar de stal brengen, de andere
ploeg moet dit verhinderen. De uier van de koeien is gevuld met water
en het is de bedoeling om zo veel mogelijk water naar de stal te brengen.
Dat gaat niet vanzelf, want de tegenstanders bekogelen de koeien met
katapulten en ballen, waardoor het water uit de uiers loopt. Het belang
van diervriendelijkheid wordt in dit spel duidelijk gedemonstreerd.
Het spelconcept en het aangeboden gamma zorgen voor veel positieve
reacties, onder meer ook omwille van de sterke toegankelijkheid van de
spelen. Ook voor Luc en Marina zijn deze teambuildingsactiviteiten een
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aangename afwisseling. Ze hebben meer sociaal contact, en merken dat
heel wat deelnemers aan het einde van de dag een andere, positievere
kijk op de landbouw hebben gekregen.
Hebt u zin gekregen om uw collega’s, familie of vrienden uit te dagen voor
een spelletje? Neem dan snel een kijkje op http://www.sintjozefhoeve.be/
teambuilding/

Kunst op het hof
‘Kunst op het hof’ is een terugkerend plattelandsevenement van
KVLV waarbij u het landschap, het landelijk erfgoed en diverse
kunstvormen in een originele setting kunt ontdekken. Kunst wordt
op deze manier toegankelijker, dicht bij de mensen gebracht en
verbonden met het plattelandsleven.
Uniek aan ‘Kunst op het hof’ is dat lokale mensen het project mee
dragen. Eigenaars van locaties, landbouwers, vrijwilligers van
verenigingen en andere dorpsbewoners worden van bij de eerste
voorbereidingen betrokken, een klein jaar voor het evenement. Zij
spelen een cruciale rol in het slagen van het project.
Eén van de doelstellingen van ‘Kunst op het hof’ is landbouwers en
consumenten met elkaar in contact te brengen. Waar mogelijk, wordt
op de route de link gelegd naar de hedendaagse, economische rol
van de landbouw en naar diverse verbredingsactiviteiten zoals het
verkopen van hoeve- en streekproducten, hoevetoerisme, …
Deze zomer was ‘Kunst op het hof’ te gast in de streek van Lubbeek,
Pellenberg en Binkom. Gedurende drie dagen kon u hier op 15
heel verschillende locaties kunst bewonderen: van kasteeltuinen
tot actieve en niet-actieve boerderijen, van de ‘kathedraal van
het Hageland’ tot een intiem kapelletje. Meer dan 40 kunstenaars
uit binnen- en buitenland namen deel aan ‘Kunst op het hof’ met
de meest uiteenlopende kunstvormen, allemaal rond het thema
‘fragiliteit’.
De lusvormige route van 28 km gaf u de kans om het glooiende
landschap van het Hageland per fiets te ontdekken. Voor minder

mobiele mensen was er een bewegwijzerde autoroute waardoor de
meeste locaties met kunst ook voor hen toegankelijk waren.
Ten slotte kreeg ook het Hageland extra aandacht dankzij ‘Kunst
op het hof’ omdat KVLV in haar communicatie sterk inzet op
bewustmaking, informatie en beleving.
Voor meer informatie en foto’s van Kunst op het hof 2012, surf naar
www.kvlv.be/kunstophethof
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Interview

Interview As 3-project
”Holder de bolder in de strozolder”

Spelende kinderen in de strozolder © Het Ollemanshoekje

Martine Peeters en Dany Verheyen baten samen een kinderboerderij uit in Herselt. Martine
is altijd kleuterjuf geweest, althans tot ze haar
grote droom wou verwezenlijken, namelijk
een heuse kinderboerderij! Deze werd ‘Het Ollemanshoekje’ gedoopt. In dit kader hebben zij
ook het project ‘Holder de bolder in de strozolder’ opgestart. Wij gingen alvast een kijkje nemen en genoten mee van onder andere het
landbouwleerpad en de strozolder…

