Het leven
van de
boer

Dit project wordt gefinancierd door het
Departement Landbouw en Visserij

‘… Natuuronderwijs in het basisonderwijs is situaties creëren
waarin de leerlingen de kans krijgen om te ontdekken, te
ervaren, te exploreren en al spelend te onderzoeken …’
‘… In een door mensen geconstrueerde wereld kan men zich moeilijk een situatie voorstellen
die niet in mindere of meerdere mate een technische dimensie bezit. Dit is ook de wereld waarin
jonge kinderen opgroeien en waarop ze zowel mentaal als materieel greep willen krijgen …’
‘… leren rekening houden met andere gezinsvormen dan het eigen gezin of in het eigen denken
en handelen vormen van racisme en etnocentrisme leren onderkennen en vermijden …’
‘… De kinderen verwerven inzicht en worden vaardig in het omgaan met de dagelijkse of cyclische
tijd en met de historische of lineaire tijd, …’
Dit zijn enkele citaten uit de eindtermen voor het basisonderwijs rond natuur, techniek, ruimte,
maatschappij, tijd, … Het is voor leerkrachten niet altijd eenvoudig om met hun leerlingen deze
eindtermen te behalen. Met dit beeldmateriaal willen wij jullie op weg helpen. Duidelijk beeldmateriaal
is moeilijk te vinden, maar is heel belangrijk. We leven nu eenmaal in een visuele cultuur, waar
beelden langer blijven hangen dan woorden. Het bijbehorende lesmateriaal is zo opgesteld dat de
leerlingen op een leuke en speelse manier leren werken met het beeldmateriaal en kennis opdoen
over landbouw, het gezinsleven, de natuur, …
Door realistische foto’s aan te bieden willen wij een waarheidsgetrouw beeld geven van onze
landbouw. Zo kunnen de kinderen zien hoe het er in werkelijkheid aan toegaat. Een varkensstal is
niet kleurrijk, een varken is niet felroze en mest heeft niet alle kleuren van de regenboog.
Bekijk de foto’s met je leerlingen, steek je neus in de lucht en voor je het weet sta je al met je voeten
in de aarde, op een echte boerderij.

Wat kan je zoal verwachten?
BOER in BEELD bestaat uit verschillende themareeksen.
Elke reeks behandelt een bepaald aspect van de boerderij, een bepaalde teelt of diersoort.
Een fotoreeks bestaat uit de volgende elementen:
• Tien tot vijftien basisfoto’s, gedrukt op hard karton op A4-formaat. Op de achterkant van
deze foto’s vind je (voor)leesteksten, weetjes, opdrachtjes of zegswijzen.
• Bij elke reeks hoort ook een aanvullende reeks foto’s die het thema verder uitdiepen.
Deze foto’s vind je in het klein op de achterkant van de basisfoto’s. Je kan ze via de website
www.onthaalopdeboerderij.be/landbouweducatie bijbestellen of downloaden.
• Een lesboekje met meer uitleg over de te behalen eindtermen/ontwikkelingsdoelen, enkele
suggesties en voorstellen voor lessen en de nodige achtergrondinformatie over het thema.
De fotoreeksen, aangevuld met extra werkblaadjes, knutselopdrachten, tekenprenten enz. vind je
ook terug op de website www.onthaalopdeboerderij.be/landbouweducatie.
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Het leven van de boer

