
Oud-RaveldonkOud-Raveldonk

REGIONALE KRANT | WINTER 2020 | KOPLOPERS OUD-RAVELDONK

Welkom in 
Oud-Raveldonk
Nee, geen nieuwe fusie-
gemeente. Maar wel groot 
nieuws. Want het leven in Oud-
Turnhout, Ravels en Arendonk 
gaat wel degelijk veranderen. 
Met een enthousiaste groep 
landbouwers, tonen wij, via onze 
website en Facebookgroep, hoe er 
geboerd wordt in onze streek. En 
dat zal zeker een verschil maken!

Boer jij ook in Oud-Turnhout, 
Ravels of Arendonk? Dan ben jij 
een rasechte Oud-Raveldonkenaar. 

Met jouw unieke bedrijf lever 
je een belangrijke bijdrage aan 
onze streek. Jij baat je boerderij 
op jouw eigen manier uit. Daar 
heb je goede redenen voor.
Maar weten je buren dat wel? 
Waarschijnlijk niet ... De landbouw 
is immers een enorm complexe 
sector. En die volledig begrijpen 
is moeilijk als je er niet midden 
in zit. Maar gezien de volledige 
maatschappij van ons afhankelijk 
is en onze activiteiten een grote 

De gazet van

Onze streek In deze editie
305 unieke
boerderijen

8 511 hectare
landbouwgrond

821 boeren
en boerinnen

43 281 koeien
2 904 440 kippen
144 929 varkens

130 miljoen kannetjes melk
245 miljoen verse eieren

42% maïs en bieten
40% granen en gras
12% aardappelen
6% groenten en fruit
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Welkom in Oud-Raveldonk!
Onze Streek 

Krijg waardering voor je werk 
De landbouwpassie van 
onze lokale politici

Help mee!

ARO: verleden en toekomst

impact hebben op onze dorpen, 
heeft iedereen wel een eigen 
mening over de manier waarop 
we te werk gaan. En daar loopt 
het soms wel eens onnodig fout.
Daarom is het belangrijk om onze 
streekgenoten te informeren 
over wat we doen en waarom. 
Negativiteit, lage voedselprijzen, 
protest bij bouwaanvragen, 
ergernis over kleinigheden, ... Als 
we vertellen waarom elk van ons 
de dingen op zijn of haar unieke 
manier aanpakt, zouden we vast 
op meer begrip kunnen rekenen.
Om die reden gaan we zelf 
communiceren over het nut 
van land- en tuinbouw, voordat 

anderen foutieve boodschappen 
de wereld insturen. Samen, maar 
in onze eigen woorden, vertellen 
we hoe we elke dag opnieuw 
kwalitatief voedsel produceren, 
werkgelegenheid creëren en de 
lokale fauna en flora koesteren. 
Het fijne leventje in Oud-
Raveldonk zou er nooit geweest 
zijn zonder de landbouw. En wie 
dat nog niet beseft, brengen 
we daar nu van op de hoogte. 

Mag wel eens geweten zijn 
hoe waardevol jouw werk 
is? Help dan mee op je eigen 
tempo! Lees verder op pagina 3. 

Bron: Provincie Antwerpen en het Departement Landbouw & Visserij 



“Heb je ook het gevoel dat de 
landbouwsector altijd in de hoek zit 
waar de klappen vallen? Onterecht 
natuurlijk, maar laten we eerlijk zijn: 
het is alleen maar logisch. Als de 
tegenstanders goed communiceren 
en de landbouwer zet daar geen 
goed verhaal tegenover, dan is deze 
laatste altijd de verliezer”: klare taal 
van Frank Wouters, zaakvoerder 
van De Merksmederij. Hij stond mee 
aan de wieg van Oud-Raveldonk en 
hielp de betrokken landbouwers 
(Koplopers) bij het blootleggen 
en vertellen van hun verhaal. 

