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VOORWOORD

Op 3 december 2019 worden de meest ondernemende   land- 
en tuinbouwers tijdens de Agrafiek-uitreiking in het zonnetje 
gezet. Een uitreiking met een lange historie, al in 1985 werden 
de eerste land- en tuinbouwers onderscheiden. Met de wedstrijd 
Agrafiek was de uitgeverij Rekad de eerste in België om specifiek 
voor de land- en tuinbouwsector een ‘Oscar’ uit te reiken.

Al jarenlang bezoek ik met veel interesse de uitreiking in 
zowel België als Nederland en kijk ik vol bewondering naar de 
winnende bedrijven. Stuk voor stuk zijn de bedrijven innovatief 
en een toonbeeld voor hun vakgebied. 

De uitreiking dit jaar is extra bijzonder en dat om een aantal 
redenen.

Allereerst zetten wij zoals gebruikelijk de loonwerkers, 
varkenshouders en melkveehouders in het zonnetje. Nieuw dit 
jaar is dat we ook dealers van materieel in de schijnwerpers 
zetten. Een aparte categorie is voorzien voor een jonge boer. 
Ook nieuw dit jaar is de award ‘Vrouw in de Landbouw’, voor 
een vrouw die een belangrijke impact heeft op het imago van 
de sector.

Ten tweede geven we deze uitreiking extra uitstraling door te 
kiezen voor een vernieuwde locatie en door het uitgeven van 
deze nieuwe brochure. Deze exclusieve brochure bundelt alle 
genomineerden en partners van de Agrafiek. Benieuwd wat de 
genomineerden hebben bereikt? Lees dan snel verder.

Als laatste is deze editie voor mij persoonlijk extra bijzonder. 
Recent zijn de agrarische activiteiten van uitgeverij Rekad 
overgenomen door Prosu Media Producties en ben ik daardoor 
nauwer betrokken geraakt bij de voorbereidingen voor deze 
Agrafiek. Er is door alle partijen hard gewerkt om een unieke 
editie voor u neer te zetten! Graag ontmoet ik u op 3 december 
in Brussel.

Lisanne Andeweg

Algemeen manager

AGRAFIEK 2019
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AL SINDS 1985 ORGANISEERT REKAD UITGEVERIJ ELKE TWEE JAAR, IN SAMENWERKING 
MET EEN AANTAL PARTNERS, DE OSCARS VAN DE LANDBOUWSECTOR: DE AGRAFIEK 
AWARDS. OOK IN 2019 HEEFT DE UITREIKING PLAATS TIJDENS DE LANDBOUWBEURS 
AGRIBEX. 

Aanvankelijk kende de wedstrijd Agrafiek slechts één laureaat. 
Die werd gekozen uit de verschillende sectoren. Tijdens de 
eerste drie edities ging de hoogste eer telkens naar een (glas)
tuinbouwbedrijf. Omdat het uiteraard moeilijk is om appelen 
met citroenen en varkens met melkvee en/of tomaten te 
vergelijken werd de wedstrijdformule vanaf de vierde editie 
herbekeken. Zo evolueerde de wedstrijd naar een laureaat per 
sector.

6 CATEGORIEËN
In 2019 gaan er maar liefst zes laureaten met een Agrafiek-
beeldje en mooie naturaprijzen naar huis. Naast de klassiekers 
varkenshouderij, melkveehouderij en loonwerk zijn er dit jaar ook 
prijzen voor de beste landbouwmachinedealer, de beste jonge 
landbouwer, en – last but not least – de meest verdienstelijke 
vrouw in de landbouw. Deze laatste categorie is een beetje een 

buitenbeentje aangezien ook vrouwen die zelf niet actief zijn in 
de sector, maar er wel een belangrijke rol in spelen, genomineerd 
kunnen worden. 

Een professionele jury, samengesteld met specialisten uit de 
sector, maakte een selectie uit alle inzendingen. Daarna volgde 
een bedrijfsbezoek en besliste de jury welk bedrijf als meest 
vernieuwend uit de bus komt. Tijdens de uitreiking op Agribex 
deelt de jury haar besluit met het aanwezige publiek en wordt 
het prestigieuze Agrafiek-beeldje overhandigd tijdens de 
slotceremonie. Deze happening gaat niet onopgemerkt voorbij. 
De bekroonde bedrijven krijgen aandacht in de pers, zowel in 
de geschreven als de audiovisuele media. 

