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Leerlingen landbouwsector voeren actie

Meer dan 200 leerlingen, leerkrachten en sympathisanten van het Biotechnicum in Bocholt hielden donderdag een protestmars

met tractoren, treffende boodschappen én zwarte vlaggen. Ze vragen aandacht en oplossingen voor de landbouwproblematiek.

Voor het gemeentehuis van Bocholt werden enkele toespraken gehouden. Ook parlementsleden Lydia Peeters (Open Vld) en Lode

Ceyssens (CD&V) betuigden hun steun. Tijdens de toespraak van Lode Ceyssens verloor een leerling wel even het bewustzijn, maar

alerte politici en leerkrachten snelden meteen ter hulp. De landbouwers voerden actie omdat ze op termijn hun vergunning dreigen te

verliezen door strenge milieu- en natuurmaatregelen in het kader van Europese natuurdoelen. In Limburg kregen 53 boeren een code

rood (geen verlenging van vergunning) en 417 code oranje (forse inspanningen doen om tegemoet te komen aan de voorwaarden). "Het

verminderen of verdwijnen van de Limburgse landbouw zou een veel grotere catastrofe betekenen dan de sluiting van Ford", zei

leerkracht Schildermans. "'Landbouw is toekomst' is altijd onze stelling geweest, maar die toekomst wordt bedreigd. En toch stijgt het

aantal leerlingen die kiezen voor een tuin- of landbouwrichting omdat het hun passie is. Jongeren geloven in deze sector. Politici moeten

actie ondernemen en de sector voluit steunen", zegt directeur Bart Schijns.

"Toekomst op helling"

"Uit rondvraag bij onze laatstejaars blijkt dat de toekomst van 47 procent van hun landbouwbedrijven op de helling staat." Veel

landbouwers zijn vroeger naar de buitengebieden getrokken om mogelijke overlast te beperken. Schildermans vervolgt: "Maar daar

dreigen ze nu zelf het slachtoffer van te worden omdat ze de natuur zouden bedreigen. De vele zeldzame plantjes en dieren groeien en

leven nog steeds. Straks ook zonder landbouw?" Tijdens de lessen was er aandacht voor de problematiek. Ook op de opendeurdag van

zondag 10 mei worden de problemen aangekaart. (GBO)

Met slogans als 'Waar vinden we nog een boer die mag boeren' stapten de leerlingen de straat op. - Dalemans
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