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woonplaats Ruiselede
gezin getrouwd met Raf Coens, 3 zonen en 9 kleinkinderen
bedrijf 100 melkkoeien en 15.000 biologische legkippen
politieke functie burgemeester van de gemeente Ruiselede
politieke carrière sinds 15 jaar burgemeester, daarvoor 12 jaar
schepen/gemeenteraadslid

‘Door mijn a ch

boeren makkeli jk
Kleren omwisselen was vóór corona
dagelijkse kost voor melkveehoudster en
burgemeester Greet De Roo. Jarenlang
pendelde ze tussen de melkput en het
gemeentehuis in Ruiselede.
TEKST JEROM ROZENDAAL

‘O

ver drie jaar is het klaar. Dan stop ik met de politiek. Ik
heb negen kleinkinderen en drie zussen waar ik vroeger veel tĳd mee doorbracht. Dat wil ik terug, voordat
ik er te oud voor ben.’ Aan het woord is Greet De Roo, houder van
100 melkkoeien en burgermoeder van 5.000 inwoners.
Waar zĳ zelf de regie voert over het einde van haar carrière, kan
dat van haar start in de politiek niet gezegd worden. Een politieke
loopbaan stond niet op de planning, toen De Roo, samen met haar
man Raf Coens, een gemengd melkvee-kippenbedrĳf runde in het
West-Vlaamse Ruiselede. ‘Ik ben er eigenlĳk vanzelf ingerold,
nadat ik gevraagd ben door de lokale partĳ om op de lĳst te staan
voor de gemeenteraadsverkiezingen’, vertelt ze.

Verleden in boerenorganisaties
De Roo was voordat ze in de politiek rolde al vele avonden in touw
voor de Vlaamse landbouwvrouwenorganisatie KVLV (het huidige
Ferm), Boerenbond en Milcobel. Haar bestuurswerk was de lokale
politieke partĳ Ruiselede Kruiskerke Doomkerke (RKD) niet ontgaan. In 1994 voegde deze partĳ De Roo toe aan de kieslĳst. Na de
eerste verkiezingen werd ze gelĳk benoemd tot schepen.
In 27 jaar, waarvan 12 jaar als schepen en de laatste 15 jaar als
burgemeester, heeft De Roo de wereld om zich heen sterk zien
veranderen. De boerenstand slinkt, ook in Ruiselede. Toch blĳft
het een echte plattelandsgemeente, aldus de burgemeester. ‘Van
de 17 gemeenteraadsleden zĳn er drie landbouwer. En al zĳn veel
bewoners zelf geen boer meer, zĳ voelen zich wel verbonden met
het platteland’, zegt De Roo.
Landbouw komt als afzonderlĳk onderwerp nooit ter gemeenteraadsvergadering. ‘Dat zĳn Vlaamse, federale of Europese bevoegdheden.’ Landbouw komt zĳdelings wel frequent aan bod.
‘Dan gaat het bĳvoorbeeld om milieuvergunningen of bouwvergunningen. Of een enkele keer is er wel eens landbouwgrond onteigend voor de aanleg van een fietsweg.’

Begrip van boerenbevolking
In deze gevallen komt het zelden tot een botsing tussen boer en
politiek. De kloof tussen burger en boer, die landelĳk zo gevoeld
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a chtergrond accepteren

eli jker beslissingen’
Greet De Roo:
‘Als burgemeester ben ik
er voor iedere burger en
sta ik boven de partijen’
wordt, is op gemeentelijk niveau in Ruiselede niet aan de orde.
‘Boeren weten dat ikzelf een landbouwachtergrond heb en dat ik
hun standpunten ken en altijd meegenomen heb in het besluit.’
Het feit dat zij boerin is, levert collega-boeren echter geen bevoorrechte positie op. ‘Als burgemeester ben ik er voor iedere burger
en sta ik boven de partijen. Boeren moeten zich maatschappelijk
ook inspannen’, vindt De Roo. ‘Als je verder wilt boeren, is het
belangrijk dat je iets doet voor de maatschappij en er niet de kantjes vanaf loopt.’ Een voorbeeld? ‘Als aan een stalvergunning de eis
van natuurcompensatie is verbonden in de vorm van bomenaanplant, dan moet deze wet ook nageleefd worden.’

Vergadering leiden in werkkleding
De Roo geeft aan dat het beroep van burgemeester niet altijd even
gemakkelijk te combineren is met dat van melkveehouder. Vóór
corona hield zij er een strakke en erg drukke agenda op na en
moest zij vaak terugvallen op haar gezin voor het boerenwerk.
‘In de ochtend was het eerst koeien melken om vervolgens om
9.00 uur op het gemeentehuis te zijn. Tegen 17.00 uur was ik dan
weer thuis en kon ik mij omkleden om te gaan melken. Het kwam
regelmatig voor dat ik me daarna weer moest omkleden voor een
vergadering in de avond.’
Door corona vinden veel vergaderingen nu online plaats en is het
wel eens voorgevallen dat De Roo in haar werkkleding een burgemeestersoverleg en vaccinatiecentrumoverleg leidde. ‘Bij vroege
vergaderingen ben ik wel eens rechtstreeks van de koeienstal naar
de kippenstal gelopen. Daar hebben we een verwarmde kantoorruimte en kan ik inloggen op de Teams-vergadering’, vertelt ze.
Waar De Roo over drie jaar haar burgemeestersketting aan de
wilgen hangt, heeft zij ook haar einde als melkveehoudster uitgestippeld. ‘Dit jaar zijn wij verhuisd en hebben mijn zoon een
schoondochter het bedrijf overgenomen. Ik doe nu het melken,
twee uur in de ochtend en twee uur in de avond en de opfok van
de vaarskalveren. Over twee jaar stop ik hiermee.’
Bang voor een zwart gat is De Roo niet. ‘Ik heb van jongs af aan
meegekregen mijn blik te verruimen en een brede interesse te
hebben. Er is genoeg te doen.’ Maar wat zal ze het meest missen
op pensioen? ‘Boerin zijn is voor mij het mooiste wat er bestaat:
kalveren geboren zien worden, een mooie koe, oogsten en zaaien,
de verbondenheid met de natuur en het mirakel van de schepping’, besluit ze veelzeggend. l
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