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Terwijl ik dit voorwoord schrijf, stromen de beelden van de waterellende in ons land en de buur-
landen binnen. Onwezenlijk … zoals ook het voorbije jaar was … een wereldwijde pandemie zette 
ons leven op zijn kop. Het menselijk leed veroorzaakt door corona is niet te overzien. En ook de 
economische impact was enorm. Tegelijk toonden velen zich sterk en beseften we opnieuw wat 
echt belangrijk is in het leven: gezondheid en menselijk contact met familie, vrienden, binnen 
de vereniging. We leerden opnieuw het lokale waarderen, inbegrepen de waardering voor en 
het belang van lokale voedselproductie. Want onze boeren en tuinders, die zijn – ondanks alle 
 problemen – blijven voortwerken. Ze zijn ook in de bres gesprongen voor de jeugd, die op zoek 
was naar kampplaatsen dichtbij huis. Net zoals ze dat nu doen voor de jeugdbewegingen die 
moeten vluchten voor het water. 

Een speciaal woord van dank richt ik tot onze bestuursleden en vrijwilligers in onze lokale afdelin-
gen en structuren. Zij hebben zich van hun sterkste en meest creatieve kant getoond om – door-
heen alle beperkingen – toch het contact met onze leden te blijven behouden. En dat werd door 
onze leden sterk gewaardeerd. 

Het was een heftig jaar, een onwezenlijk jaar, geteisterd door corona en de vele moeilijke syndi-
cale dossiers die verder liepen, maar ook een jaar waarin we met z’n allen warmte en solidariteit 
mochten voelen. Dit jaarverslag geeft jullie daar een impressie van. Mogen we deze pandemie 
snel achter ons laten – vaccinatie is de weg daarnaartoe. Evenzeer wens ik jullie toe dat we het 
besef van wat er écht toe doet en de goede zaken die corona ons bijbracht, mogen vasthouden.  

Veel leesplezier!

SONJA DE BECKER

Voorzitter Boerenbond en Landelijke Gilden

Boerenbond en Landelijke Gilden, Diestsevest 40, 3000 Leuven
www.boerenbond.be – www.landelijkegilden.be

“Boerenbond maakt het verschil”

“Het was een heftig en onwezenlijk jaar, maar ook een jaar 
waarin we warmte en solidariteit mochten voelen.”



VERLIES EN VERDRIET  
MET MANU KEIRSE
Rouwen

Alsof we toen al wisten wat ons te 

wachten stond, programmeerden we 

bij aanvang van het nieuwe jaar een 

reeks voordrachten rond verlies en 

verdriet met klinisch psycholoog Manu 

Keirse. Slechts een deel van de voor-

drachten kon doorgaan, verschillende 

edities moesten worden uitgesteld 

omwille van corona.  

WONEN OP HET PLATTELAND
Wonen

Nieuw jaar? Nieuwe rubriek in Buiten! 

In ‘Wonen op het platteland’ verkennen 

we nieuwe woonvormen, die vaak 

oplossingen bieden voor nieuwe 

noden. Passeerden onder meer de 

revue: een omgebouwde school, een 

mobiele woonunit in de tuin en een 

meergezinswoning. We kijken niet 

alleen naar de architectuur, maar ook 

naar de wetgeving. Die staat immers 

nog niet voor elke woonvorm op punt! 

Januari

500.000
Ruim een half miljoen  

mensen keken naar  
Boerenjaar.

10.000
huizen op 5 locaties in  

Vlaanderen kregen een 
Ferm-welkomstmat.

KVLV WORDT FERM
Nieuwe naam

KVLV is dood, lang leve Ferm! Na vijf-

tig jaar kiest vrouwennetwerk KVLV 

voor een nieuwe naam: Ferm. De ver-

andering werd kracht bijgezet door 

een nachtelijke actie op 25 januari 

waarbij Vlamingen een deurmat  

kregen met de nieuwe naam. Ferm 

bundelt de krachten van Landelijke 

Thuiszorg, Puuur Huishoudhulp, 

Landelijke Kinderopvang, Stekelbees 

en Oziki. De Boerinnenbond uit 1911 

blijft zichzelf dus heruitvinden. 

Opzet is de vorming van een grote 

beweging van en voor vrouwen en 

hun families op het platteland. “De 

krachtenbundeling en het nieuwe 

merk zijn het antwoord op wat vrou-

wen vandaag willen: meer evenwicht 

in hun leven, minder zorglast, minder 

zorggeweten en meer vrije tijd”, zegt 

woordvoerster Caroline Audoor. 

BOERENJAAR OP DE BUIS
Televisie

Op 7 januari om 21.15 uur was de 

eerste aflevering van Boerenjaar te 

zien op VIER. Het tv-programma 

toonde elke dinsdagavond het wel en 

wee van een tiental boerengezinnen. 

De sympathieke landbouwers en hun 

familie zorgden voor mooie televisie 

en meer #boerentrots in de Vlaamse 

huiskamers. Dat mensen benieuwd 

zijn naar het verhaal achter het land-

bouwbedrijf, vertaalde zich in zeer 

hoge kijkcijfers.

BELPOTATO.BE DOET INTREDE
Brancheorganisatie

Nog voor er sprake was van corona 

was het al duidelijk dat 2020 een uit-

dagend jaar zou worden voor de 

aardappelsector. Door het wegvallen 

van CIPC, het belangrijkste kiemrem-

mingsmiddel voor bewaring, stonden 

aardappeltelers voor grote moeilijk-

heden. Belpotato.be, de branche-

organisatie voor de Belgische aard-

appelketen, kon bij haar oprichting  

op 20 januari dus meteen de handen 

uit de mouwen steken. 
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“Een positiever beeld 
van de landbouw 
dankzij Boerenjaar.”

