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Vraagstelling

Verandering van spijs doet eten  :  Door nu en dan 
eens te veranderen van spijs, behoudt men eetlust.

Is dit zo?

Gewoontedieren  <-> houdt van afwisseling 
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Weerstand 

Nochtans : continu aan veranderingen onderhevig

Weerstand : kan gezond zijn 

Wanneer worden veranderingen aanvaard ? 

- Veilig

- Duidelijk 

- Respectvol
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NOODZAAK

VALKUILEN  

VERANDER WAT JE NIET KAN AANVAARDEN, MAAR 
AANVAARD WAT JE NIET KAN VERANDEREN
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Wat?

Welke veranderingen in de landbouw  ? 

- Locatie 

- Samenwerkingen 

- Andere teelt 

- Andere werkmethode 

- Verbreding: zorgboerderij, kijkboerderij, hoevetoerisme, 
loonwerk,..

- Innoverend : agroforestry,..

Out of the box? 
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Wat?

• structureel van koers veranderen

=>nieuwe kansen en opportuniteiten : Het is niet de 
"verandering" dat telt: het is het "resultaat" voor 
jezelf, je gezin en je kinderen.
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Recente voorbeelden van verandering :

Corona -> meer aandacht voor lokale producten 

Oorlog in Oekraïne: bedrijven zijn bezig om de 
zonnebloemolie (deels) te vervangen door andere 
plantaardige oliën, zoals raapzaadolie of sojaolie.

Buiten de landbouw ;The Great Resignation -> als 
onze job niet langer een vast gegeven is, kunnen we 
er niet langer onze persoonlijke identiteit aan 
ontlenen
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Falen 
Wat als het niet lukt ? 
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Verandering van weiden doen koeien goed

verandering van Gras doet de Koeyen dyen;
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Verandering van spijs doet dus wel degelijk eten.
Dat wist men reeds lang geleden

Veranderingh van praet en kout,
De menschen in vermaecking houdt.
De nieuwe spijs tot sausse streckt,
Die ons den appetijd verweckt.

https://www.ensie.nl/betekenis/kout


Boeren op 
een 
Kruispunt

“Als je op de verkeerde trein bent gesprongen 
heeft het geen zin om in het gangpad in de 
tegengestelde richting te lopen”
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Wat kunnen wij voor jou betekenen ? 

- Gratis en onafhankelijk advies 
- Zelf/ begeleiding/doorverwijzing 
- Holistisch 
- Discreet
- Jij beslist 



Conclusie

• VERANDERING VAN SPIJS DOET ETEN ?

• Land- en tuinbouwer : Durf het aan , wees niet bang voor 
verandering, voor verbreding .

• Overheden: zorg voor een goede omkadering, zodat de verandering 
op een veilige, klare en respectvolle manier kan gebeuren.
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Richting nodig ? Contacteer ons !

Gratis nummer: 0800 99 138

Mail : info@boerenopeenkruispunt.be

mailto:info@boerenopeenkruispunt.be