Reacties van ex-winnaars en deelnemers aan de Agrafiek zijn 
unaniem in hun lof over dit initiatief dat een concrete meerwaarde 
betekende voor hun bedrijf en hun carrière. 

AGRAFIEK AWARDS PAKKEN UIT 
MET NIEUWE CATEGORIEËN GEEN AGRAFIEK ZONDER PARTNERS 

DE EDITIE 2019 VERWELKOMT VOLGENDE SPONSORS

NEW HOLLAND
Het imago van New Holland Agriculture is gebaseerd op het 
succes van de klanten, producenten van gewassen, veehou-
ders, loonwerkers, wijnbouwers of vakmensen in de tuin- en 
parksector. Ze kunnen rekenen op het ruimste aanbod van 
innovatieve producten en diensten met een volledig gamma 
machines, van tractoren tot oogstmachines en verreikers, 
aangevuld door financieringen op maat. CNH Capital is de 
financiële partner van New Holland en financiert de behoefte 
aan werkkapitaal en het machinepark van de dealers en biedt 
concurrerende financierings- en huuroplossingen voor de aan-
schaf, door klanten, van nieuwe en gebruikte machines. Een 
wereldwijd netwerk van professionele dealers en New Hollands 
constante zorg voor kwaliteit garanderen de ultieme klanter-
varing. Bezoek www.newholland.com voor meer informatie 
over New Holland. New Holland Agriculture is een merk dat 
deel uitmaakt van CNH Industrial N.V. een toonaangevende 
internationale leverancier van kapitaalgoederen met jaren-
lange industriële ervaring, een ruim assortiment producten en 
een wereldwijde aanwezigheid. Meer informatie is te vinden 
op de website van het bedrijf: www.cnhindustrial.com

KWS
Het Duitse zaadbedrijf KWS koos van bij zijn start op de 
Benelux-markt voor een opvallende en frisse aanpak die vooral 
gevisualiseerd werd door een in het oog springende stand op 
de belangrijke agrarische vakbeurzen. 
KWS stond de voorbije jaren aan de wieg van belangrijke 
nieuwigheden op de maismarkt. Samen met zijn bedrijf is Jan 
Bakker ervan overtuigd dat er via innovatie kansen worden 
gecreëerd voor een toekomstgerichte landbouw. KWS wil in 
die ontwikkeling een voortrekkersrol blijven spelen. Voor meer 
informatie: www.kwsbenelux.be

KRAMP 
Als onderdelenleverancier zorgt Kramp er in de eerste plaats  

voor dat u zich geen zorgen hoeft te maken over de beschik-
baarheid van onderdelen ongeacht u actief bent in de Agri-
markt, Tuin & Parkbranche, Grondverzet of Machinebouw. 
Daarnaast zorgen verschillende services en oplossingen ervoor 
dat u zich volledig kunt concentreren op uw eigen werk. 
Kramp streeft er voortdurend naar zijn dienstverlening zo 
makkelijk en efficiënt mogelijk in te richten. Door in te zetten 
op innovatie en optimalisatie zijn en blijft de onderdelenleve-
rancier een schakel die toegevoegde waarde biedt binnen de 
logistieke keten. Kramp wil deze uitdaging elke dag opnieuw 
waarmaken. Voor meer informatie: www.kramp.com

PLATTELANDSTV
PlattelandsTv is een Vlaamse themazender die volledig in het 
teken staat van wat leeft op den buiten. Land- en tuinbouw, 
paarden, natuurbeleving en -documentaires, prachtige tuinen, 
jacht én visvangst,… Kortom, alles wat beweegt op het platte-
land verdient en krijgt aandacht op PlattelandsTV. Voor meer 
informatie: www.plattelandstv.be

FEDAGRIM
Fedagrim: gastheer voor agrarisch België en de Agrafiek
Fedagrim ondersteunt net als twee jaar geleden de wedstrijd 
en fungeert tijdens Agribex als gastheer. De uitreiking van de 
prijs op de professionele dag is een toegevoegde waarde. 
Een win-winsituatie voor alle partners. Voor meer informatie: 
www.fedagrim.be