Familie Willems-Decrem
Pepingen



“Ik heb respect voor 
de noodkreten van 
de landbouwsector.”

Dylan Theuns
Halen

NIEUWE VOORZITTER  
VOOR TRIAS
Bestuur

Landelijke Gilden zetelt in de raad van 

bestuur van Trias, onze Noord-Zuidor-

ganisatie, en mocht daar een nieuwe 

voorzitter verwelkomen: Franky 

Depickere. Hij volgde Philippe Matthijs 

op, onder wiens voorzitterschap Trias 

een mooie groei kende. 

WEEK VAN DE VRIJWILLIGER
Bedanken

Eind februari startte de Week van de 

Vrijwilliger 2020. Als vereniging die 

kan rekenen op zo véél vrijwilligers, 

laten we dit niet onopgemerkt voorbij- 

gaan. Dankzij onze grote kaartjes-

actie konden bestuursleden leuke 

kaartjes bestellen om vrijwilligers in 

hun afdeling te bedanken. 

Februari

45%
Met 45% blijft  

landbouw de grootste 
ruimtegebruiker in 

het Vlaamse Gewest.

2500
2500 kaartjes gingen  

de deur uit voor de  
Week van de Vrijwilliger.

EQUIVALENTE MAATREGELEN 
BEKENDGEMAAKT
MAP 6

MAP 6 is voor veel landbouwers een 

zeer harde noot om te kraken. De 

equivalente maatregelen die in 2019 

werden toegestaan, waren geen 

oplossing maar wel een kleine pleis-

ter op de open wonde. Het duurde tot 

28 februari voor de sector duidelijk-

heid kreeg over de equivalente maat-

regelen die zouden gelden in 2020. 

De mogelijkheid om wintergraan na 

een nitraatgevoelige teelt te laten 

erkennen als vanggewas en het 

adviessysteem groenten KNS werden 

opnieuw aanvaard als equivalente 

maatregel, maar de enorm zware 

sanctionering bij de geringste fout 

werd de landbouwer als een zwaard 

boven het hoofd gehouden. 

BOERENBOND IN BRUSSEL
Europa

Op 20 februari kleurde de hoofdstad 

blauw. Boerenbond kwam op straat 

om een duidelijke boodschap te geven 

aan de Europese regeringsleiders  

die in Brussel bijeen waren voor de 

onderhandelingen rond de meerja-

renbegroting: “Het Europese land-

bouwbudget is een investering in de 

toekomst. Daar kort je niet op!” Die 

boodschap werd kracht bijgezet door 

de organisatie van de ‘lunch van de 

toekomst’. Aanwezigen kregen een 

leeg bord aangeboden, wat symbool 

stond voor het tekort aan lokaal voed-

sel indien de landbouwsector geen 

erkenning krijgt.
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AGRIDAGEN RAVELS
Landbouwbeurs

Van 28 februari tot en met 1 maart 

zakten zo’n 20.000 bezoekers af naar 

de Agridagen in Ravels, de hoogmis 

voor alles en iedereen die interesse 

heeft in de pluimvee-, varkens- en 

rundveehouderij en mechanisatie op 

erfniveau. De beurs was een groot 

succes en corona was toen nog een 

ver-van-mijn-bedshow.



EEN ONGEKENDE CRISIS
Lockdown

In diezelfde maand maart ging het 

land op slot. Vele lokale afdelingen 

bestaan al 125 jaar en doorzwommen 

vele watertjes, maar een gezondheids-

crisis van zulke omvang werd een uit-

daging op persoonlijk vlak en op ver-

enigingsvlak. Al viel één ding op: de 

wil om er zoals steeds het beste van te 

maken, ongeacht de omstandigheden! 

DORPENDEBAT 2020
Open ruimte

Nog net voor corona het land in zijn 

greep nam, organiseerde de Platte-

landsacademie van Landelijke Gilden 

een geslaagde masterclass en debat-

avond rond dorpskernverdichting. De 

centrale vraag? Hoe we beter kunnen 

omgaan met de beschikbare ruimte 

in ons dorp. In de namiddag bogen 

professionelen zich over het thema 

en in de avond werd gedebatteerd 

met iedereen die interesse had in het 

thema. 

Maart

1,4%
Zo’n 1,4% van de 
totale Vlaamse  

landbouwoppervlakte 
is biologisch.

2%
Slechts 2% van de 
energie verbruikt 
door de Vlaamse  

economie gaat  
naar landbouw.

VEEL HANDEN MAKEN 
LICHT WERK
Tewerkstelling

Terwijl de coronacrisis in alle hevig-

heid om zich heen slaat, staat bij heel 

wat boeren en tuinders het drukke 

seizoen voor de deur. Velen rekenen 

op buitenlandse arbeidskrachten, 

maar de sluiting van de grenzen leidt 

tot onzekerheid. En wat als je mede-

werkers ziek worden? Boerenbond 

trok aan de kar om werkbare oplos-

singen te verkrijgen. De tweede pluk-

kaart is daar het bekendste voorbeeld 

van, maar ook de maximale inzet van 

studenten en tijdelijk werklozen, gra-

tis testen en de beschikbaarheid van 

mobiele woonunits konden voor heel 

wat leden het verschil maken.