Inhoud

Op de boerderij is er heel wat werk, maar wat doet een boer de hele dag? Zijn er nog andere taken
op de boerderij dan melken, voederen en schoonmaken? Het is moeilijk om een boer een hele dag
te observeren. Daarom bieden wij een fotoreeks aan die enkele taken van de landbouwer in beeld
brengt.
Omdat elk landbouwbedrijf een andere manier van werken heeft, hebben we er één landbouwer
uitgekozen. Heel wat dagtaken worden wel op veel landbouwbedrijven uitgevoerd.
Je ziet één dag uit het leven van deze boer. We kunnen deze fotoreeks dus niet veralgemenen,
maar we geven wel een idee van hoe het eraan toe kan gaan. We leggen de link met het beroep
‘landbouwer’, met de techniek en met de geschiedenis van het landbouwleven.
Op deze manier kan je als leerkracht werken rond dit leerrijke, boeiende thema en bepaalde
eindtermen voor het vak wereldoriëntatie behalen.
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Eindtermen
Wereldoriëntatie
De leerlingen
1.15 kunnen beseffen dat het nemen van voorzorgen de kans op besmettelijke ziektes, parasieten
of schimmels vermindert of uitsluit.
4.1 kunnen illustreren dat verschillende vormen van arbeid verschillend toegankelijk zijn voor
mannen en vrouwen en verschillend gewaardeerd worden.
5.6 kunnen hun afstamming aangeven tot twee generaties terug.
5.7 kennen de grote periodes uit de geschiedenis en kunnen duidelijke historische elementen in
hun omgeving en belangrijke historische figuren en gebeurtenissen waarmee ze kennismaken,
situeren in de juiste tijdsperiode aan de hand van een tijdband.
5.8 kunnen aan de hand van een voorbeeld illustreren dat een actuele toestand, die voor kinderen
herkenbaar is, en die door de geschiedenis beïnvloed werd, vroeger anders was en in de
loop der tijden evolueert.
5.9 tonen belangstelling voor het verleden, heden en toekomst, hier en elders.
7.
kunnen op hun niveau verschillende informatiebronnen raadplegen.

2.5
2.7
		

vragen van de leerkracht in verband met een behandeld onderwerp beantwoorden.
bij een behandeld onderwerp vragen stellen die begrepen en beantwoord kunnen worden
door leeftijdsgenoten.

De leerlingen kunnen de informatie ordenen die voorkomt in
3.5
voor hen bestemde verhalen, kinderromans, dialogen, gedichten, kindertijdschriften en
		
jeugdencyclopedieën.

Sociale vaardigheden
De leerlingen kunnen
1.2 in de omgang met anderen respect en waardering opbrengen.
1.6 kritisch zijn en een eigen mening formuleren.
1.9 ongelijk of onmacht toegeven, kritiek beluisteren en eruit leren.
2
in functionele situaties een aantal verbale en niet-verbale gespreksconventies naleven.

Muzische vorming
De leerlingen kunnen
1.3 beeldinformatie herkennen, begrijpen, interpreteren en er kritisch tegenover staan.
5.1 beeldsignalen waarnemen zodat men opvallend goede en minder geslaagde dingen kan
doorzoeken en herkennen.
5.2 ervaren dat een visueel beeld al dan niet vergezeld van een nieuw geluid steeds een nieuwe
werkelijkheid kan oproepen.
5.5 eenvoudige audiovisuele informatie uit de eigen belevingswereld herkennen, onderzoeken
en vergelijken.

Nederlands
De leerlingen kunnen de informatie achterhalen in
1.3
een uiteenzetting of instructie van een medeleerling, bestemd voor de leerkracht.
De leerlingen kunnen op basis van hetzij de eigen mening, hetzij informatie uit andere bronnen de
informatie beoordelen die voorkomt in
1.8
een discussie met bekende leeftijdsgenoten.
De leerlingen kunnen het gepaste taalregister hanteren als ze
2.1
aan leeftijdsgenoten informatie over zichzelf verschaffen.
2.2
aan iemand om ontbrekende informatie vragen.

-6-

-7-

Aan de slag

Als alle foto’s uithangen, mogen de leerlingen vertellen welk werk ze het leukst vinden, wat
ze niet wisten, wat ze wel al wisten, waar ze al iets gehoord hebben (bijvoorbeeld op tv) over
het leven op de boerderij.

Beelden die spreken

Slot

Algemeen doel

Laat de kinderen een leuke tekening maken over het gezin van de boer of over het werk van
de boer.

Kennismaking met de foto’s, aandachtig leren kijken en lezen.