ISUZU
Het Japanse Isuzu motors produceerde zijn eerste auto in 
1916. Als grootste producent ter wereld van (middel)zware 
bedrijfsvoertuigen en dieselmotoren stelt ISUZU zuinigheid, 
betrouwbaarheid, veiligheid, comfort, prestatie en milieu 
steeds voorop. ISUZU aarzelt tevens niet om 5 jaar of 200.000 
km garantie en assistentie aan te bieden en staat voor 
‘Powered for life’. www.isuzu.be 

Al sinds 1985 organiseert Rekad Uitgeverij elke twee jaar, in samenwerking met een aantal partners, de Oscars van de 
landbouwsector: de Agrafiek Awards. Ook in 2017 had de uitreiking plaats tijdens de landbouwbeurs Agribex. 

de Loonwerker
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NATURAPRIJZEN
Aan de wedstrijd Agrafiek zijn geen geldprijzen verbonden. Maar 
door deel te nemen aan de Agrafiek dragen de deelnemers hun 
steentje bij door aan PR te doen voor de sector. Actief aan PR doen 
is en blijft vandaag in de landbouwsector een continue opdracht. 

Dankzij de partners van Agrafiek, zijn er ook prijzen in natura voor 
de winnaars. De laureaten krijgen dus niet alleen een stijlvolle 
award om op de schouw te zetten. 



 6    | AGRAFIEK 2019    | 7AGRAFIEK 2019

AGRAFIEK 2019 AGRAFIEK 2019
GENOMINEERDEN LOONWERKER
DE OPVOLGER VAN LEURIDAN AGRO LOGISTICS, WINNAAR VAN DE AGRAFIEK 2017 IN 
DE CATEGORIE LOONWERK, GAAT NIET ENKEL NAAR HUIS MET EEN AGRAFIEK AWARD 
MAAR KRIJGT OOK EEN JAAR LANG EEN NEW HOLLAND-TREKKER TER BESCHIKKING 
VOLGENDE BEDRIJVEN WERDEN GENOMINEERD IN DE CATEGORIE LOONWERK: 

 LOONBEDRIJF DEROO  
UIT WEST-VLETEREN 
Het familiebedrijf Deroo bestaat uit vader Marc, moeder Heidi 
Haeghebaert en zonen Kees, Bram en Fries. Heidi en Kees 
zorgen voor een strakke planning. Marc, Bram en Fries staan in 
voor het veldwerk en de garage. Marc en Bram blinken uit op 
mechanisch vlak, Fries specialiseerde zich in elektronica. Deroo 
werkt met zeven vaste machinisten en heeft één iemand die niets 
anders doet dan poetsen. Pieken vangt het loonbedrijf op met 
seizoensarbeid. De activiteiten spitsen zich voornamelijk toe op 
groenten. In 2018 bouwde het loonbedrijf een nieuwe werkplaats 
van 1.100 m² met vloerverwarming, rolbrug en led-verlichting. 
Op het dak liggen zonnepanelen. 

 GUY ’T JAMPENS   
UIT LIEVEGEM VINDERHOUTE  
Guy nam het loonbedrijf in 2018 over van zijn vader Christian. 
Naast de achttiende-eeuwse pittoreske hoeve staat een recente 
loods voor loon- en constructiewerken. Onder zijn klanten 
zitten nabijgelegen melkvee-, varkens- en paardenhouders. Hij 
handelt ook zelf in hooi en voordroog. Guy is eveneens erkend 
om meststalen te nemen en heeft een staalname-apparaat ter 
beschikking. In de winter is het bedrijf (waaronder twee vaste 
machinisten) ook actief in grondtransport.

 LOONWERK DEFOUR   
UIT ARDOOIE  
Dries Defour en Mieke Brusselle baten hun loonbedrijf uit 
in het hart van de diepvriesgroente-industrie. Op 30 jaar tijd 
heeft hun bedrijf een hele evolutie ondergaan. In samenwerking 
met de proeftuincentra voert Dries onderzoek naar nieuwe 
teelten en technieken bij groenten en kruiden. Ook hun zoon 
Hein, master elektromechanica, is actief in het bedrijf. Hij werkt 
voltijds aan het ontwikkelen en finetunen van de Agriplanter, een 
volautomatische plantmachine waarmee ze onder andere kolen, 
spruiten, tomaten en zoete aardappelen planten.

