
 

 

 

De derde Boerentweetmeet had plaats in Brussel. Via Twitter kon iedereen de groep volgen via de 

hashtag #BoerentweetmeetEU. Maandagmiddag brachten de negentien deelnemers waaronder 

Lennart van Houwelingen uit Giessenburg en Florina Blokland uit Goudriaan, een bezoek aan een 

vleesveebedrijf van de Belgische vleesproducent Verbist in Haacht. De groep bestaande uit 

rundveehouders, pluimveehouders, akkerbouwers, geitenhouders en varkenshouders kreeg een 

rondleiding op het bedrijf met Belgische witblauwrunderen waar dieren met een imposante 

spiermassa gefokt worden voor vleesconsumptie. 's Avonds werden de boeren onverwacht 

uitgenodigd voor een landbouwborrel, een initiatief van Europarlementariër Esther de Lange.  

 

Lobby 

Hoogtepunt was het bezoek aan het Europarlement op dinsdag. s' Morgens werd de groep 

ontvangen door Luc Groot, hoofd Bureau Brussel voor LTO Nederland. Hij coördineert de 

belangenbehartiging in de Europese Unie voor de Land en Tuinbouw Organisatie die 50.000 

Nederlandse boeren en tuinders vertegenwoordigt. Hij legde onder meer uit hoe moeilijk het is met 

veel landen met ieder hun eigen landbouwomstandigheden en consumenten met eigen wensen, op 

één lijn te komen wanneer over regels en wetten moet worden beslist.  

 

Ester de Lange 

's Middags werd de discussie met Esther de Lange voortgezet. De groep kreeg als huiswerk mee zich 

als vertegenwoordigers van de Agrosektor zich met trots te laten horen en zien: vertel wat je doet, 

hoe je het doet en waarom. Transparant zijn naar burger en consument en stel je (bedrijf) open. Laat 

zien waar veel van ons eten vandaan komt en hoe het geproduceerd en gemaakt wordt.  Het bezoek 

werd afgesloten met een rondleiding door het immense gebouw waar 5000 mensen werken en waar 

naar schatting minstens 20.000 lobbyisten uit vele landen rondlopen om dagelijks de belangen van 

de inwoners te behartigen en voor het voetlicht te krijgen!  

 

 

PS  

In het persbericht dat ik eerder stuurde, staat vermeld over organisator Caroline van der Plas dat ze 

in dienst was van LTO Noord. Dat klopt wel, maar sinds 22 januari is zij als PR medewerker in dienst 

bij de NVV, de Nederlandse Vakbond Varkenshouders. Ze is verantwoordelijk voor het 

communicatiebeleid en de pr voor leden-varkenshouders en de varkenshouderij in het algemeen. 
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