Doelstellingen
•
•
•
•
•
•

De leerlingen kunnen plezier beleven aan activiteiten waardoor ze de wereld verkennen.
De leerlingen kunnen uit een aantal vaststellingen zelf conclusies trekken.
De leerlingen kunnen het verhaal voorlezen en begrijpen.
De leerlingen kunnen verwoorden wat ze zien.
De leerlingen kunnen vragen stellen over wat ze zien op de foto’s.
De leerlingen kunnen vragen stellen waarvan de antwoorden onderzoekbaar of opzoekbaar
zijn.
• De leerlingen kunnen onder meer de volgende woorden begrijpen en gebruiken: insemineren,
voedingsproducten, hygiëne,…
• De leerlingen kunnen zich inleven in het leven van de boer.

Materiaal

Alles op orde!
Algemeen doel
De leerlingen bewust maken over het dagelijkse leven van de boer en zijn werk.

Doelstellingen
• De leerlingen kunnen uit een aantal vaststellingen zelf conclusies trekken.
• De leerlingen kunnen vragen stellen waarvan de antwoorden onderzoekbaar of opzoekbaar
zijn.
• De leerlingen kunnen zich inleven in het leven van de boer.
• De leerlingen kunnen een gepast taalregister gebruiken tijdens het bespreken van de foto’s.
• De leerlingen kunnen hun eigen mening zeggen.
• De leerlingen kunnen argumenten of meningen van iemand anders aanvaarden.
• De leerlingen kunnen verwoorden wat zij zelf of anderen willen zeggen.

• Foto’s ‘Het leven van de boer’

Lesverloop

Materiaal
• Foto’s ‘Het leven van de boer’

Introductie
De leerlingen zitten samen met de leerkracht in een praatkring. Laat de kinderen al eens
verwoorden wat ze weten over het leven van de boer.
Toon de leerlingen de foto’s en laat hen vertellen wat ze zien. Straks vertelt je het verhaal dat
erbij hoort.
Kern
Elk om beurt vertellen een leerling en de juf het verhaal op de achterkant van de foto.
We lezen het verhaal twee keer, zodat alle leerlingen het goed gehoord hebben.
Na het voorlezen worden de moeilijke woorden uitgelegd. Vraag eerst of er leerlingen zijn die
het woord kennen en laat hen het woord uitleggen.
Toon de foto’s en stel er enkele vraagjes over: Wat zou de boer hier doen? Waarom doet de
boer dit? Doen jullie dit thuis ook?… Hang de foto’s uit op het bord.
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Lesverloop
Introductie
De leerlingen zitten samen met de leerkracht in een praatkring. Laat de kinderen de foto’s
nog eens zien en laat hen het verhaal rond de foto nog eens vertellen.
Kern
Houd met de leerlingen enkele discussies over de foto’s. Er staan discussievraagjes bij het
onderdeel ‘Ideeënbus’.
Na de discussie plaats je met de leerlingen de foto’s chronologisch (zie tabel).
Stel de dag van de boer samen van ’s morgens tot ’s avonds aan de hand van de foto’s. Laat
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de kinderen zelf discussiëren en beslissen welke dagindeling de boer volgt. Bijvoorbeeld:
zou de boer eerst ploegen en dan melken? Wanneer zou hij het best aan de computer
zitten? In welk seizoen zouden we deze dag kunnen plaatsen? (Melken, reinigen en voederen
gebeurt telkens ’s morgens en ’s avonds.)
Hang de foto’s in de volgorde die de klas gekozen heeft aan het bord. (Dit is een fictieve dag,
niet elke boer doet dit werk elke dag. Zo zou een dag van een boer eruit kunnen zien. Je hoeft
ook niet alle foto’s te gebruiken.)
Discussieer met de kinderen over de dagindelingen. Enkele conclusies kunnen zijn: de boer
is gebonden aan enkele taken die hij moet doen, landbouwers kunnen hun werk zelf indelen,
het werk is afwisselend,...
Vergelijk samen met de kinderen hun dag of die van hun ouders met een dag uit het leven
van de boer.

