
DIEPENBEEK  VANDAAG

BOEREN PROTESTEREN TEGEN CODE DIE HUN MILIEUVERGUNNING BEDREIGT

"Rode en oranje stempel moet verdwijnen"

Met zwarte vlaggen en zwaailichten trokken zaterdag, onder politiebegeleiding, zo'n 250 tractoren van boeren uit héél Limburg

naar de universiteitsparking in Diepenbeek. Daar zwegen de motoren en voerden 300 boeren actie tegen de 'aanslag' van de

overheid op hun bedrijven en het voortbestaan ervan omdat ze te veel stikstof zouden uitstoten die deels terechtkomt in

natuurgebieden.

XAVIER LENAERS

Zo kregen in Limburg 53 boeren een code rood en 417 code oranje. Mensen van het actiecomité 'Ruimte voor boeren' die de rondrit

organiseerde brachten grote borden aan met 470 stickers. Hierop stond kort waartegen de boeren op straat komen: code rood wordt onze

dood, oranjecode is uitsterfcode! "Elke sticker staat voor een gezin dat bedreigd wordt in hun toekomst", reageert Suzanne Steensels die

met haar man Roger Poels in Bree een melkveebedrijf runt met 100 koeien. Ze kregen een brief met code rood. "De neerslag van stikstof

in het nabijgelegen natuurgebied De Brand ligt daar boven de 50 procent. Het betekent dat we na 2029 geen nieuwe milieuvergunning

meer kunnen krijgen", vertelt Roger Poels (46). "We zitten nog safe tot dan met de huidige vergunning. Maar zoals de zaken er nu

voorstaan, staat ons bedrijf on hold. We kunnen niet meer investeren." Hun zoon Dries (16) wil graag boer worden.

Weg droom

"Het is z'n droom. Als de vergunning niet kan verlengd worden, vrezen we voor zijn droom." "En wij dan?" stond ook te lezen op enkele

borden die kinderen van boeren om hun hals hadden. Op de schouders van Davy Essers uit Opglabbeek zat Ruben (6). Hij viel op met

het bord: "Als ik later groot ben wil ik boer worden!" Z'n papa bevestigde het. "Of hij ooit de boerenstiel kan uitoefenen, is nog maar de

vraag. Zelf kreeg ik voor m'n bedrijf met 120 koeien code oranje. Het houdt in dat de neerslag van stikstof in het nabijgelegen

natuurgebied tussen de 3 en 50 procent ligt. Ik moet volgens de overheid de uitstoot met 30 procent verminderen. Hetgeen een zware

investering vereist", aldus de bezorgde boer. "Je kan niks meer opbouwen , laat staan uitbreiden." De boeren maakten hun eisen over aan

Inge Moors, gedeputeerde voor landbouw, en de parlementsleden Lode Ceyssens uit Meeuwen-Gruitrode en Jelte Engelbosch uit Sint-

Truiden. De politici onderstrepen het economisch belang van de landbouw, erkennen de zware impact van de hierboven gestelde

problemen op de bedrijven en de gezinnen die de boerderijen runnen. "Het leidt tot drama's", merkt Inge Moors op.

Ondernemers

"Ze worden zwaar op de proef gesteld. We moeten met respect omgaan met de boeren. Het zijn ondernemers in het kwadraat." De eisen

van de boeren: "De rode en oranje stempel moet verdwijnen", las een verontruste woordvoerder voor. "Het is pure discriminatie. Onze

sector is de enige waar bedrijven dreigen te verdwijnen. Vandaag bedrijven verjagen terwijl de techniek om de uitstoot van stikstof te

Met zo'n driehonderd daagden de boeren op om actie te voeren. - Foto Mine Dalemans
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verminderen nog niet op punt staat, is ontoelaatbaar. We eisen een correcte studie over de uitstoot. We eisen een duidelijke afbakening

van de landbouwgebieden."
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