
Beste gedeputeerde, beste politiekers, pers, beste landbouwers..... 

 

Al maanden geven wij signalen dat het niet kan wat er met onze bedrijven en gronden dreigt 

te gebeuren! Er wordt naar ons niet geluisterd! De...., malle molen blijft maar draaien! 

 

Nog voor er gesproken werd over enige compensatie kregen wij een rapport toebedeeld 

onafhankelijk of we ons best deden in het landschap of niet! Het werd code rood, oranje of 

groen zonder enige menselijkheid of waardering! Men baseert zich op plannen en cijfers 

van meer dan 20 jaar geleden en houdt geen enkele rekening met alle vooruitgangen die al 

geboekt zijn in onze sector.  

Bij gebrek aan juiste berekeningsmethodes gebruikt men deze van de industrie... Maar elke 

sector heeft zijn specifieke kenmerken en in een dossier met zo’n zware gevolgen is het van 

het uiterste belang dat er met juiste cijfers wordt gewerkt. Alle onderhandelingen zijn gebeurt 

boven onze hoofden en men durft zelfs beweren dat de landbouw toch geen toekomst heeft 

hier. Al deze leugens, wij pikken ze niet meer! 

 

Het is nu ongeveer een jaar geleden dat we te horen kregen dat het decreet tot wijziging van 

de regelgeving inzake natuur en bos op de valreep voor de verkiezingen was goedgekeurd. 

We waren diep teleurgesteld dat onze vakorganisaties, die mee rond de tafel hebben 

gezeten, zover zijn meegegaan in dit decreet dat nu de landbouw zo zwaar treft en een groep 

van hun leden opoffert.  

Uit dit ongenoegen is onze actiegroep Ruimte voor boeren ontstaan. We hebben samen met 

onze advocaat verscheidene punten gevonden binnen dit decreet waar onze rechten ernstig 

geschonden worden en waartegen wij een procedure hebben ingediend bij het Grondwettelijk 

Hof. 

 

In het najaar van 2014 werd pijnlijk duidelijk hoe zwaar de impact op de landbouw was bij 

het versturen van de PAS-brieven naar elke veehouder. Ze hebben de landbouwers opgesplitst 

in 3 categorieën rood, oranje en groen. Los van alle inspanningen die er geleverd worden om 

je bedrijf duurzaam te runnen kregen in Limburg alleen al 53 bedrijven een code rood en 417 

code oranje. Wij hebben ze symbolisch weergegeven via deze stickers. Al deze bedrijven 

worden ernstig in hun toekomst bedreigd zonder fouten te hebben begaan. Wij kunnen ons 

niet verzoenen met het opsplitsen van de landbouwers in deze categorieën. 

 Alle landbouwers volgen dezelfde normen en wetten en zo produceren wij voedsel dat bij het 

meest veilige en kwaliteitsvolle hoort van de hele wereld. Om van de prijzen nog maar te 

zwijgen. 

 Indien men de boeren hier verjaagt zal het voedsel uit het buitenland moeten komen. Voedsel 

dat aan niet zo’n strenge normen moet voldoen, en al die transporten, dat vormt dan geen 

uitstoot? 

Bovenop dit alles is er geen vergoedingenbeleid opgenomen binnen het decreet. Men wil dit 

nu recht trekken via het zogenaamde flankerend beleid maar iedereen weet hoe de begroting 

ervoor staat. Nog net op de valreep vechten de landbouworganisaties met ons mee, de ene wat 

vroeger dan de andere en komen ze erachter dat het vooropgestelde flankerend beleid ruim te 

kort schiet.  

Niet alleen binnen de landbouwsector wordt er door de opsplitsing in codes gediscrimineerd 

en gestigmatiseerd, ook onze hele sector wordt gediscrimineerd t.o.v. de andere sectoren. 

Waarom moeten er landbouwbedrijven verdwijnen terwijl in andere sectoren die ook tegen 

Beschermingszones (SBZ) liggen er wel nog uitgebreid kan worden? 



Sterker nog de landbouwsector moet zelfs bloeden voor deze uitbreiding van industrie... de 

natuurgebieden die verloren gaan moeten worden gecompenseerd en dit weeral met onze 

grond. Genoeg is genoeg!  

  

Ook op economisch vlak heeft IHD of Natura 2000 grote invloed. De landbouwsector 

vormt samen met de hele agro-industrie momenteel de grootste sector in Limburg en 

deze worden onrechtstreeks getroffen wat ook zware gevolgen heeft voor de tewerkstelling.  

  

We hebben een petitie opgestart om duidelijk te maken dat dit beleid niet gedragen wordt. 

Deze petitie loopt nog steeds en is terug te vinden op onze website 

www.ruimtevoorboeren.be. Ze wordt einde mei overhandigd aan minister Joke Schauvliege.  
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