
Toespraak vergadering VBVA 

Toen we in april 2014 hoorden dat het decreet goedgekeurd was waren we meteen ongerust 

omdat wij wisten dat wij persoonlijk zwaar geraakt zouden worden. Nadat we terug kwamen van 

een eerste infovergadering van de Boerenbond heeft André Geerits met ons contact opgenomen 

omdat ook hij zich ernstig zorgen maakte. Omdat er vele boeren niet aanwezig waren op deze 

infovergadering met Piet Vanthemse heeft Roger als voorzitter van de bedrijfsgilde Bree een 

nieuwe vergadering ingelegd met ondervoorzitter Chris Coenegrachts als spreker. Maar ook dit 

nam onze ongerustheid niet weg. Wij en André hebben op eigen kosten een milieunota verzuring 

en vermesting laten berekenen voor onze bedrijven bij de SBB. De uitslag hiervan was naar 

verwachting niet goed, dus de ongerustheid nam toe. We zijn met een aantal boeren gaan 

samenzitten en hebben Ruimte voor boeren opgericht.  

We zijn op zoek gegaan naar een advocaat om te weten wat onze rechten zijn en in hoeverre deze 

geschonden worden. Een eerste advocaat waar wij te rade zijn gegaan moest zich nog volledig 

verdiepen in deze materie. Toen zijn we bij Meester Koen Van Wynsberge terecht gekomen en we 

waren blij dat hij vanaf het eerste gesprek al zo goed op de hoogte was en verschillende punten 

kon aanhalen waar onze rechten geschonden worden en waar tegen wij een procedure konden 

opstarten bij het Grondwettelijk Hof. Vooral het feit dat er geen vergoedingenbeleid is 

opgenomen in het decreet baart ons grote zorgen Deze ongerustheid komt niet uit de lucht maar 

uit ervaring. Zo zijn vroeger bij de afbakening van de Gewestplannen vele gronden die in 

landbouwgebruik waren ingekleurd als natuur, maar de boeren werden gesust dat hier dan nooit 

industrie of woonzone kon komen. Bij MAP1 kwam hier nu 0 bemesting op en omdat er geen geld 

was om dit te vergoeden werden de landbouwers voor de lopende en de volgende generatie 

ontheven van deze 0 bemesting. Zo krijgen ze met geduld hun doelen gratis. Los van dit storen wij 

ons aan de discriminatie binnen  de landbouwsector door de opsplitsing van de 

landbouwbedrijven in codes. 

We waren ondertussen met 7 landbouwers, wij zijn allen melkveehouders uit Bree, Maaseik en 

Maasmechelen. Om onze groep te versterken hebben we in november een info avond 

georganiseerd waarop onze advocaat uitleg kwam geven over het decreet en de gevolgen voor de 

landbouw.  

Het was belangrijk dat we met meerdere boeren de procedure zouden indienen en we hebben 

een oproep gedaan om lid te worden van Ruimte voor boeren. Je kon A-lid of B-lid worden. De A-

leden stapten mee in de procedure en brachten hun gegevens binnen bij de advocaat. Zij moesten 

effectief schade leiden door het decreet, hetzij door een oranje of rode PAS-brief of door gronden 

die gelegen zijn in habitatgebied. Zo zijn we met 42 boeren in de procedure gestapt. Dit zijn 

boeren van alle sectoren met rood, oranje of groene code.  

De B-leden steunen ons financieel door een vrije bijdrage te storten. Zij zijn dan lid en worden 

door ons op de hoogte gehouden via email. Iedereen kan zich nog steeds aanmelden als B-lid via 

onze website bij contact.  

  



Ondertussen hebben we met enkele artikelen in de krant gestaan en hadden we een website 

opgericht www.ruimtevoorboeren.be. Hier kunnen we de kant van de landbouw duidelijk maken 

naar de buitenwereld.  We plaatsen zoveel mogelijk artikelen die verschijnen over de hele 

problematiek, maar we proberen ook aan te halen hoe de landbouwsector geviseerd wordt als 

grote schuldige.  