DAAR KOMT CORONA
Coronacrisis

Het duurde echter niet lang voor het 

coronavirus ook zijn intrede deed in 

ons land. Op 10 maart zit de Natio-

nale Veiligheidsraad voor het eerst 

samen. Twee dagen later worden de 

horecazaken gesloten en worden de 

lessen opgeschort. Op 18 maart gaat 

ons land in lockdown en zijn niet- 

essentiële verplaatsingen verboden. 

Zekerheden vallen weg en super-

markten worden overspoeld door 

hamsterende klanten. De sluiting van 

de horeca en tuincentra leiden tot 

afzetproblemen, export vertraagt 

aanzienlijk en er dreigt een tekort 

aan buitenlandse seizoenarbeiders. 

Boerenbond laat zijn leden weten 

alles op alles te zetten om op korte 

en lange termijn oplossingen en 

steunmaatregelen te faciliteren. 

LEREN COMMUNICEREN
Digitaal dienstbetoon

Boerenbond Dienstbetoon schakelde 

vlot over op telefonische en online- 

ondersteuning, vormingen werden 

digitaal georganiseerd en ook onze 

communicatie schakelde enkele ver-

snellingen hoger. Op 19 maart kregen 

Boerenbondleden de eerste van 40 

coronanieuwsbrieven in hun mailbox. 
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“Hoe zwaar de verliezen 
ook zijn, gezondheid 
primeert nu.”

Erik en Edwin De Pauw
Londerzeel



“In crisistijd grijpen mensen 
terug naar basisproducten.”

Paul Anthonissen
Wuustwezel

LANDELIJKE GILDEN  
OP SPOTIFY
Muziek

Gesmaakt topic in de nieuwsbrieven? 

De playlist van Landelijke Gilden. De 

favoriete muziek werd verzameld in 

een handige playlist én druk beluis-

terd. Meest gehoorde reactie bij de 

leden? Exact de afleiding die we nodig 

hadden! 

EXTRA NIEUWSBRIEVEN
Digitale communicatie

Om de leden toch een stukje beleving 

te blijven bieden tijdens de eerste 

lockdown, werd het aantal digitale 

nieuwsbrieven opgeschroefd. Dankzij 

de creativiteit van verschillende col-

lega’s van Landelijke Gilden, vertrok 

er in 2020 tweewekelijks een nieuws-

brief met toffe tips, inspirerende 

voorbeelden en warme berichten 

richting het ledenbestand. 

April

3000
In 2020 werden er 

zo’n 3000 brede 
weersverzekerings-
polissen afgesloten. 

19
19 uur muziek. Daarvoor 
kan je al terecht op het 

Spotify-account van  
Landelijke Gilden. 
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VERZEKEREN OF NIET? 
Brede weersverzekering

30 april was een belangrijke deadline. 

Niet enkel voor het indienen van je 

verzamelaanvraag, maar ook om aan 

te geven of je al dan niet een brede 

weersverzekering wenste af te sluiten. 

Het Rampenfonds in zijn vroegere 

vorm houdt immers op te bestaan, 

dus was het voor land- en tuinbou-

wers wikken en wegen. Is het sop de 

kool waard? En welke verzekeraar en 

polis past bij mijn bedrijf? Uiteindelijk 

sloten meer dan 3000 landbouwers in 

2020 een brede weersverzekering af. 

Het totale bedrag aan verzekerings-

premies dat op 31 december zal zijn 

betaald, wordt geraamd op 14,5 mil-

joen euro.

WAAR BLIJFT HET WATER?
Droogte

Nooit eerder was droogte zo vroeg op 

het jaar al actueel. Droge zomers zijn 

niet nieuw meer, maar dit jaar viel er 

ook in het voorjaar uitzonderlijk wei-

nig regen. Op 3 april keurde de rege-

ring het ontwerp van de waterbe-

leidsnota 2020-2025 goed. De nota 

bevat de visie op het waterbeleid voor 

de komende zes jaar, zet de krijtlijnen 

uit en geeft richting aan een aantal 

plannen die ook een impact hebben 

op land- en tuinbouw. Boerenbond 

volgt de ontwerpplannen nauw op en 

benadrukt dat een plan enkel kan 

werken als het gedragen wordt op het 

terrein.

CORONA-OPPORTUNISME
Dierziekten

Bepaalde personen en organisaties 

proberen via advertenties de schuld 

van de pandemie in de schoenen van 

de veehouders te schuiven. Zonder 

enige wetenschappelijke basis wor-

den landbouwdieren bestempeld als 

verspreiders van Covid-19. De ironie 

is compleet wanneer dezelfde dieren-

rechtenactivisten zich achter het 

onwettig geïmporteerde katje Lee en 

haar baasje scharen. 



OP STREEKZOEKTOCHT!
Bubbelactiviteit

Ook de start van de streekzoektocht 

zorgde in de maand mei voor wat positief 

nieuws. We waren intussen vertrouwd 

met het concept van een bubbel en kre-

gen mogelijkheden om met die bubbel 

activiteiten te ondernemen. De streek-

zoektocht is het perfecte voorbeeld van 

zo’n bubbelactiviteit en dus vervroegden 

we de startdatum van de tocht van juni 

naar mei, om iedereen al wat veilig ver-

tier te gunnen! 

SAMEN VOLHOUDEN! 
Affiche

Een positieve boodschap kon ieder-

een wel gebruiken tijdens de 

coronapandemie. En dus staken we 

er eentje bij ons ledenblad Buiten. 

65.000 affiches werden zo verdeeld in 

de Vlaamse huiskamers en beland-

den al dan niet op een mooi plaatsje 

achter het raam.

Mei

2000
Zo’n 2000 Vlaamse 
landbouwbedrijven 
doen vandaag aan 

hoeveverkoop. 