Veel landbouwers hebben het 
gevoel dat ze zich steeds moeten 
verdedigen ten opzichte van 

buitenstaanders. Welke raad kan je 
hen geven? 
“Als je waardering wilt, moet je 
leren actief te communiceren. Dat 
klinkt ingewikkelder dan het is. Het 
vergt alleen wat moeite en een 
beetje techniek. Iedereen kan het 
leren en het scheelt enorm in de 
waardering die je krijgt. Kijk naar 
de ervaringen van de Koplopers  
(zie hieronder). Het is maar een 
kleine stap om dat te bereiken, 
maar je moet hem wel zetten.”

Denk je dat elke landbouwer 
iets nuttigs te vertellen heeft? 
“Natuurlijk! Kempense boeren zijn 
harde werkers en vergeten soms 
hoe bijzonder ze zijn. Elke land- en 

tuinbouwer, elke veeboer heeft 
een interessant verhaal. Maar vaak 
zijn ze zich er niet van bewust.” 

Kan je een aantal voorbeelden 
geven? 
“Met de Koplopers keken we 
naar elke bijzonderheid: dat kan 
zijn in hoe de landbouwer zorgt 
voor kwalitatieve voeding, hoe 
een tuinbouwer werkgelegenheid 
creëert, hoe een boer met respect 
omgaat met de natuur, hoe de 
veeteler zorgt voor zijn dieren, hoe 
de agrariër efficiënt zorgt voor 
betaalbaar voedsel, enzovoort. 

En wanneer je daarover vertelt, 
maak je een verschil…

Zo’n verhalen zorgen voor respect, 
voor begrip voor het positieve 
verhaal rond de lokale landbouw, 
voor de bijdrage van de boer aan 
het leven zoals het zou moeten zijn. 
Oud-Raveldonk heeft die verhalen 
nodig, jij hebt een verhaal 
nodig en de Koplopers willen 
jouw verhaal met jou maken. 
Wil jij ook die waardering voor 
jouw werk, contacteer hen dan.

Ann, varkenshouder
Omdat wij een varkensbedrijf hebben, worden we vaak afgeschilderd als 
klagers. Frustrerend, want ik ben eigenlijk heel optimistisch. Maar als ik 
dan nadenk, dan ligt dat misschien wel aan onszelf. Landbouwers hebben 
de neiging om in hun eigen coconneke te blijven, op hun eigen bedrijf, op 
hun eigen grond. Wanneer hoor je ons wel? Als er eens iets fout loopt, 
want dan komen ze het ons vragen. We nemen dus altijd een afwachtende 

houding aan en als we in die rol blijven zitten, zal er niks veranderen.
Doordat ik nu op een positieve manier ons bedrijf in de kijker zet en 
toon hoe wij gepassioneerd voor onze dieren zorgen, merk ik dat het 
beeld verandert. Nu zien mensen wie ik ben: positief en realistisch.
Ik denk dat het heel belangrijk is dat we met Oud-Raveldonk zoveel mogelijk 
positieve verhalen laten zien. Want over elk bedrijf valt iets moois te vertellen. 

Kris, veeteelt en kippen
Veel mensen weten niet hoe goed wij onze braadkippen verzorgen en 
onze koeien met respect voor de natuur maken tot een lekker stukje 
vlees. Ik dacht: ‘hoe komt dit nu’? Ik wist ook niet dat andere landbouwers 
en tuinders ook op hun eigen manier fantastisch bezig zijn. Door mij aan 
te sluiten bij Koplopers, ben ik beter beginnen te communiceren en ben 
ik erachter gekomen dat mijn collega’s met evenveel zorg en passie 
voor hun producten bijdragen aan het leven zoals het zou moeten zijn.

Ben, melkveehouder
Onze nieuwe buren kwamen hier wonen voor het landschap, wat ik heel 
goed begreep. Maar zij leken onze plek hierin niet altijd te begrijpen. 
Hoe het er op een boerderij aan toe gaat en hoe wij met de natuur 
omgingen, dat kenden ze totaal niet. Door hen uit te nodigen op onze 
boerderij leerden ze de weg van het gras tot (melk)glas kennen en 
kwam er waardering. Met Oud-Raveldonk hebben we nu de kans om 
persoonlijke verhalen van ons als land- en tuinbouwer te brengen naar 
alle burgers en zo meer begrip te krijgen. Ook jouw verhaal is het waard. 