WINNAAR
DE WINNAAR VAN DE AGRAFIEK 2019 IN DE 
CATEGORIE LOONWERK, GAAT NIET ENKEL 
NAAR HUIS MET EEN AGRAFIEK AWARD 
MAAR KRIJGT OOK EEN JAAR LANG EEN NEW 
 HOLLAND-TREKKER TER BESCHIKKING.
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GENOMINEERDEN MELKVEEHOUDERIJ
DE OPVOLGER VAN DE FAMILIE VAN DEN HOUTE – LAUREYS, POTAERDEHOEVE, 
WINNAAR IN DE CATEGORIE MELKVEEHOUDERIJ VAN DE AGRAFIEK 2017, GAAT 
NIET ENKEL NAAR HUIS MET EEN AGRAFIEK AWARD MAAR KRIJGT OOK EEN JAAR 
LANG EEN VERREIKER VAN NEW HOLLAND TER BESCHIKKING. DAARNAAST IS ER 
EEN BIJKOMENDE MAISPRIJS VOORZIEN DOOR KWS, VOOR HET BEDRIJF DAT ZIJN 
RUWVOEDERPRODUCTIE EN -MANAGEMENT HET BESTE OP ORDE HEEFT.
VOLGENDE BEDRIJVEN WERDEN GENOMINEERD VOOR DE AGRAFIEK 2019: 

WINNAAR
NEW HOLLAND STELT EEN JAAR LANG 
EEN VERREIKER TER BESCHIKKING. VAN 
KWS KRIJGT HET BEDRIJF MET HET MEEST 
OPTIMALE RUWVOEDERMANAGEMENT 
BOVENDIEN EEN VOERPAKKET  ZAAD 
VOOR 5 HA MAIS, 5 HA SNELLE LENTE 
ROGGE EN 1 HA VOEDERBIETEN PLUS, VOOR 
DE MELKVEEHOUDER, 1 JAAR LICENTIE 
FARMDESK.

 FAMILIE DE CONINCK   
UIT BEERVELDE  
De familie De Coninck nam eerder dit jaar een nieuwe melkveestal 
in gebruik. Automatisatie (onder andere via melkrobots), en 
energieneutraliteit (onder andere via een pocketvergister) 
waren de ordewoorden bij het ontwerp. De dikke fractie van de 
mestvergister wordt in de diepstrooiselboxen gebruikt. Het is de 
bedoeling dat zoon Rony na de pensionering van vader Johan, 
zonder externe hulp kan doorgaan met het bedrijf.

 FAMILIE GUNS   
UIT TIELEN  
Het melkveebedrijf van Jan, Hilde en zoon Nick, is niet alleen een 
topbedrijf. Er is ook een zaal ter beschikking waarin cursussen 
gegeven worden. Deze kan gehuurd worden voor allerlei 
activiteiten. Op die manier zorgen de melkveehouders voor 
verbreding.

 KAASMAKERIJ CATHARINADAL  
UIT HAMONT-ACHEL 
De gebroeders Boonen runnen een melkveebedrijf in combinatie 
met een heuse kaasmakerij. Het bedrijf staat bovendien open voor 
hoevetoerisme voor gezinnen en bivak voor jeugdbewegingen. 
De kaasmakerij verwerkt tevens de melk van een schapen- en een 
geitenbedrijf. Op de etiketten van hun yoghurtpotjes worden 
consumentenvragen over landbouw beantwoord.
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NETTOYEURS HAUTE PRESSION

REMORQUES ET UNITÉS HAUTE PRESSION

BALAYEUSES ASPIRANTES

AUTOLAVEUSES

ASPIRATEURS

ACCESSOIRES

PRODUITS DE NETTOYAGE

HOGEDRUKREINIGERS

HOGEDRUKTRAILERS EN -UNITS

VEEG-ZUIGMACHINES

SCHROB-ZUIGMACHINES

STOF- EN WATERZUIGERS

ACCESSOIRES

REINIGINGSMIDDELEN

HALL 8
STAND 8119 GENOMINEERDEN VARKENSHOUDERIJ

DE OPVOLGER VAN DE FAMILIE SNELS – VRIENDS WINNAAR IN DE CATEGORIE 
VARKENSHOUDERIJ VAN DE AGRAFIEK 2017, GAAT NIET ENKEL NAAR HUIS MET EEN 
AGRAFIEK AWARD MAAR KRIJGT OOK EEN PROFESSIONELE HOGEDRUKSPUIT VAN 
MECLEAN, TER WAARDE VAN 5.000 EURO.
VOLGENDE BEDRIJVEN WERDEN GENOMINEERD VOOR DE AGRAFIEK 2019:

 PROOF   
UIT BESELARE-ZONNEBEKE 
Veronique Lampaert baat samen met haar zoon Dries Talpe 
het jonge kleinschalige familiebedrijf PROOF uit. PROOF staat 
voor Pigs & Research Offering Opportunities for the Future. 
Het bedrijf focust volop op de productie van gezonde varkens 
zonder gebruik te maken van antibiotica en zo weinig mogelijk 
toediening van vaccins. Dit kan door een zeer strikt en streng 
hygiënemanagement in combinatie met een innoverende 
stal (gebouwd in 2018). De stal is zo gebouwd dat er ook 
praktijkproeven uitgevoerd kunnen worden.

 SINT-AMANDSHOF   
UIT PITTEM  
Lieven Lafaut en Tania De Roo bouwden in 2018 een volledig 
nieuwe scharrelstal voor varkens. Deze is 24 uur per dag 
door passanten te bekijken via speciaal daarvoor voorziene 
kijkvensters. Ook vanuit de polyvalente ruimte waar lezingen, 
vergaderingen en andere evenementen georganiseerd worden, 
kijk je rechtstreeks de stal binnen. Daarnaast heeft het Sint-
Amandshof een mestverwerking met verregaande zuivering via 
rietvelden.

 DAVID MARTAIN (MARVACO)   
UIT TIELT  
2019 was een druk jaar voor varkenshouder David Martain. 
Niet alleen startte de samenwerking met Breydel vleeswaren 
op (Martain levert aan het bedrijf exclusief varkensvlees onder 
het Breydel lastenboek) maar het varkensbedrijf startte ook met 
de volledig geautomatiseerde productie van eigen veevoeders. 
Daarnaast is Martain ook actief in VPOV, de Vlaamse Producenten 
Organisatie Varkenshouders.

WINNAAR
DE PROFESSIONELE HOGEDRUKSPUIT VAN 
MECLEAN HEEFT EEN WAARDE VAN 5.000 
EURO.
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De winnaar krijgt een 
bloemenabonnement  
voor een jaar.

1. Mevr. Liesbet Berger uit Bocholt zetelt voor KVLV-Agra 
in het Hoofdbestuur van Boerenbond. Ze baat samen met 
haar echtgenoot een gesloten varkensbedrijf uit. Volgens 
Liesbet zullen de landbouwers blijvend creatief moeten zijn: 
“De maatschappij wordt steeds kritischer t.o.v. de land- en 
tuinbouw (mest, geurhinder, dierenwelzijn,...) en dit zal 
een rem betekenen voor een aantal boeren om verder te 
kunnen groeien (familiale bedrijven – megagrote bedrijven). 
Internationale handelsoorlogen en druk vanuit de retail om 
zo goedkoop mogelijk te leveren zullen de prijsvorming van 
onze producten niet ten goede komen.”

2. Mevr. Carine Decloedt baat eveneens een varkensbedrijf 
uit in het West-Vlaamse Eernegem. Op het bedrijf wordt 
de mest verwerkt tot loosbaar water. Net zoals collega 
varkenshoudster Liesbet neem zij heel wat taken in de 
varkens- en zeugenstal op zich. Carine ziet de toekomst 
eerder rooskleurig: “Ik denk dat de eerstkomende jaren 
goed gaan zijn voor de land - en tuinbouwsector maar 
bijblijven met de techniek en bijscholing zijn een must.” 

3. Mevr. Ann De Pestel heeft in Oostkamp een 
scharrelkippenbedrijf met wintertuin. De administratie, 
de boekhouding en heel wat stalwerkzaamheden vallen 
onder haar verantwoordelijkheid. Jongeren hebben zeker 
nog een toekomst in de sector maar ze wil ook een aantal 
waarschuwingen meegeven: “Start alleen als je dit met hart 
en ziel wil, je kan 7/24 werken, maar maak ook tijd voor je 
gezin/partner. Zorg dat je niet overinvesteert, dat het water 
je niet aan je lippen staat. Een tegenslag, groot of klein, 
loert steeds om het hoekje.” 