Gezond boerenverstand aan zet
Algemeen doel
Evalueren wat de leerlingen hebben geleerd.

Doelstellingen

Slot

•
•
•
•
•

De leerlingen kunnen plezier beleven aan activiteiten waardoor ze de wereld verkennen.
De leerlingen kunnen de nieuwe woorden begrijpen en gebruiken.
De leerlingen leren het leven op de boerderij van dichtbij kennen.
De leerlingen kunnen verwoorden wat ze geleerd hebben.
De leerlingen kunnen ervaringen, gevoelens, fantasieën uiten in spel.

Laat de kinderen om beurt verwoorden welke taken ze het leukst zouden vinden en
waarom.

Materiaal
• Foto’s ‘Het leven van de boer’
• Verkleedkledij, attributen rond de boerderij (de kinderen kunnen dit op voorhand meebrengen)

Dagindelingen (enkele ideetjes)
1) Van handwerk
tot machine

1) Van handwerk
tot machine

1) Van handwerk
tot machine

1) Van handwerk
tot machine

2) Een douche voor
de melkput

2) Een douche voor
de melkput

2) Een douche voor
de melkput

2) Een douche voor
de melkput

3) De dieren
voederen

3) De dieren
voederen

3) De dieren
voederen

3) De dieren
voederen

4) Oorringen
prikken

4) Ploegen en
zwoegen

4) Bezoek op de
boerderij

4) Klusjesman of
boer?

5) Een grote,
gezellige familie

5) Een grote,
gezellige familie

5) Een grote,
gezellige familie

5) Een grote,
gezellige familie

6) Computerspelletjes
of big business?

6) Even pauze?

6) Ploegen en
zwoegen

6) Bezoek op de
boerderij

Tip
Laat de leerlingen één lesuur voorbereiden en een volgend lesuur het toneel spelen.

7) Ploegen en
zwoegen

7) Klusjesman of
boer?

7) Hup, koetje, hup!

7) Een boerderij
zonder stier!?

Slot

8) Klusjesman of
boer?

8) Hup, koetje, hup!

8) Even pauze?

8) Hup, koetje, hup!

9) Een boerderij
zonder stier!?

9) Vergaderingen
en vormingen

10) Bezoek op de
boerderij

Lesverloop
Introductie
De leerlingen mogen een toneelstukje maken over het leven van de boer.
Kern
Verdeel de leerlingen in groepjes van drie tot vier kinderen.
Laat hen de tijd om een toneeltje voor te bereiden over een dag op de boerderij.
Na de voorbereiding laat je de groepjes een voor een hun toneeltje spelen.

Zet de klas terug in orde.

9) Vergaderingen
en vormingen
10) Even pauze?

11) Even pauze?
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Ideeënbus
Enkele ideetjes om dit thema verder uit te diepen …
- Een bezoek aan een echte boerderij kan de leerlingen helpen om zich alles levendiger voor te
stellen. ‘Met de klas de boer op’ is een project van de provincie West-Vlaanderen. Een zestigtal
boerderijen wordt begeleid, gevormd en ondersteund voor het ontvangen van kinderen op de
boerderij. Adressen vind je op www.onthaalopdeboerderij.be/landbouweducatie.
- Laat de kinderen een interview afnemen met een landbouwer.
- Laat de kinderen een week lang opschrijven wat ze elke dag doen.
- Zoek tips over hoe je in de klas hygiënisch te werk kan gaan.
- Op onze website staan enkele leuke werkblaadjes over tijd en chronologisch ordenen.
- Hoeveproducten leren kennen. Je kan een verkiezing houden voor het lekkerste hoeveproduct.
- Gerechtjes maken met hoeveproducten.
- …
Discussie- en nadenkpuntjes
- Zouden jullie het erg vinden om te moeten meehelpen op de boerderij? Waarom wel of waarom
niet?
- Welk werk zou je graag doen op de boerderij?
- Welk werk zou je niet graag doen?
- Waarom is het voor een landbouwer moeilijk om op reis te gaan?

