
Horpmaalse boeren betogen tegen IHD
Gisteren om 18:35 door Eric Dupain

Horpmaal

HEERS - De Horpmaalse boeren zijn het niet eens met de
instandhoudingsdoelstellingen opgelegd door de Vlaamse regering en klagen de
problematiek van de erosiegevoelige percelen aan.

11 boeren uit Horpmaal hebben zaterdag deelgenomen aan de grote boerenbetoging in Hasselt. Samen
met een duizendtal andere Limburgse boeren klagen ze de instandhoudingsdoelstellingen oftewel het
IHD aan die voor de verkiezingen werden goedgekeurd door de Vlaamse regering.

“Onze toekomst is bedreigd”, zegt Jan Steensels uit Horpmaal. “De boeren en natuur gaan al jaren, wat zeg
ik eeuwen, hand in hand. Wij hebben respect voor de akkers die wij bewerken en waar wij producten op
oogsten die overal bij de mensen op tafel komen. Wij hebben begrip dat er bepaalde normen zijn waar
iedereen zich moet aan houden, maar de instandhoudingsdoelstellingen zijn een doorn in het oog van
veel mensen.”
“Van elk landbouwbedrijf in Vlaanderen werd de stikstofuitstoot berekend, rekening houdend met de
windrichting en plaats waar die stikstof neerkomt”, aldus Steensels. “Dat fenomeen wordt omschreven als
een pluim en zo heeft elk landbouwbedrijf een pluim toegediend gekregen. Als die pluim in een
natuurgebied ligt, is dat schadelijk voor de natuur.”
“De Vlaamse regering heeft drie verschillende labels ontwikkeld”, vervolgt Jan Steensels zijn uitleg. “Een
bedrijf dat een groen label toebedeeld heeft gekregen, mag op beide oren slapen. Dat bedrijf heeft een
uitstoot van minder dan 3% en vormt geen probleem. Een oranje label wordt gegeven aan bedrijven die
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een uitstoot tussen 3% en 49% hebben. Zo zijn er in Limburg een 400-tal bedrijven. Op termijn moeten
die hun stallen aanpassen of vee inleveren. Bedrijven met een rood label hebben een probleem want die
zijn gedoemd om te verdwijnen van zodra hun milieuvergunning verlopen is. Mijn zus woont in Bree en
haar bedrijf kreeg een rood label. De boeren in Vlaanderen verzetten zich tegen de harde
instandhoudingsdoelstellingen en proberen met acties de problematiek kenbaar te maken in de hoop dat
wij tot een compromis kunnen komen.”
In Horpmaal hebben we allemaal een groen label gekregen maar is er de problematiek van de
erosiegevoelige percelen. Ook die zaak werd tijdens de protestactie aangekaart.
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