4. Mevr. Ann Deschoemaeker baat in Passendale een gemengd 
landbouwbedrijf met melkvee en pluimvee uit. Zij heeft een 
boodschap voor onze minister van Landbouw: “Probeer te 
luisteren naar het werkveld voor er beslissingen genomen 
worden. Tracht de kwaliteit van onze landbouwproducten 
in een nog positiever daglicht te zetten. We moeten fier 
zijn op onze eigen producten en deze beschermen. Laten 
we vooral gezond boerenverstand gebruiken en realistisch 
blijven.”

5. Mevr. Liesbet Desmet uit Lo-Renninge baat een varkensbedrijf 
uit. Vooral de zeugenhouderij is haar verantwoordelijkheid 
met alles wat daarbij komt kijken. Voor jongeren in de sector 
is er zeker nog toekomst. Ze verwijst hierbij graag naar de 
woorden van Charles Darwin: “Het is niet de sterkste van een 
soort die overleeft, ook niet de intelligentste. Wel degene die 
zich het beste aan veranderingen kan aanpassen. Alles kent 
zijn evolutie... Landbouwer is één van de oudste beroepen... 
er zullen er altijd nodig zijn. Dus als dit je passie is dan moet 
je ervoor gaan. Landbouwer zijn is meer dan een job; het is 
eerder een manier van leven.”

6. Mevr. Gitte Martens baat in Essen een bedrijf uit met 
300 melkkoeien. Daarnaast is zij verantwoordelijk voor het 
reilen en zeilen op de belevingsboerderij. Ze doet haar job 
zoals veel van haar collega’s met hart en ziel: “Ondanks 
alle negativiteit in de media i.v.m. stikstofproblematiek en 
opkomende groeperingen veganisten blijft de landbouw een 
passie om elke dag met dieren en de in natuur te mogen 
werken. Wij willen vooral de burgers dichter bij de landbouw 
brengen en hen laten zien wat we dag in dag uit doen op ons 
bedrijf om (h)eerlijk en gezond voedsel te produceren met 
veel aandacht voor het welzijn van onze veestapel.”

7. Mevr. Mieke Monbaliu’s gemengd landbouwbedrijf ligt 
in Diksmuide (varkens, akkerbouw en grove groenten). Ze 
staat volledig in voor alles wat met de zeugenhouderij te 
maken heeft. Een eerlijke prijs voor een eerlijk product 
vindt ze heel belangrijk: “Als landbouwer moet je je telkens 
aanpassen aan nieuwe wetgevingen en nieuwe manieren 
van werken. Maar de papiermolen die ermee gepaard gaat 
is gewoon niet meer normaal. Als landbouwer moet je je 
laten bijstaan door experts voor allerlei zaken. Het zou voor 
onze sector een hart onder de riem zijn, als wij ook onze 
kosten kunnen doorrekenen aan onze afnemers. Een eerlijke 
prijs voor eerlijke en gezonde voedingsmiddelen zou voor 
iedereen een mooie stap zijn in de toekomst.” 

8. Mevr. Catherine Rigot heeft na het overlijden van haar 
echtgenoot het vleesvee- en akkerbouwbedrijf in Glabbeek 
moeten overnemen. Samen met onze dochters verdelen ze 
de taken. Boeren zit je in het bloed: “Meestal hebben jonge 
boeren en boerinnen de passie van thuis meegekregen 

GENOMINEERDEN CATEGORIE
VROUW IN DE LANDBOUW

zoniet denk ik dat het zeer moeilijk is om van nul af aan te 
starten. Dit heeft te maken met de prijzen, de juridische 
aspecten... maar dat is in alle sectoren zo. De jongeren 
mogen zeker niet ontmoedigd worden.”