Op de achtergrond,
info voor de leerkracht
Leren voor boer?!
Je kan al vanaf het secundair onderwijs kiezen voor een landbouwrichting.
Aan vijf hogescholen en vier universiteiten kan je een landbouwgerelateerde opleiding volgen. De
opleiding landbouw- en biotechnologie duurt drie jaar op bachelorniveau. Deze opleiding bestaat
natuurlijk uit vakken i.v.m. de landbouw, maar ook bedrijfsbeheer, microbiologie, communicatie,
dataverwerking… Op masterniveau heb je de bio-ingenieurs (vroeger landbouwingenieur). Hun
opleiding bestaat uit biotechnologie, landbouwproductie, voedingsnijverheid, chemische en
farmaceutische nijverheid… Naargelang hun specialisatie komen bio-ingenieurs terecht in een
overheidsdienst, een onderzoeksinstelling of een bedrijf.
Een algemene tendens is dat veel studenten die deze opleidingen volgen niet meer afkomstig zijn
uit het landbouwmilieu.1

Saniteldocumenten
Elke landbouwer met dieren (runderen, varkens, geiten, schapen) heeft voor zijn dieren een
sanitelnummer nodig. Dit dient om de dieren te kunnen identificeren en de levensloop van de
dieren te kunnen volgen. Als er bijvoorbeeld een dier ziek wordt, kan men achterhalen waar dit
dier zoal geweest is. Op die manier kan men andere dieren die met het zieke dier in contact zijn
gekomen, controleren.
Elk dier krijgt een oormerk in de oren. Als een dier bijvoorbeeld sterft, kan men door het oormerk
de identiteit van het dier achterhalen. Als het dier enkele dagen of weken oud is (afhankelijk van
de soort), wordt het oormerk aangebracht. Dat is net als een oorring schieten bij mensen: het doet
even pijn, maar na een tijdje merken de dieren niet meer dat ze iets in hun oren hebben.
De dieren moeten in elk oor een nummer hebben. Als ze er eentje verliezen, moet de landbouwer
meteen een nieuw oornummer aanvragen. Als er controle is en een dier heeft maar één oornummer,
dan krijgt de landbouwer daarvoor een boete. Wanneer een dier maar één oormerk heeft en dat
ook nog eens zou verliezen – wat toch af en toe gebeurt – dan is dit dier helemaal niet meer te
identificeren. Daarom moet de periode waarin het dier maar één oormerk draagt zo kort mogelijk
gehouden worden.
Bij elk oornummer horen een pak formulieren die de landbouwer moet invullen. Die formulieren
kunnen nu via het internet verstuurd worden, wat toch gemakkelijker is dan vroeger.

1
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Bron: www.vilt.be
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Aspirientjes, siroopjes…
Mens en dier worden wel eens ziek. Als wij ziek zijn en ons niet goed voelen, gaan we naar de
dokter. Maar dieren kunnen moeilijk vertellen wat er met ze scheelt. Daarom moet een landbouwer
zijn dieren goed kennen en symptomen van ziektes kunnen herkennen. Een ziek dier kan nefaste
gevolgen hebben voor een bedrijf.
Als landbouwer moet je opletten welke medicijnen je aan de dieren geeft. Hier is een heel strenge
wetgeving rond. Een voorbeeld: een koe die een uierontsteking heeft, wordt behandeld met
antibiotica. Die koe moet enkele dagen apart gemolken worden, zodat er geen enkel spoortje
antibiotica overblijft in de melk, want die is normaal gezien voor consumptie bedoeld. De melk van
een koe die antibiotica krijgt, wordt meestal weggegooid. Varkens worden heel vroeg preventief
ingeënt tegen allerhande ziektes.
Wanneer een dier een bepaald medicijn heeft gekregen, moet dit geregistreerd worden, zodat het
later opspoorbaar is (zie Saniteldocumenten).
Er wordt heel streng gecontroleerd op hormonen en antibiotica, opdat die niet in onze voedselketen
zouden terechtkomen.