Erik, varkenshouder
Ik was het beu dat als ik ergens vertelde dat ik varkenshouder ben, ik direct 
afgeschilderd werd als iemand die zijn dieren mishandelt. Dat raakte mij, 
omdat ik mijn beroep met veel plezier en passie beoefen. Dat is de reden 
waarom ik bij de Koplopers van Oud-Raveldonk gegaan ben. Ondertussen 
heb ik al kunnen ervaren dat, door mijn verhaal beter te vertellen, mensen 
begrijpen dat ik mijn dieren wel goed verzorg. Daarom zou ik ook mijn collega-
varkenshouders aanraden om bij Oud-Raveldonk te komen. Zodat we met z’n 
allen kunnen laten zien hoe wij werken aan het leven zoals het zou moeten zijn. 

Gunter, fruitteler
Een tijdje geleden kwam ik in een situatie die iedere landbouwer 
wel zal herkennen. Ik had een bouwvergunning aangevraagd. Bij 
de gemeentediensten begrepen ze eigenlijk niet waarom ik die 
bouwaanvraag op die manier indiende. Toen merkte ik dat ze ons bedrijf 
onvoldoende kenden. Ik dacht dat iedereen wel wist dat we bezig waren 
met gezonde voeding, gezonde producten, maar dat was niet het geval. 
We kunnen dan wel hopen dat ze spontaan interesse krijgen in ons, 
maar zo werkt het niet. Ik wist dat ik het zelf in handen moest nemen.

Dankzij de Koplopers heb ik geleerd om mijn verhaal te doen. Sinds we nu 
beter communiceren, voel ik veel meer begrip, zowel bij de gemeentediensten 

als bij ons binnen het bedrijf en onderling met alle andere deelnemers. Nu 
we elkaar begrijpen en we weten waarover we spreken, kan ik op veel meer 
steun rekenen. Alleen daarom al raad ik iedereen aan om met Koplopers mee 
te doen. Zo kunnen we beter ons hele verhaal vertellen, niet enkel een klein 
deeltje van ons verhaal. Dat gaat u het leven een stuk gemakkelijker maken. 

Els, melkveehouder 
Samen met mijn man en mijn zoon hebben we een mooi bedrijf opgebouwd. 
Nu is het tijd aan de volgende generatie om het waar te maken. Toch 
willen we niet alle jaren ervaring en feeling met de landbouw zomaar 
overboord gooien. De verhalen die ik hoorde bij de Oud-Raveldonk 
Koplopers inspireerden mij om zelf een bron van ervaring en inspiratie 
te vormen voor jonge land- en tuinbouwers. In die zin hoop ik een 
steentje bij te kunnen dragen aan het leven zoals het zou moeten zijn. 

Wil je waardering?
Begin met communiceren
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“Afgeschilderd worden als dierenbeul raakt mij.

“Ik voelde me gefrustreerd omdat de 
gemeente mij niet begreep.

Waarom zij deelnemen 
aan Oud-Raveldonk

“Net als vele landbouwers had ik de neiging 
om in mijn eigen bubbel te blijven

Iedereen heeft een 
verhaal, ook jij. Het 

wordt tijd dat iedereen 
het hoort.

De 
landbouw
passie 
van onze 
lokale 
politici

Walter Luyten
Burgemeester Ravels

Kristof Hendrickx
Burgemeester Arendonk

Mijn mama is als voorzitster al 
jaren actief betrokken bij KVLV, 
nu FERM. Via deze weg ken ik de 
meeste Arendonkse landbouwers.

De landbouw is een belangrijke 
economische sector in mijn 
gemeente die zorgt voor 
werkgelegenheid. Vele Ravelse 
families vinden er hun wortels.

Ik ben een echte paarden-
liefhebber en vertoef 
meermaals per week tussen 
de velden en de akkers met de 
paarden.

Ik woon in Blauberg, een 
plattelandsdorp waar nog flink 
‘geboerd’ wordt. Eind 2021 
word ik als gedeputeerde ook 
bevoegd voor ‘Landbouw’

Een kleine gemeenschap waar 
iedereen elkaar kent. Met 
gezonde concurrentie, maar met 
een geweldige samenhorigheid 
en verbondenheid. Eén hechte 
familie.