26,6
Een Vlaams land-  

en tuinbouwbedrijf  
is gemiddeld  
26,6 ha groot.

FARM TO FORK 
Europa

Op 20 mei lanceerde de Europese 

Commissie haar van-boer-tot-bord-

strategie (Farm to Fork) en de Euro-

pese biodiversiteitsstrategie. Het doel 

van de van-boer-tot-bordstrategie is 

lijnen uitzetten om de Europese 

voedselproductie te verduurzamen. 

De biodiversiteitsstrategie moet het 

verlies aan Europese biodiversiteit 

tegengaan. Boerenbond reageerde 

scherp op beide voorstellen. Zonder 

rekening te houden met het inkomen 

van onze landbouwbedrijven en zon-

der voedselzekerheid als cruciaal te 

beschouwen, heeft het immers geen 

zin om de lat steeds hoger te leggen. 

EINDE EERSTE CORONAGOLF
Coronacrisis

Niet-essentiële winkels mochten de 

deuren weer openen en onze sociale 

bubbel werd weer wat groter. De 

tuin- en bloemenwinkels kregen al op 

18 april groen licht om hun deuren 

weer te openen, de horeca moest 

wachten tot 8 juni. Ook beleidsma-

kers maakten werk van broodnodige 

steunmaatregelen. Zo liet minister 

van Landbouw Hilde Crevits weten 

dat een budget van 23,4 miljoen euro 

aan Europese middelen zal verscho-

ven worden, zodat elke landbouwer 

een extra premie zal ontvangen. 

Steun die zeer welkom is in tijden van 

zware druk op de prijzen in land- en 

tuinbouw. 

BOSPLAN GELANCEERD
Natuur

Met het bosuitbreidingsplan wil 

minister Demir ’de groenste inhaal-

beweging ooit’ maken. Dat komt neer 

op 4000 ha bosuitbreiding die in deze 

regeerperiode moet gerealiseerd 

worden. Boerenbond is bezorgd dat 

het agrarisch gebied dat ruimtelijk al 

zwaar onder druk staat, door dit plan 

nog verder onder druk wordt gezet.
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“Mensen moeten blijven 
beseffen waar hun voedsel 
vandaan komt.”

Jolien Driessens
Kinrooi



“Uiteindelijk draait het 
allemaal om zorg. 
Voor mensen, planten 
en dieren.”

Lutgarde De Wispelaere
Lievegem

VEILIG ORGANISEREN MET  
CORONAPAKKETTEN 
Informeren

Tijdens de zomermaanden creëerde het 

Overlegcomité enkele mogelijkheden 

om toch iets te organiseren. Gilden die 

de mogelijkheden tijdens de zomer 

benutten om iets te organiseren, wer-

den ondersteund met een pakket met 

handige signalisatie en informatie om 

hun activiteit coronaveilig te maken. 

OPEN TUINEN DIGITAAL
Digitaal alternatief

De gezondheidscrisis dwong ons de 

moeilijke beslissing te nemen om de 

editie Open tuinen 2020 niet te laten 

doorgaan. Het belang van een eigen 

stukje groen om in te vertoeven, 

bleek tijdens de pandemie echter 

belangrijker dan ooit. We bleven dan 

ook tuintips geven als vanouds en 

namen iedereen mee op digitaal tuin-

bezoek met (drone)filmpjes en inter-

views met tuineigenaars. 

Juni

3000
Vlaanderen telt zo’n 
3000 landbouwers 

met beheersovereen-
komsten voor natuur, 

milieu- en land-
schapsbeheer.

200
Bijna 200 corona- 

pakketten vertrokken 
richting onze  
afdelingen. 

MILCOBEL EN HAAR LEDEN 
ZIEN ZWARTE SNEEUW
Zuivelsector

Wat Milcobelleden al geruime tijd 

wisten, werd bevestigd tijdens de 

algemene vergadering die de coöpe-

ratie in juni hield. De melkverwerker 

kampt met problemen en deze wer-

den nog versterkt door het uitbreken 

van de coronacrisis. Er is een, terecht, 

aanhoudende ontevredenheid van de 

leden-melkveehouders over de uitbe-

taalde melkprijs en de competitiviteit 

van de coöperatie. De melkprijsvor-

ming van Milcobel brengt de liquidi-

teitspositie van individuele bedrijven 

in gevaar. Dit is onaanvaardbaar. Het 

is duidelijk dat Milcobel voor zeer 

grote uitdagingen staat, om te evolue-

ren naar een gezonde en veerkrach-

tige coöperatie die de melkafzet van 

haar leden verzekert tegen een com-

petitieve melkprijs.

NOODFONDS VOOR SIERTEELT 
EN AARDAPPELEN
Coronacrisis

De coronacrisis trof heel wat land- en 

tuinbouwers zeer hard. De sierteelt- 

en aardappelsector werden echter 

het meest direct getroffen. De vraag 

om hen toegang te geven tot het nood- 

fonds dat voorzien werd in de Vlaamse 

begroting, werd positief beantwoord. 

