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OPEN BRIEF
Tijdens de start van het wielerseizoen voerden landbouwers op een vreedzame wijze actie tijdens de
voorjaarsklassiekers. Deze open brief van Groene Kring, de vereniging voor jonge land- en tuinbouwers, is een
verderzetting van deze acties, opnieuw op een vreedzame manier. Wij hopen daarom dat u als persverantwoordelijke
de nodige aandacht aan deze open brief besteed zodat de burger geïnformeerd wordt en een correct beeld krijgt van
de problemen die zich momenteel voordoen in de landbouwsector.

Met uitsterven bedreigd: landbouw of natuur?
Bekommernissen van jonge landbouwers in Vlaanderen
De situatie voor de landbouwsector is onhoudbaar geworden, overal heerst grote onzekerheid door lage prijzen en
nieuw beleid. Zo moet het milieu koste wat het kost beschermd worden en het is de landbouwsector die hiervoor een
hoge prijs betaalt. Ieder jaar worden we met meer beperkingen, verplichtingen en administratieve lasten
geconfronteerd. Dit gaat maar al te vaak samen met grote economische gevolgen en dit voor een sector die het al niet
ruim heeft. Wij doen hard ons best om onze natuur te onderhouden en te behouden en met resultaat. De vele
inspanningen die we doen om landbouw en natuur in harmonie te laten bestaan, blijken echter nooit genoeg te zijn.
Het moet altijd meer zijn.
De grootste donderwolk van dat doorgedreven ‘landbouw moet wijken voor natuur’ beleid komt van de Europese
natuurdoelen, ook gekend als instandhoudingsdoelstellingen (IHD). Die IHD’s moeten ervoor zorgen dat Europees
beschermde habitats en Europees beschermde diersoorten in Vlaanderen in een gunstige toestand komen. Dit houdt
in dat er Europese natuur moet bijkomen en in stand gehouden wordt. Voor de landbouwbedrijven is de
ammoniakuitstoot een cruciale factor die beperkt moet worden.
Vandaag worden van ons, landbouwers, onhaalbare en onbetaalbare inspanningen geëist om ammoniak te reduceren.
Hiervoor rekent men onder meer op technieken die nog ontwikkeld moeten worden. We zullen uiteindelijk (alweer)
verplicht worden om onze gronden af te geven voor natuurdoeleinden. Gronden waarop we rekenen om inkomsten te
kunnen genereren en om onze kosten te dekken. Als deze wegvallen, klopt onze balans niet meer en wordt ons hele
bedrijf ontwricht. De gevolgen van het beleid, dat moet leiden tot minder stikstofdepositie op de natuurgebieden,
worden vandaag bijna uitsluitend gedragen door onze landbouwsector. Het is nochtans belangrijk het totale plaatje