Piercings en tatoeages
Enkele taken die een landbouwer moet uitvoeren, zoals het inkorten van tandjes en staartjes bij
biggen, onverdoofd castreren, oormerken en neusringen inbrengen, liggen heel erg gevoelig. Maar
alles heeft een doel en de landbouwers zelf doen dit ook niet voor hun plezier.
Het inkorten van de tandjes is nodig om de tepels van de zeug te beschermen. Ze zouden die
anders erg kunnen verwonden. Het knippen van de staartjes voorkomt dat varkens in elkaars staart
bijten om te spelen. Anders raken ze gewond en kunnen ze infecties oplopen. Varkens doden van
nature de zwakkere dieren in hun toom (groep).
Biggen worden gecastreerd omdat het vlees van beren (mannelijke varkens) anders enorm sterk
ruikt als het in de pan ligt. En de consument wil nu eenmaal vlees dat smakelijk ruikt.
Het inbrengen van een neusring bij mannelijke dieren dient om de landbouwer te beschermen.
Als een stier bijvoorbeeld onrustig is, kan de landbouwer het dier beter in bedwang houden met
die neusring. Elk jaar gebeuren er ongevallen met stieren, die soms dodelijk aflopen voor de
landbouwer.

Zorg en vakanties
Elke ochtend en elke avond moet de boer zijn dieren eten geven. Of het nu varkens, koeien, schapen
of geiten zijn, de dieren moeten eten hebben. Als de dieren moeten werpen, is hij ook het best in de
buurt. Mocht er iets verkeerd gaan, dan kan hij ingrijpen en de dierenarts bellen. Wanneer er dieren
ziek zijn, moet hij die in het oog kunnen houden. Het is daarom aangewezen dat de landbouwer op
het bedrijf zelf woont, om goed voor zijn dieren te kunnen zorgen.
Een weekje naar Zuid-Frankrijk of Spanje zit er voor de meeste landbouwers niet in. Er bestaat wel
een verzekering die ‘Onderlinge bedrijfshulp’ heet. Als een landbouwer ziek wordt, niet meer goed
te been is of eens met vakantie wil, kan hij daar een beroep op doen. ‘Interim-landbouwers’ komen
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dan helpen op het bedrijf of nemen het bedrijf voor een tijdje over.
Maar ook land- of tuinbouwers zonder dieren gaan niet zo graag voor langere tijd op reis. Hun
gewassen groeien wel door, maar in een serre bijvoorbeeld moet alles dagelijks gecontroleerd
worden. Ook moeten ze opletten voor ziektes en tijdig ingrijpen bij droogte. Eén enkele fout kan
het werk van een volledig jaar tenietdoen.

Boer in winterslaap?
Wat doet een landbouwer in de winter? In de andere seizoenen ligt het voor de hand wat hij doet.
In de vroege lente zorgt hij dat het land klaarligt om te zaaien of te planten. In de zomer geeft hij zijn
gewassen water, wiedt of sproeit hij tegen onkruid en begint hij al te oogsten. In de herfst wordt er
ook geoogst en gaan de dieren op stal als het te koud wordt. En dan is het winter. De winter is een
rustperiode voor het land, maar de landbouwer zit niet stil. Al zijn machines moeten gecontroleerd
worden op mankementen en ze krijgen een groot onderhoud. Zo kan de landbouwer met een
gerust hart aan het seizoen beginnen. Want niets is zo vervelend als een tractor of machine die
midden in een stuk land in panne valt. Ook herstellingen aan stallen en dergelijke worden tijdens
de winter gedaan. Tijdens het groeiseizoen ontbreekt hiervoor de tijd.
Vormingen, beurzen en vergaderingen worden ook vooral in de winter georganiseerd.