Vlaams minister van Economie Crevits 

maakte bekend dat er voor de land- 

en tuinbouwsector 35 miljoen euro 

wordt vrijgemaakt. De tussenkomst 

uit het Vlaams noodfonds compen-

seert de getroffen bedrijven deels 

voor de verliezen door onverkoopbaar 

geworden product.
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WAT MET DE WOLF? 
Wildschade

In juni zorgden beelden van een 

gedode koe en schapen voor 

geschokte reacties bij heel wat men-

sen, en in het bijzonder bij schapen- 

en veehouders. De wolf wordt dan 

wel beschermd via Europese regel-

geving, maar ook onze landbouwdie-

ren verdienen bescherming. Boeren-

bond ijvert ervoor dat de lasten niet 

eenzijdig bij veehouders worden 

gelegd. 
©
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#PLEZANTPLATTELAND
Veiligheid & respect

Corona maakte het platteland populair 

als toeristische trekpleister. In de 

zomer van 2020 lanceerden we dan ook 

een campagne om thema’s als ver-

keersveiligheid, zwerfvuil, hond aan de 

leiband, blijf op het pad en moeskoppe-

rij onder de aandacht te brengen. Deze 

actie krijgt een vervolg in 2021. 

RECREATIEVE TOCHTEN
Coronaproof

Ook voor recreatieve tochten werden 

alternatieven gezocht en gevonden. 

Verschillende gilden stippelden rou-

tes uit die je coronaveilig met je bub-

bel kon verkennen, al dan niet met 

een zoektocht en prijzen aan gekop-

peld. De Gentse Buitenband liet zelfs 

zien dat een coronaproof prijsuitrei-

king mogelijk was! 

Juli

39,6%
Landbouw is  

verantwoordelijk  
voor 39,6% van  

de stikstofdepositie  
in Vlaanderen. 

9%
van de broeikas- 
gasemissies in  

Vlaanderen komt  
van landbouw. 

LANDBOUW OP DE HELLING
Bedrijfsbezoek

MAP 6 en de vanggewassenregeling, 

IHD, PAS, GLB, erosiemaatregelen … 

Menig landbouwer breekt er zich het 

hoofd over. De cocktail aan regelge-

ving waarmee landbouwers in de 

heuvelachtige Vlaamse Ardennen te 

maken hebben, legt echter voor veel 

families een hypotheek op de toe-

komst van hun bedrijven. Ministers 

Demir en Crevits werden uitgenodigd 

op het melkveebedrijf van de familie 

Van Boven in Maarkedal. Samen met 

een delegatie van bestuursleden van 

de regioraden Aalst en Oudenaarde 

confronteerde Sonja De Becker beide 

ministers met de realiteit op de 

Vlaamse bedrijven en de concrete 

suggesties en vragen van de land-

bouwers om te komen tot een meer 

werkbaar beleid.

HITTESTRESS 
BIJ MENS EN DIER
Gezondheid

Hittegolven komen steeds vaker en 

intenser voor en ook de zomer van 

2020 was warm en droog. Landbou-

wers maken daarom best werk van 

een hitteplan. Niet enkel voor het 

welzijn van hun dieren, maar ook 

voor hun eigen gezondheid en die van 

hun medewerkers. Er zijn verschil-

lende manieren om hittestress bij 

landbouwdieren te vermijden of te 

verlichten, en die hoeven niet altijd 

kapitaalintensief te zijn. 

VOORZICHTIG OP DE BAAN
Verkeersveiligheid

Uit een bevraging van Boerenbond bij 

626 land- en tuinbouwers bleek dat 

36% van hen aangeeft wekelijks het 

gevoel te hebben dat ze zich in een 

gevaarlijke situatie bevinden waarbij 

een fietser betrokken is. En dat is 

veel, te veel. De coronacrisis en het 

mooie weer zorgen voor drukte op de 

plattelandswegen. Kunnen landbou-

wer, fietser en wandelaar de felbe-

geerde veldwegen delen? Wederzijds 

begrip en gezond verstand vormen 

samen met de verkeerswetgeving de 

ingrediënten van een veilig verkeer.
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“Beregening is belangrijker 
dan ooit.”

Koen en Hanne Callewaert   
Aartrijke



“Jeugdbewegingen die 
kamperen in onze weide, 
we hebben niet liever!”

Rik en Hilde Latré-Desmet
Houthulst

PERSOONLIJKHEDEN  
IN DE KIJKER
Bestuur

Gedurende de zomermaanden van 

2020 zetten we enkele bestuursleden 

in de kijker die naast hun engagement 

in het verenigingsleven ook nog 

andere mooie dingen verwezenlijkten. 

Ze kregen een plekje in onze digitale 

kanalen. 

GROEI FIETS -EN  
WANDELAANBOD
Ontspanning

Corona maakte fietsen en wandelen 

‘op den buiten’ populairder dan ooit 

en daar dragen we als plattelands-

vereniging graag ons steentje aan bij. 

Het aanbod aan fiets- en wandel- 

routes op onze website en in ons 

RouteYou-account kende dan ook  

een fikse groei! 

Augustus

7500
De Vlaamse land- en 
tuinbouwsector wekt 
voldoende hernieuw-
bare elektriciteit op 
voor minstens 7500 

gezinnen.  

1200
Zo’n 1200 km aan wandel- 
en fietsroutes is intussen 

terug te vinden op  
www.landelijkegilden.be/

eropuit. 

BLUE DEAL
Waterbeleid

Net voor de zomer keurde de Vlaamse 

regering de zogenaamde Blue Deal 

goed. Zo wil men de kans op water-

schaarste beperken zodat minder 

reactief (bijvoorbeeld met captatiever-

boden) moet worden gereageerd. Spe-

cifiek voor de land- en tuinbouwsector 

wil men inzetten op klimaatrobuuste 

teelten, peilgestuurde drainage, stuw-

tjes en efficiëntere irrigatietechnieken 

stimuleren en werken aan een hoger 

koolstofgehalte en een betere bodem-

structuur. Het VLIF zal landbouwers 

ondersteunen en het onderzoek zal 

worden versterkt.