9. Mevr. Carine Snijkers uit Kinrooi legt zich toe op de 
groenteteelt. Asperges vormt de voornaamste teelt maar 
naast andere groenten telen ze sinds een aantal jaren 
ook yacon. De consument terug dichter brengen bij de 
producent is ook voor haar een belangrijke motivatie in 
haar werk: “De mensen wakker maken dat het eten dat ze 
dagdagelijks op hun bord krijgen niet komt uit de fabriek 
maar wel met veel liefde, zorg en inzet geteeld wordt door 
de land- en tuinbouwers.”

10. Mevr. Mieke Vander Schueren baat samen met haar mama 
en broer een gemengd bedrijf uit dicht bij Geraardsbergen. 
Mieke houdt zich vooral bezig met het luik hoevetoerisme, 
klasbezoeken, teambuildings, kinderfeestjes en de zorg 
voor de koeien (zowel melkvee als vleesvee). Ze heeft een 
duidelijke boodschap voor onze minister van Landbouw: 
“Ik denk dat het belangrijk is dat de nieuwe minister start 
met een ‘open geest’. Er moet geluisterd worden naar alle 
partijen, en daar een compromis in gevonden worden. 
Het is heel makkelijk om loze beloftes te doen, en de 
landbouwsector met de grond gelijk te maken, maar daar 
wordt niemand beter van.”

11. Mevr. Lisa Vanderstappen heeft een gemengd bedrijf 
met melkvee, pluimvee en verbreding (kijkboerderij, 
zorgboerderij, productie van hoevezuivel) in Merchtem. 
Voor Lisa is er zeker nog een toekomst in de land- en 
tuinbouw: “Er zijn wel wat uitdagingen zoals de strengere 

wordende regelgeving, de klimaatacties, de consument 
die steeds veeleisender wordt… Maar we moeten blijven 
werken aan een positief beeld van de landbouw. We 
produceren kwaliteitsvolle producten en daar moeten we 
trots op zijn. Ook denk ik dat er heel wat kansen zijn in 
verbreding. Steeds meer consumenten willen graag weten 
waar de producten die ze kopen vandaan komen.”

12. Mevr. Caroline Van Dijck baat in Bocholt een melkveebedrijf 
uit maar daarnaast organiseert ze ook teambuildings, 
verjaardagsfeestjes, weidegolf, huifkartochten,…: “Op een 
duurzame manier aan landbouw doen waarbij ik graag de 
klemtoon leg op dierenwelzijn.  Dagelijks krijgen we hier 
bezoekers over de vloer die soms zeer kritisch zijn. Ik zal 
altijd beginnen tegen de mensen met ‘Ik begrijp je ‘ en 
meegaan in hun verhaal op een positieve manier om zo het 
gesprek om te buigen in mijn positief verhaal en te vertellen 
waarom we de dingen doen zoals we ze doen.”

13. Mevr. Els Vanneste werkt fulltime op haar gemengd 
bedrijf met een 70-tal melkkoeien en akkerbouw. Ze 
heeft ook een thuisverkoop van aardappelen. Het 
melken, de verzorging van de koeien en het jongvee en 
de opvolging van de administratie, zijn haar voornaamste 
verantwoordelijkheden. Zij wil minister Crevits in contact 
brengen met het ‘echte’ boerenleven: “Een paar laarzen en 
de boer op! Niet op een opendeurdag, met de pers erbij 
maar aan de keukentafel, in de stal doordeweeks. Wie is 
de mens achter de boerderij? Wat zegt de boekhouding, 
het is bij iedereen onder de streep dat het telt.  Wat zijn 
de diep onderliggende problematieken/zorgen die leiden 
tot onvrede over bepaalde maatregelen/wetten en hoe 
kunnen we aan de bron daaraan werken en niet zomaar 
oplapoplossingen voorstellen.” 

REKAD ORGANISEERT DEZE ‘OSCARS VAN DE LANDBOUW’ AL SINDS 1985 MAAR HET IS DE 
EERSTE KEER DAT ER EEN AWARD VOOR EEN VROUW IN DE LANDBOUW UITGEREIKT WORDT. ER 
WERDEN MAAR LIEFST 13 VROUWEN GENOMINEERD. DE WINNAAR GAAT NAAR HUIS MET EEN 
BLOEMENABONNEMENT VOOR EEN JAAR.
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WINNAAR
DE WINNAAR IN DE CATEGORIE 
JONGE LANDBOUWER KAN ZES 
MAANDEN LANG GEBRUIKMAKEN 
VAN EEN WIELLADER VAN MANITOU. 

