
                           Toespraak - Eisenbundel actiegroep Ruimte voor boeren 

 

Als actievoerders Ruimte voor boeren, hebben we enkele eisen die we willen duidelijk maken naar de 

beleidsmakers. 

 

1) De rode en oranje stempel moet verdwijnen, onze bedrijven worden hierdoor gediscrimineerd en 

gestigmatiseerd. We laten ons onder geen enkel beding wegjagen. De zoekzones in 

landbouwgebieden moeten verdwijnen! 

2) Ook mag er geen concurrentieel verschil zijn binnen de landbouwsector tegenover andere sectoren. 

Momenteel wordt enkel de landbouw geviseerd. 

3) Natura 2000 loopt tot 2050. Vandaag bedrijven verjagen, terwijl er nog heel wat technisch 

onderzoek moet gebeuren en de beschikbare technieken om stikstofuitstoot te beperken dag na dag 

verbeteren, is ontoelaatbaar. 

4) Wij willen instandhoudingsdoelstellingen die rekening houden met de ontwikkelingen en evoluties in 

de Vlaamse landbouw naar teelten en gewassen toe die passen in onze sector en onze natuur. Een 

Pas waardoor individuele bedrijven opgeruimd worden zullen we nooit goedkeuren. 

5) Wij eisen een correcte studie over de emissie uitstoot, ontwikkeld voor en door onze sector.  

6) Waar het eerst over instandhoudingsdoelstellingen ging heeft men dit nu zonder ons medeweten 

omgevormd naar natuurdoelstellingen, we werden hierdoor fout geïnformeerd en misleid.  

7) De natuurdoelstellingen met name natura 2000 moeten in eerste instantie verwezenlijkt worden 

binnen de gebieden die reeds in beheer zijn van de natuurverenigingen. Andere zoals 

landbouwgebieden vallen onder de bevoegdheid van de landbouwsector. 

8) In de habitatgebieden moeten er landbouwanalyses gemaakt worden, die men meeneemt in de 

overlegplatforms. Dit is nu niet gebeurd. Ook hadden de overlegplatforms veel vroeger moeten 

gebeuren, trouwens trekken we in twijfel dat deze overlegplatforms wel wettelijk zijn verlopen. 

9) Wij eisen een duidelijke en definitieve afbakening van de landbouwgebieden. Waar zijn onze 

750.000 ha. 

10) Het recht van wonen, werken en leven wordt geschonden voor de bedrijven die moeten 

verdwijnen. Dit is nog steeds een Europees recht dat moet gerespecteerd worden. 

11) Naar Europa toe worden er foute signalen gestuurd dat de landbouw in Vlaanderen geen 

toekomst heeft. We mogen niet toelaten dat onze woon en werkomgeving ongestraft door leugens 

worden weggeveegd.  

De landbouw is een sterke sector met opvolgers die klaar staan om de fakkel over te nemen. 

 

 

 