OOGST IN CORONATIJD
Seizoenarbeid

Een lockdown houdt het rijpen van 

het fruit, groenten en gewassen niet 

tegen, dus is het alle hens aan dek 

om het pluk- en oogstseizoen 

coronaveilig te laten verlopen. Er 

werden checklists opgesteld en 

afspraken gemaakt voor tempera-

tuurmeting, testen en quarantaine-

maatregelen in geval van een uit-

braak. Ook wat huisvesting betreft 

werden onze leden optimaal onder-

steund met de mogelijkheid om 

mobiele woonunits te huren indien er 

medewerkers in quarantaine moeten 

worden geplaatst. Via actuaberichten 

werden onze leden-fruit- en -groen-

tetelers op de hoogte gehouden van 

alle relevante ontwikkelingen.
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NIEUW MFK IS OPDOFFER
Europa

Terwijl heel wat lidstaten – waaron-

der ook België en Vlaanderen – noch-

tans pleitten voor een blijvend sterk 

landbouwbudget omdat dat broodno-

dig is voor een blijvend performante, 

betaalbare en steeds duurzamere 

voedselvoorziening, wordt er zwaar 

gesnoeid in het budget voor land-

bouw voor de volgende jaren. De kor-

ting bedraagt maar liefst 40 miljard 

euro (-10%) ten opzichte van de hui-

dige financiering van het GLB.



NOG MEER LANDBOUW- 
BELEVING
Schriek in a box

Ter compensatie van gemiste activitei-

ten en ledenfeesten bezorgden veel 

gilden hun leden een pakketje met 

lokaal lekkers. 

De gilde van Schriek verkocht dozen 

vol lokaal geteelde producten onder 

de noemer ‘Schriek in a box’. Een  

succesvol project om #Boerentrots  

op te zijn! 

DAG VAN DE LANDBOUW
Digitaal alternatief

In 2020 was er geen klassieke Dag 

van de Landbouw, ook niet voor Lan-

delijke Gilden. Het reilen en zeilen op 

verschillende landbouwbedrijven was 

te volgen via BV’s. Landelijke Gilden 

organiseerde een barbecue voor Luc 

Appermont en Bart Kaëll op de Fruit-

hoeve in Hoeselt. Dat leverde 

geslaagde beelden op, met heel wat 

bbq-inspiratie voor de leden! 

September

23.300
In totaal zijn er  

zo’n 23.300 land- en  
tuinbouwbedrijven  

in Vlaanderen.  
Zo’n 16.000 daarvan  

zijn lid van Boerenbond. 

3%
Ieder jaar loopt het  

aantal Vlaamse land- 
en tuinbouwbedrijven 

met 3% terug.

VARKENSHOUDERIJ KRIJGT 
KLAPPEN
Prijsvorming

De sector was in de eerste helft van 

2019 dankzij de sterke exportvraag 

vanuit China uit een diep dal gekro-

pen en het leek erop dat 2020 het jaar 

van de consolidatie zou zijn. Maar het 

coronavirus trok een streep door de 

rekening. Op 10 september werd 

bekendgemaakt dat Duitsland niet 

langer AVP-vrij is, en dat is slecht 

nieuws voor ons land. Niet alleen 

blijft de deur naar China nog dicht, nu 

dreigt ook de Europese markt over-

spoeld te raken met varkensvlees. De 

prijzen komen onder druk te staan en 

marges dalen. Varkenshouders en 

Boerenbond luiden alarm. De aan-

vraag die België in oktober indient om 

opnieuw de status te krijgen dat ons 

land vrij is van AVP, biedt varkenshou-

ders een broodnodig lichtpunt.

DIGITALE DAG VAN DE  
LANDBOUW
Bedrijfsbezoek

De coronacrisis leidde ertoe dat een 

traditionele Dag van de Landbouw dit 

jaar niet mogelijk was. De veiligheid 

van de bedrijfsleiders, vrijwilligers  

en bezoekers primeert en duizenden 

mensen ontvangen is dus geen goed 

idee. Maar geen nood, ook dit jaar 

kon het grote publiek proeven van het 

leven op de boerderij! Vijf bekende 

gezichten en hun bubbel brachten 

een weekendje door op een land- of 

tuinbouwbedrijf en heel Vlaanderen 

kon daar, via verschillende media, 

van meegenieten.

POLITICI GAAN DE BOER OP
Zomerstages

Wanneer het beleid geen voeling 

heeft met de praktijk, worden er 

beslissingen genomen die geen 

draagvlak hebben en zelfs contrapro-

ductief kunnen werken. Maar als 

politiek en praktijk elkaar ontmoeten, 

kunnen er mooie dingen gebeuren. 

Vanuit die overtuiging organiseerde 

Boerenbond de voorbije zomer bele-

vingsdagen waarop politici de kans 

kregen om de Vlaamse land- en tuin-

bouwsector beter te leren kennen. 
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“Op Dag van de Landbouw 
willen we tonen hoe 
innovatief we werken.”

Chris en Tom Goossens
Moerbeke



Leen Degezelle
Maldegem

BUSJE KOMT ZO?
Openbaar vervoer

Al in april 2019 werd het decreet 

basisbereikbaarheid op tafel gelegd 

waarmee Vlaanderen werd ingedeeld 

in vervoerregio’s die zelf aan de slag 

gingen met de mobiliteit in eigen 

regio. In het najaar van 2020 werden 

de eerste plannen duidelijk en die 

bleken niet altijd even positief voor de 

bereikbaarheid op het platteland.