GENOMINEERDE DEALERS

GENOMINEERDEN JONGE LANDBOUWER 

IN DE CATEGORIE DEALERS WORDT DE AWARD VOOR HET EERST UITGEREIKT.  
DE WINNAAR KAN EEN JAAR LANG GEBRUIKMAKEN VAN EEN VOLLEDIG UITGERUSTE 
SERVICEWAGEN VAN KRAMP. DE GENOMINEERDEN ZIJN:

DE WINNAAR VAN DE AGRAFIEK AWARD JONGE LANDBOUWER KRIJGT DE EER OM 
TE TONEN HOE VOORUITDENKEND, DUURZAAM EN INNOVATIEF JONGE BOEREN IN 
VLAANDEREN ZIJN! DAARNAAST KAN DEZE JONGE LANDBOUWER ZES MAANDEN LANG 
GEBRUIKMAKEN VAN EEN WIELLADER VAN MANITOU. DE NOMINATIES VOOR DEZE 
CATEGORIE WERDEN IN SAMENWERKING MET GROENE KRING UITGEWERKT. 
EN DE GENOMINEERDEN ZIJN:

 VERSTRAETEN AGRITECHNIEK  
UIT SINT-AMANDS DEALER DEUTZ FAHR

• FRITS STEVENS, HAMONT-ACHEL:  
PLUIMVEEHOUDER

• DAAN SCHREURS, KOZEN:  
FRUITTELER APPELS EN PEREN

• ANDY VAN ROSSEM, LOKEREN:  
MELKVEEHOUDER

• RAF VAN BROECK, KIELDRECHT:  
FRUITTELER

• WERNER HOFMANS, BRECHT:  
PLUIMVEE EN MELKVEE

• JAN COVENS, BRECHT:  
MELKVEE

• LODE VAN LOOVEREN, BRECHT:  
MELKVEE

• TUUR GALLE, INGELMUNSTER:  
SERRETOMATEN

• OLIVIER MEHUYS, DIKSMUIDE:  
VLEESVEE EN EIEREN, VERKOOP O.A. VIA WEBSHOP

• KOBE RUELL, BOUTERSEM:  
VLEESVEE EN AKKERBOUW

• JAN VAN KELECOM, HOEGAARDEN:  
VLEESVEE EN AKKERBOUW

• SVEN NEUFKENS, OETINGEN:  
FRUITTELER, FRUITBOX@WORK

 M-TRAC   
UIT SINT-BLASIUS-BOEKEL  
NEW HOLLAND DEALER

 BART VERWILST   
UIT KANEGEM JOHN DEERE DEALER

WINNAAR
DE WINNAAR KAN EEN JAAR LANG 
GEBRUIKMAKEN VAN EEN VOLLEDIG 
UITGERUSTE SERVICEWAGEN VAN 
KRAMP.
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MLA 3-35 H
Chargeuses articulées

Ontdek onze nieuwe Kramp app! 
Evolutie in uw handen. Praktisch, handig en innovatief.
Innovatie zit in ons DNA. Na in het verleden de eerste cd-rom en webshop van de 
branche te hebben geïntroduceerd, zijn we verheugd om de nieuwe mobiele app 
van Kramp aan te kondigen. Deze app, ontworpen in samenwerking met techreus 
Google Cloud en onze klanten, biedt u een functionaliteit en gebruikers ervaring 
die met een desktop eenvoudigweg niet is te evenaren.

In de afgelopen twee jaar hebben we Google-technologie ingezet om onze  web winkel 
en de omgeving van uw account volledig te vernieuwen. Tegelijkertijd hebben we ook 
onze zoekmachine aanzienlijk verbeterd zodat uw zoekresultaten in ons uitgebreide 
productaanbod optimaal en relevant zullen zijn.

Een baanbrekend onderdeel van de Kramp-app is: productherkenning. Houd 
er rekening mee dat de app niet direct vanaf het begin elk product zal vinden. 
Door machine learning en regelmatige software-updates zal deze functie echter op den 
duur verbeteren. Ontdek de functies en download de Kramp app!

ADV_KRAMP_1/1_V2.indd   1 28/11/19   15:38
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