Ravels is van oudsher een 
landbouwgemeente met 
een hoge professionele 
deskundigheid. Onze landbouw 
levert goede gezonde 
producten.

Dat we hier alle soorten 
land- en tuinbouw hebben: de 
serres, de boomgaarden en de 
velden met alle soorten hoge 
en korte gewassen, maar ook 
groot en klein vee.

Het landschap in de Zuider-
kempen is anders dan in het 
noorden. De landbouwgronden 
zijn minder uitgestrekt. De 
agrarische sector is kleinschaliger 
en meer ingebed in de dorpen. 

Hoe zal men zich profileren als bewaker van de open ruimte. 
Hoe gaat men de juiste balans vinden met de uitdagingen 
rond duurzaamheid, milieu en klimaat. Men zal zich telkens 
opnieuw in vraag moeten stellen en blijven heruitvinden.  

Een evenwicht tussen het professionalisme van de 
landbouwsector en het vrijwaren van de open ruimte.

Uit gesprekken met boeren leid ik af dat het steeds 
moeilijker en moeilijker wordt om te voldoen aan de 
nieuwe eisen en dan toch nog winstgevend te blijven.

Een economische activiteit ontwikkelen die bijdraagt aan 
een veerkrachtige en gezonde leefomgeving. Hiervoor zal 
meer samengewerkt moeten worden met andere actoren. 
En daarnaast meer toegang creëren tot lokale bewoners. 

Ik wens dat men de verhalen ook fysiek aan de man kan 
brengen. Mensen kunnen begeesteren en inspireren.

Een dynamisch project wat de landbouw de plaats geeft 
die ze verdient. Een vooruitstrevend project dat grote 
betekenis kan hebben in de gemeente

Ik wens dat onze streek zijn eigenheid kan behouden en 
niet gedwongen wordt in een industrialisering van de 
landbouw. Persoonlijk zou ik graag onze eigen boeren hier 
alle kansen willen geven tot optimale exploitatie. 

Ik hoor dat er vraag is naar een goed georganiseerde 
boerenmarkt in de regio. Daar wil ik vanuit de provincie 
graag mee mijn schouders onder zetten. En ik wens 
iedereen een goede gezondheid! 

Wat is volgens jou de 
belangrijkste uitdaging 

voor de sector?

Hoe ben  jij persoonlijk 
betrokken bij de 
landbouwsector?

Wat is er uniek 
aan de landbouw 
in je gemeente of 

provincie?

Wat wens je Oud-
Raveldonk toe in 2021?

Gwen Verbeek
Schepen Landbouw

Oud-Turnhout

Kathleen Helsen
Gedeputeerde 

Provincie Antwerpen

Oud-Raveldonk is ook van jou!
Help mee op je eigen tempo... 
Met een kleine inspanning kan je 
al een groot verschil maken. 

Blijf op de hoogte!
Bezorg je contactgegevens en je 
ontvangt de laatste nieuwtjes. 

Word lid van onze 
Facebookgroep. 
Daar kunnen de inwoners van 
onze gemeenten hun vragen 
stellen over landbouw. Meepraten 
mag, maar moet niet. 

Vertel het verder!
Ken je nog andere landbouwers 
die een mooi verhaal te vertellen 
hebben of willen bijleren over 
communicatie? Breng hen dan op 
de hoogte.
Vertel je buren over Oud-
Raveldonk en wijs hen de weg 
naar de Facebookgroep en 
website. 

Ideeën? Nuttige weetjes om te 
delen met onze buren? 

Vertel jouw unieke verhaal. Neem contact op met het team van 
 Oud-Raveldonk via 0478 02 85 54 of info@oud-raveldonk.be.

Wil je jouw verhaal vertellen 
of persoonlijk kennis maken?
De Koplopers geven je graag 
meer uitleg over Oud-Raveldonk 
en staan je bij indien je over je 
stiel wil communiceren. Indien je 
het wenst, helpen zij je om jouw 

unieke verhaal bloot te leggen 
en - op jouw tempo - te vertellen. 
Uiteraard krijg ook jij dan een 
plaatsje op de website en social 
media-kanalen.