In verschillende van die vervoerre-

gio’s ging Landelijke Gilden dan ook 

aan de slag om enkele pijnpunten 

bloot te leggen. Die pijnpunten extra 

onder de aandacht brengen, deden 

we met een bordenactie, die verschil-

lende keren op media-aandacht kon 

rekenen. 

Oktober

29%
De helft van de land-

bouwers gaf aan actie 
te ondernemen ten 

gevolge van de  
coronacrisis. In 29% 
van de gevallen was 

dat het uitstellen van 
investeringen.

130.000
mensen werden via sociale 

media bereikt met een 
berichtje over  

de campagne rond  
basisbereikbaarheid.

JAARRESULTATEN LAND-
BOUW 2020
Globale cijfers

De sector tekent een robuust resul-

taat op met een geschatte jaaromzet 

van 5,8 miljard euro. Een lichte stij-

ging (met 0,6%) ten opzichte van 

2019. Dat globale cijfer maskeert wel 

grote verschillen per deelsector en 

zelfs op bedrijfsniveau, want corona 

laat ondanks alles in sommige secto-

ren en op sommige bedrijven diepe 

sporen na. En ook de weergoden 

drukten weer hun stempel op de 

opbrengsten. De relanceplannen die 

op de verschillende beleidsniveaus 

gemaakt worden, moeten ook de 

land- en tuinbouwsector en het land-

bouwbeleid hefbomen aanreiken om 

zo de veerkracht en het ondernemer-

schap verder te versterken. 

NIEUWE FEDERALE  
REGERING VAN START
Nieuwe regering

We hebben er maar liefst 493 dagen 

op moeten wachten, maar op 1 okto-

ber werd dan toch het startschot 

gegeven van de nieuwe federale rege-

ring onder leiding van Alexander De 

Croo. De nieuwe federale minister van 

Landbouw is David Clarinval. Het is 

goed dat er eindelijk een volwaardige 

ploeg aan de slag kan, want de uitda-

gingen zijn groot. Boerenbond wenst 

de nieuwe ploeg veel succes en hoopt 

op een open dialoog en broodnodige 

steun van het beleid om onze boeren 

en tuinders de ondernemingskansen 

te geven die ze verdienen.
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TWEEDE CORONAGOLF 
BREEKT AAN
Nieuwe lockdown

De ingrijpende maatregelen zijn 

noodzakelijk om de ziekenhuizen niet 

te overbelasten, maar ze hebben ook 

een zware economische impact. Boe-

renbondvoorzitter Sonja De Becker 

nam snel contact op met zowel de 

Vlaamse als de federale overheid om 

de nodige ondersteunende maatrege-

len te bespreken. 

“Hamstergedrag heeft ons 
gered, maar zo’n stress wil 
ik niet meer meemaken.”



OPHOKPLICHT
Vogelgriep

Niet alleen de bevolking kreeg strenge 

maatregelen opgelegd, ook ons pluim-

vee kreeg ophokplicht. Toen ook het 

pluimvee van particulieren een tijdje in 

quarantaine moest, werden de leden- 

Landelijke Gilden gesensibiliseerd via 

een extra digitale nieuwsbrief. 

DIGITALE NAJAARS- 
ACTIVITEITEN
Coronaproof

Met avonden die donkerder worden 

en coronacijfers die steeds meer de 

hoogte in gingen, bracht ook het 

najaar grote uitdagingen. Vele gilden 

wisten de sfeer er in te houden met 

een digitale muziekbingo, online- 

bierproeverijen en heuse quizavon-

den via Zoom. Om de kinderen bezig 

te houden tijdens de (zoveelste) 

herfstwandeling, bedachten we een 

herfstbingo. 

November

44%
Uit de bevraging die de 
Vlaamse overheid deed 

bij 450 landbouwers 
bleek dat 44% van hen 
afzetproblemen onder-
vond tijdens de corona-

crisis in 2020. 

60
De jaarlijkse omzet  

van het agrobusiness- 
complex in  

Vlaanderen bedraagt  
60 miljard euro. 

MENTALE GEZONDHEID
Praten werkt

Het einde van het jaar komt stilaan in 

zicht. Traditioneel wensen we elkaar 

dan een goede gezondheid. Daarmee 

bedoelen we een fysieke fitheid, maar 

vaak vergeten we dat mentaal welzijn 

minstens even belangrijk is. Los van 

de lichamelijke risico’s die deze 

gezondheidscrisis met zich mee-

brengt, kan ze ook zeer zwaar op het 

gemoed wegen. Hoewel landbouwers 

dapper blijven doorwerken, wordt de 

omzet in heel wat sectoren sterk 

beperkt door afzetproblemen. Daarbij 

komt nog dat bepaalde sectoren ook 

los van de coronacrisis kampen met 

een slechte prijsvorming. Boeren-

bond roept haar leden op om te pra-

ten over wat hen bezighoudt. Met 

vrienden en familie als dat kan, maar 

zeker ook met onze medewerkers die 

altijd voor je klaarstaan.

VOGELGRIEP IN HET LAND
Diergezondheid

Nadat bekend werd dat er een haard 

van hoogpathogene vogelgriep van 

het type H5N5 vastgesteld werd bij 

wilde vogels en pluimvee in Neder-

land, ging in België op 1 november de 

ophokplicht in. Helaas konden de 

maatregelen niet verhinderen dat het 

virus enkele weken later ook in de 

professionele pluimveehouderij in 

België toesloeg. 
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“Investeringen moeten 
wachten tot de melkprijs 
aantrekt.”