De grote papierwinkel
Net als bij vele andere beroepen moet ook de landbouwer een berg papieren invullen. Hij moet
voldoen aan maatregelen op Europees, Belgisch, Vlaams, provinciaal en soms gemeentelijk
of stedelijk vlak. Gelukkig leven we in het digitale tijdperk, zodat er al veel via het internet kan
doorgestuurd worden.
Enkele voorbeelden zijn:
- dierenregistratie (sanitel,...);
- geneesmiddelenadministratie (Welk dier heeft welk geneesmiddel gekregen?);
- jaarlijkse mestbankaangifte;
- milieuvergunning opmaken en op tijd vernieuwen (meestal geldt een vergunning voor 20 jaar);
- boekhouding bijhouden: betalingen doen, gegevens in een boekhoudprogramma invoeren (voor
zichzelf en voor de belasting);
- administratie i.v.m. VLIF, het Vlaams Landbouw Investerings Fonds, om subsidies te ontvangen;
- vergunningen aanvragen om stallen te verbouwen of bij te bouwen (dit gebeurt natuurlijk niet elk
jaar);
- logboeken bijhouden om te voldoen aan allerhande lastenboeken opgelegd door de overheid of de
distributiesector (bv. voor allerlei keurmerken zoals AA-melk, Certus, Flandria, Biogarantie…).
Met andere woorden, de papierwinkel voor de landbouwer is zeer groot en de computer is stilaan
onmisbaar.
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If a were a rich farmer
Aan het opstarten van een landbouwbedrijf hangt een hoog prijskaartje vast. Denk maar eens aan
alle investeringen die een jonge boer moet doen. Hij moet een boerderij (ver)bouwen of kopen.
Een veeteler woont het best bij zijn dieren, dus er moeten voldoende stallen zijn en een woonhuis.
De stallen hebben de nodige infrastructuur nodig om het de dieren zo comfortabel mogelijk te
maken. Voor elk soort vee is er speciaal materiaal nodig om het te verzorgen. Een melkveehouder
heeft bijvoorbeeld melkstellen nodig om zijn koeien te kunnen melken. Daarom specialiseren
vele landbouwers zich ook in een of meerdere sectoren. Daarnaast hebben de veehouders nog
opslagplaatsen nodig om hun voeders in te bewaren. Een tractor en een veewagen zijn natuurlijk
ook geen overbodige luxe.
Een akkerbouwer of tuinbouwer heeft voldoende land nodig om zijn gewassen te telen. Daarnaast
heeft hij ook een of meerdere tractoren nodig, en de bijbehorende machines. Om zijn gewassen op
te slaan heeft hij ook opslagplaats nodig.
Omdat het aankopen van specifieke machines zoals dorsers, rooimachines en dergelijke een enorme
kost met zich meebrengt, zijn er meer en meer landbouwers die delen van hun werk uitbesteden aan
loonwerkers. Zij hebben die gespecialiseerde machines en gaan van landbouwer tot landbouwer
om het werk te doen. Dat kost natuurlijk ook geld, want die loonwerkers werken niet voor niets.

Enkele cijfers voor Vlaanderen 2 (2006)
- De gemiddelde oppervlakte per landbouwbedrijf is 19 hectare per bedrijf.
- De meeste landbouwers zijn tussen de 40 en 45 jaar oud. Maar de helft van de bedrijfsleiders is
ouder dan 50 jaar. Voor ongeveer 14% van de landbouwers is er opvolging verzekerd.
- Het gemiddeld aantal runderen per rundveebedrijf is 95.
- Het gemiddeld aantal varkens per varkensbedrijf is 1457.
- Het gemiddeld aantal kippen per pluimveebedrijf is 36.624.
- Er zijn ongeveer 33.272 landbouwbedrijfshoofden (2006). In 2003 waren dat er nog 36.577.
- Er zijn 232 biologische landbouwbedrijven in Vlaanderen.
- De kostprijs van een nieuwe gewone tractor is ongeveer 7000 euro (maar dat hangt af van het
aantal pk en de mogelijkheden van de tractor).
- De kostprijs van een ligboxenstal voor ongeveer 120 koeien kan rond de 450.000 euro bedragen
(afhankelijk van het bouwbedrijf) . Men rekent ongeveer 2750 euro per koe en 2150 euro per
varken voor een totaalpakket – dat is de stal met de inrichting.