In januari is de procedure dan effectief ingediend. We zijn bij Piet Vanthemse op gesprek geweest 

en ook bij politiekers van verscheidene partijen. Zij toonden dan wel begrip voor onze moeilijke 

situatie maar gaven aan dat het voor hen ook niet gemakkelijk was omdat de 

landbouworganisaties steeds betrokken zijn geweest. We hebben dan onze petitie opgestart om 

te laten blijken dat de landbouwers niet achter dit decreet staan.  

Omdat wij betwijfelen dat onze impact werkelijk zo negatief is om de natuurdoelen te bereiken 

dat wij moeten vertrekken,  hebben we een donatie gedaan aan een Nederlands onderzoeksteam 

die de ammoniak uitstoten wil meten en nagaan of ze werkelijk de schade aanrichten die nu 

beweerd wordt.  

In het voorjaar zagen we de mooie acties bij de voorjaarsklassiekers en zo zijn we op het idee 

gekomen om ook in Limburg een actie op touw te zetten. We hebben een tractoren optocht 

georganiseerd doorheen Limburg. Vanuit Noord- en Zuid-Limburg zijn er tractoren onder 

begeleiding van de federale politie naar Hasselt getrokken. In totaal waren we met 300 tractoren. 

De meeste versierd met mooie slogans en zwarte vlaggen. Dit was een groot succes zeker op 25 

april in het drukste van het seizoen. Hier zie je enkele foto’s van onze actie. In Hasselt zijn we 

ontvangen door gedeputeerde van de landbouw Inge Moors. We hebben een toespraak gehouden 

en een eisenbundel afgegeven. Ook hadden we symbolisch 470 rode en oranje stickers gekleefd. 

Elke sticker staat voor een Limburgs bedrijf dat geraakt wordt. We hebben deze platen met 

stickers aan het provinciehuis geplaatst.  

 De petitie liep ook nog steeds. We willen ook iedereen bedanken die mee heeft geholpen om de 

petitie te verspreiden. Deze kon digitaal ondertekend worden of op papieren versie. Op 5 juni is 

Minister Joke Schauvliege naar Hasselt gekomen en hebben we onze petities kunnen 

overhandigen. In totaal hebben we 5000 petities aan haar kunnen meegeven. Dit geeft toch weer 

dat de maatschappij de landbouw nog een warm hart toedraagt en dat zij niet vragende partij zijn 

voor de landbouw te laten verdwijnen voor nieuwe natuur. We hadden symbolisch verschillende 

kruiwagens meegenomen.  Allen gevuld met grond die onze landbouwgrond moest voorstellen. De 

kruiwagens werden steeds kleiner als symbool voor het steeds inkrimpen van het areaal 

landbouwgrond, en we vroegen dan ook of er nog grond overblijft voor de toekomstige 

generaties. We hebben met haar een fijn gesprek gehad. Ze bedankte ons voor de mooie acties 

die er gevoerd zijn en dat dit steeds met respect is gebeurd. Ze had begrip voor onze situatie en 

vroeg ons om nog wat geduld te hebben. Ze wil de zoekzones zover terug dringen dat zoveel 

mogelijk rode bedrijven kunnen gered worden. En dan niet om oranje te worden zei ze maar om 

een groene code te krijgen. We hebben haar gevraagd of we nog eens samen konden zitten voor 

een rondetafelgesprek en we hebben eergisteren een email ontvangen dat ze ons in september, 

samen met Lode Ceyssens, wil ontmoeten voor een nieuw gesprek.  



Waar zijn we momenteel mee bezig? We zijn gesprekken aan het voeren met een partner die met 

ons projecten zou kunnen verwezenlijken waarbij de actiedoelen opgelegd door Europa kunnen 

bereikt worden vanuit de landbouwsector. En dat op een manier waarbij geen bedrijven hoeven te 

verdwijnen. Er staat nergens geschreven dat deze doelen enkel door natuurverenigingen kunnen 

gerealiseerd worden. Er worden serieuze subsidies uitgegeven om deze doelen te bereiken en 

deze kunnen dan naar de landbouwsector vloeien.  