Joris Van Loock
Lille

MAP-EVALUATIE
MAP 6

Het zeer moeizame overleg met de 

VLM heeft Boerenbond niet belet om 

heel wat voorstellen en adviezen te 

formuleren rond de evaluatie van het 

huidige Mestactieplan (MAP). We 

hebben ook onderbouwd een stevige 

discussie ontlokt over de slapende 

MAP-meetpunten en het gebrek aan 

debiet door de extreme droogte. We 

stellen echter vast dat nauwelijks 

rekening gehouden werd met onze 

voorstellen en bemerkingen.



“We boeren volgens  
het boekje, maar een  
vergunning blijft uit.”

Frits Stevens en Hanne
Hamont-Achel

PASTORAAL = DIGITAAL
Nieuwjaar

2020 was het jaar waarin alles digitaal 

ging. Zo maakte de pastorale ploeg 

een gesmaakte digitale Kruisdagvie-

ring, namen ze een digitaal Sint-Elooi-

moment op en brachten ze een prach-

tig kerstverhaal, inclusief muzikale 

intermezzo’s, aan het einde van jaar! 

WENSENKETTING
Kerstperiode

Ook de kerstperiode dienden we in 

onze bubbel door te brengen. Een 

kaartje met warme wensen deed dan 

ook eens zoveel plezier. Met Lande-

lijke Gilden startten we een wensen-

ketting. We stuurden zelf honderden 

kaartjes met lieve wensen, met een 

extra blanco kaartje erbij en de vraag 

om dit dan weer verder te sturen 

naar een volgende ontvanger. Wat 

extra warmte tijdens moeilijke dagen. 

December

67%
van onze export is 
bestemd voor onze 

buurlanden. 

1600
Meer dan 1600 personen 

bekeken het digitale  
kerstverhaal van de  

pastorale ploeg.

HOE GAAT HET MET JOU? 
Praten met leden

Corona leidt tot heel wat kopzor- 

gen, en dat zien we ook terug in de  

(digitale) sectorvakgroepen. In deze 

vergaderingen bespreken we niet 

enkel de tendensen in de sector en 

de impact van de maatregelen, maar 

het is ook een moment om je hart te 

luchten bij collega’s en de organisa-

tie. Hoewel videovergaderingen nu al 

goed ingeburgerd zijn, is er toch nog 

een grote nood aan persoonlijk con-

tact. Op vraag van enkele vakgroepen 

willen we, nu nog meer dan ooit, een 

luisterend oor zijn voor onze leden. 

We hebben hier bijzondere aandacht 

voor onze jongeren. Daarom zal Boe-

renbond van de komende tijd gebruik- 

maken om zijn leden de vraag te stel-

len: ‘Hoe gaat het met jou?’ Want een 

luisterend oor kan van onschatbare 

waarde zijn. 

LAAT ONS ONDERNEMEN
Vergunningen

Het wel of niet krijgen van een omge-

vingsvergunning bepaalt de toekomst 

van een onderneming en het gezin 

dat ervan leeft. Verschillende land-

bouwers getuigen in de media over 

de problemen die zij ervaren en de 

onrechtvaardigheid van het omge-

vingsbeleid. Boerenbond ondersteunt 

hun vraag en blijft aandringen bij 

beleidsmakers om te praten mét  

de landbouw. 
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KUNSTMESTREGISTER IS  
ONWERKBAAR
Administratie

Het register dat een tijdje geleden 

voor de eerste maal principieel door 

de Vlaamse regering werd goedge-

keurd, is een draak: onwerkbaar in 

de praktijk en een typevoorbeeld van 

administratieve regelneverij dat 

bovendien niet zal leiden tot een ver-

betering van de waterkwaliteit. Land- 

en tuinbouwers die het goed voor-

hebben worden opnieuw opgezadeld 

met een hoop nutteloze bijkomende 

registratie en voelen zich terecht ge -

jend. Boerenbond heeft hiertegen dan 

ook stevig geprotesteerd.



63.000
Vlaamse gezinnen zijn lid  

van een lokale gilde

850
lokale gilden, verspreid  

over heel Vlaanderen

6000
bestuursleden 

leiden de lokale gilden

 ±5000 
deelnemers namen,  

in bubbel, deel aan de  
Nationale Streekzoektocht 

90
fiets- en wandelroutes staan  

ter beschikking op de website  
voor vertier in eigen land

16.000
actieve land- en tuinbouwers 

zijn lid, waarvan 2800 ook  
bestuurslid zijn 

 383
landbouwers zijn lid 

van een agrobeheergroep

5413
uren vorming georganiseerd  
ondanks corona en er werden  

14 starterscursussen georganiseerd

14
grote webinars georganiseerd  
in de Boerenbond-studio met  

1699 deelnemers in totaal

255
cursisten rijbewijs G

130.000 
bezoekers zochten  

buxusmotnieuws op  
www.landelijkegilden.be.  
Het thema bleef daarmee  

ook in 2020 populair. 

22
nieuwsbrieven  

vertrokken in 2020 richting  
de leden- Landelijke Gilden

±16.000
lezers per nieuwsbrief  

deden inspiratie op dankzij  
de vele artikels

DE WERKING VAN BOERENBOND 
IN CIJFERS

DE WERKING VAN LANDELIJKE GILDEN 
IN CIJFERS

947
bedrijven maken gebruik van  
de Focus-managementtool

287
bedrijfsleiders maken gebruik van  

de individuele boekhoudbespreking,  
317 zijn lid van een bedrijfsleiderskring

40
coronanieuwsbrieven  

werden verstuurd

814.645
mensen werden bereikt met  

de digitale Dag van de Landbouw

229.557
keer werd het best scorende  

filmpje over Dag van de Landbouw 
bekeken op sociale media
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