Bronnen
Op de website kan je werkblaadjes en bijkomende foto’s downloaden en bestellen. Surf even naar
www.onthaalopdeboerderij.be/landbouweducatie. Bij het onderdeel ‘Didactische ondersteuning’
vind je ‘Boer in beeld’, waar je alle info krijgt.

Websites
www.onthaalopdeboerderij.be/landbouweducatie
www.plattelandsklassen.be
www.grasspriet.be
www.vilt.be
www.hetvirtueleland.be
www.varkensvlees.be
www.lessenpakket.be
www.hetkleineloo.nl
www.zuivelonline.nl

Nuttige adressen
Provinciehuis Olympia
Landbouweducatie
Koning Leopold III-laan 66
8200 Sint-Andries
landbouweducatie@west-vlaanderen.be
T 050 40 71 69
Provinciaal Onderzoeks- en Voorlichtingsinstituut voor Land- en Tuinbouw (POVLT)
Ieperseweg 87
8800 Beitem/Rumbeke
www.povlt.be
T 051 27 32 00

- Welke opleiding hebben startende landbouwers gevolgd?
b-cursus of gelijkwaardig

hoger secundair onderwijs
landbouw
hoger secundair
beroepsonderwijs landbouw
hoger onderwijs

installatieattest of
gelijkwaardig
andere
2
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Weetjes
• Je kan allerhande lesmateriaal gratis lenen in de provinciale uitleendiensten landbouweducatie.
Om te weten waar er een uitleendienst in je buurt is, surf je naar www.onthaalopdeboerderij.be/
landbouweducatie. Je vindt er alle adressen en een overzicht van het beschikbare lesmateriaal.
• Breng ook eens een bezoek aan een boerderij. In de brochure ‘Met de klas de boer op’ vind je
zeker een boerderij in je buurt. Via de website onthaalopdeboerderij (zie websites) kan je de folder
verkrijgen. Ook via landbouweducatie@west-vlaanderen.be vind je bijkomende informatie.
• Op www.vilt.be vind je actuele informatie en de laatste nieuwtjes over de landbouw. De website
heeft ook een educatief luik, waar je lesmateriaal kan downloaden.

Bron: ‘De ingestrooide melkveestal’. Vlaamse overheid, Departement Landbouw en Visserij, ADLO
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Dit lesmateriaal is ontwikkeld door WAVI vzw (erkend centrum voor landbouweducatie) in
samenwerking met de Provincie West-Vlaanderen.

Voor algemene informatie over ‘Boer in Beeld’:
Landbouweducatie
Provinciehuis Olympia
Koning Leopold III-laan 66
8200 Sint-Andries
T 050 40 71 69
E landbouweducatie@west-vlaanderen.be

Colofon
Redactie: Griet Dewaele, Bart Verhaeghen, Nele Dejonckheere
Opmaak: Reclamebureau Magenta, Brugge, www.magenta.be
Foto’s: Peter Cardoen, www.petercardoen.be
Speciale dank aan:
De familie Steven Rammant voor de gastvrijheid om foto’s te mogen nemen op hun bedrijf
Mia Verstraete, tekstchirurg, voor het vervolmaken van de eindteksten

Meer info over de verschillende initiatieven van de provinciale dienst landbouweducatie vindt u
terug op de website www.onthaalopdeboerderij.be/landbouweducatie.
Tekst en beeld van dit lespakket zijn uitsluitend bestemd voor gebruik in het onderwijs. Bij gebruik
door uitgevers en andere organisaties, is vooraf schriftelijke toestemming nodig van de eigenaar
van deze tekst en beelden: Provinciebestuur West-Vlaanderen, Provinciehuis Olympia, Koning
Leopold III laan 66, 8200 Sint-Andries.
Dit project werd gefinancierd door Departement Landbouw & Visserij van de Vlaamse Overheid.
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