Colofon
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Martine, kan je jezelf en het bedrijf eens voorstellen?
Mijn man en ik runnen samen de kinderboerderij ‘Het Ollemanshoekje’ in Herselt. Sinds
1990 heb ik altijd gewerkt in de vrije kleuterschool in Herselt Centrum. Daar ben ik
kleuterjuf geweest voor de driejarigen. Naarmate de jaren vorderden, kreeg ik steeds meer
zin om zelf iets op te starten voor kinderen. Nadat we het varkensbedrijf van mijn ouders
hadden overgenomen, groeide deze droom uiteraard nog meer en was er uiteindelijk
geen ontkomen meer aan: in september 2003 was ‘Het Ollemanshoekje’ geboren!
Op onze kinderboerderij kunnen kinderen de dieren voederen, is er een landbouwleerpad,
zijn er educatieve ruimtes, kortom, er is heel wat te doen.
Jullie hebben ook een innoverend en tof project opgestart met steun van PDPO
II (Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling 2007-2013). Wat houdt dit
precies in?
Dat klopt, dankzij PDPO II-middelen hebben we het project ‘holder de bolder in de
strozolder’ kunnen opzetten. Vroeger hadden we in een schuur al een kleine strozolder.
Dit was een groot succes bij de kinderen, dus wilden we dit graag uitbreiden. In 2011
werd met de steun een nieuwe loods gebouwd en onderverdeeld in twee grote ruimtes.
We vinden het namelijk zeer belangrijk om zowel het educatieve als het recreatieve
aspect aan bod te laten komen. Met dit project willen we dus zeker ook het pedagogische
concept achter ons verhaal versterken.
Wat is er allemaal gebeurd in het kader van dit project?
Wij bieden een perfecte balans tussen leren, beleven, ontdekken, concentratie en spelen.
De scholen, jeugdbewegingen, … kiezen vooral voor onze boerderij omdat wij het
didactische aspect hoog in het vaandel dragen. Daarom hebben wij ook deze nieuwe
schuur gebouwd en voorzien van onder andere een multifunctionele ruimte: de bezoekers
kunnen er eten, educatieve spelletjes spelen, er is ruimte voor workshops, noem maar op.
Naast de educatieve ruimte hebben we ook een stro-speelschuur gebouwd. Hier kunnen
de kinderen ravotten op en tussen de strobalen. En uit ervaring weten we dat dit heel
veel succes heeft.
Daarnaast is rekening gehouden met mensen met een handicap. Zo werd bijvoorbeeld
aangepast sanitair voorzien.
Bovendien is de boerderij helemaal omheind voor de veiligheid van de kinderen, en ook
dit is een grote troef voor ons.
De kinderen geven we een invulbrochure waarin wij vraagjes stellen over onder andere
de dieren en de boerderij zelf, en er is ook een raadselspelletje voorzien. Op het einde van
de dag krijgen ze allemaal een “boerderij-diploma” waar ze steevast trots op zijn!
Ontvangen jullie vooral groepen van in de buurt?
We ontvangen inderdaad regelmatig groepen en scholen uit de buurt, maar we hebben
evengoed bezoeken van groepen uit andere provincies. Als een groep eenmaal geweest
is, komen die bijna zeker terug de volgende jaren. Iedereen is welkom bij ons.
Hebben jullie nog plannen voor de toekomst?
Ons project zal nooit klaar zijn, maar we zijn zeker en vast tevreden met de stand van
zaken nu.
Sinds kort organiseren we ook boswandelingen in het najaar voor het tweede en het
derde leerjaar van de lagere school. We gaan dan samen met de kinderen wandelen in het
bos en maken hen wegwijs in de fauna en flora van het bos. Ze krijgen een invulbrochure
mee en we laten ze spelenderwijs zoeken naar de juiste antwoorden op onze vraagjes.
Martine en Dany, hartelijk bedankt voor jullie tijd en het aangenaam gesprek. En
nog veel succes met het verdere verloop van jullie project!
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