Koplopers ARO is een project van RURANT, provincie Antwerpen en 
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ARO
een  toekomstgericht project 
met vele bouwstenen
Het gebiedsprogramma ARO wil lokale open ruimte herwaarderen en versterken. Het project Koplopers ARO, een samenwerking tussen RURANT, 
provincie Antwerpen, Arendonk, Ravels en Oud-Turnhout, zette tal van acties op touw om de beroepslandbouw te ondersteunen. Oud-Raveldonk 
is er één van, maar er is meer. 

Een sterke 
economische basis
De landbouwers uit Arendonk, 
Ravels en Oud-Turnhout kregen 
de kans om bedrijfseconomisch 
advies in te winnen. 25 van 
hen vroegen eerstelijnsadvies 
aan. Zij ontvingen via telefoon 
of e-mail een antwoord op 
hun vragen rond innovatie. 
Boeren met ambitieuze ideeën 
of ingewikkelde dilemma’s 
konden zich daarnaast kandidaat 
stellen voor een uitgebreid 
bedrijfseconomisch adviestraject. 
In totaal werden 7 landbouwers 

individueel begeleid om de stap 
naar nieuwe ontwikkelingen op hun 
bedrijf te vergemakkelijken. Er werd 
onder andere ingezoomd op het 
vermarkten van vleespakketten, 
het verwerken van zuivel en het 
omschakelen van een veebedrijf naar 
een nieuwe diersoort. Verbreding 
was een populair onderwerp, maar 
niet als vervanging voor bestaande 
intensieve en technische 
landbouwactiviteiten. Het werd 
vooral aanzien als een manier 
om het bedrijf maatschappelijk 
en financieel op te waarderen. 

Koplopers
Binnen het ARO-project werd 
ook ingezet op de vorming van 
een groep Koplopers. Dit is een 
netwerk van trekkers, zeg maar 
ambassadeurs, van de lokale 
land- en tuinbouw. Zij besloten 
om vooral te werken rond 
draagvlak, lokaal voedsel en 
communicatie. In 2019 stapten de 
Koplopers in een trainingstraject 
rond conceptueel denken en 
storytelling. Dat leidde in 2020 tot 

het ontstaan van Oud-Raveldonk: 
een initiatief waarbij de Koplopers 
alle land- en tuinbouwers 
uitnodigen om te ontdekken 
wat ze bijdragen aan het leven 
zoals het zou moeten zijn. 
De Koplopers willen optreden 
als buddy’s om zo hun 
geïnteresseerde collega’s de 
kneepjes van storytelling bij te 
brengen, uiteraard met respect 
voor ieders unieke identiteit. 
Boeren en tuinders gaan hier 

Eyecatchers 
Met de oprichting van de 
nieuwe fictieve streek, Oud-
Raveldonk, willen de Koplopers 
hun dorpsgenoten vertellen 
waar landbouw in Arendonk, 
Ravels en Oud-Turnhout voor 
staat. Maar een verhaal is nooit 
écht compleet zonder bijhorende 
beelden. Daarom zullen er op 
termijn opvallende eyecatchers 

in het landschap verschijnen om 
inwoners en recreanten visueel te 
prikkelen en te laten kennismaken 
met de landbouwidentiteit 
van het gebied. Verwacht je 
niet aan (alweer) een aantal 
infoborden, maar wel aan 
creatieve, innovatieve elementen 
die geïnteresseerden actief 
onderdompelen in “het leven 
zoals het zou moeten zijn”. 

Agridoe
Bijleren, dat lukt best door iets echt 
te beleven. Een positieve ervaring 
blijft je bij. Daarom bedachten de 
Koplopers Agridoe. De doelstelling: 
het grote publiek de kans geven om 
het hedendaagse landbouwleven 
binnen te stappen op een plek 
waar educatie en amusement 
samenkomen. Hoe dit juist vorm 

zal krijgen is nog niet volledig 
duidelijk. Maar mede dankzij 
Antwerp.Powered_By.Creatives, 
een organisatie die samenwerking 
tussen creatieve en reguliere 
sectoren stimuleert, zal daar 
snel verandering in komen. Wie 
weet trekken onze Koplopers 
binnenkort wel rond met een 
volledig virtuele installatie… 
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