voor ogen te houden: bijna de helft van de stikstofdepositie op de natuurgebieden in Vlaanderen is afkomstig van het
buitenland. Ook transport en industrie leveren een belangrijke bijdrage aan deze uitstoot.
Wat betekent dit voor onze sector? Alle landbouwbedrijven werden via een brief geïnformeerd over de problematiek.
In deze brief kon elke landbouwer lezen of zijn/haar bedrijf op termijn moet verdwijnen. Meer dan 134 actieve, vaak
jonge bedrijven (of beter: 134 gezinnen) kregen op deze manier een brief waarin stond dat hun bedrijf geen toekomst
meer heeft, ongeacht leeftijd van de bedrijfsleider, opvolgingsmogelijkheden of recente investeringen. Reden? Er ligt
een natuurgebied 100 meter verderop. Een donderslag bij heldere hemel: wat met de leningen die werden
aangegaan? Wat met onze job? Wat met onze woning? Wat met onze toekomst?. Deze 134 bedrijven wachten
allemaal met een bang hart op ondersteuning en voldoende middelen vanuit de Vlaamse overheid om deze moeilijke
situatie het hoofd te kunnen bieden.
Een tweede groep bedrijven, ongeveer 1 200, kregen via een gelijkaardige brief te horen dat hun bedrijfsactiviteiten in
vraag worden gesteld. Er is geen duidelijkheid over hun toekomst. Willen ze die toekomst op korte termijn veilig
stellen, dan moeten ze serieuze investeringen doen om hun uitstoot te verminderen. Hoe? Daar hebben we
momenteel nog het raden naar want er zijn nog geen technieken voorhanden. Met welk geld? Idem dito. Allesbehalve
een goede uitgangspositie om een goed bedrijfsbeheer te voeren. Met de lage prijzen die we krijgen en de leningen
die we bij banken hebben lopen om innovatieve investeringen mee af te betalen, onder meer voor milieu en
dierenwelzijn, wordt het een moeilijke opdracht voor velen. De teller van gezinnen die in een crisis worden gestort en
in armoede dreigen terecht te komen, loopt op.
Beste burger, is het wel zo logisch dat de landbouwsector plaats moet maken voor natuur en dat het ene groen moet
wijken voor het andere groen? De impact is groot en het mag duidelijk zijn dat de landbouwsector niet alleen de
rekening hoort te betalen voor de depositie afkomstig van verkeer, industrie en buitenland.
Deze grote gevolgen gelden trouwens niet alleen voor de getroffen gezinnen, maar ook voor u. Landbouw is, samen
met zijn agrobusinesscomplex, een belangrijke bron van tewerkstelling in Vlaanderen. Denk bijvoorbeeld ook aan
leveranciers van veevoerders, tractorverkopers, handelaars, verwerkingsbedrijven of veeartsen. De Vlaamse
landbouw telt momenteel ongeveer 25 000 bedrijven met 60 602 arbeidskrachten. Gezamenlijk is het
agrobusinesscomplex goed voor ongeveer 150 000 arbeidskrachten. U ziet, een wezenlijk aandeel in de arbeidsmarkt.
De gevolgen van de IHD’s hebben dus een weerslag op heel wat meer mensen dan enkel de landbouwers. Het is dan
ook belangrijk om ook de socio- economische aspecten af te wegen t.o.v. andere belangen.

De jonge boeren zijn de grootste slachtoffers van dit alsmaar strenger wordende natuurbeleid. Ze worden ontmoedigd
om met passie te ondernemen. De gemiddelde leeftijd, nu al 54 jaar, zal alleen maar stijgen en op termijn hebben we

geen boeren meer. Wie zal er nog 7 dagen op 7 willen werken voor weinig geld en een steeds groeiende
toekomstonzekerheid?
In Vlaanderen produceren we voedsel dat bij het veiligste en het meest kwaliteitsvolle van de wereld hoort. Als de
boeren hier met uitsterven bedreigd worden, zal het voedsel uit het buitenland komen. Voedsel dat niet aan
dergelijke strenge normen moet voldoen en extra uitstoot met zich meebrengt.
We willen graag investeren in milieu en natuur, en dat doen we nu al, maar de kostprijs is niet oneindig. Een
realistisch natuurbeleid, met respect voor de landbouwsector, biedt kansen voor elk van ons.
Namens de jonge land- en tuinbouwers in Vlaanderen
Groene Kring
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Meer informatie vindt u:


IHD/PAS voor dummies:
www.boerenbond.be/actualiteit/ihdpas-voor-dummies



Profielschets van de ‘rode’ bedrijven:
www.boerenbond.be/kenniscentrum/onderwerpen/rode-bedrijven-kaart-gebracht/actuele-habitat-enzoekzone



Impact van IHD op landbouw:
www.boerenbond.be/kenniscentrum/onderwerpen/wat-weten-we-over-de-impact-van-ihd-op-landbouw

-

Documentatiemap Groene Kring:
www.groenekring.be/pers.

Voor meer informatie: Bastiaan Viaene | dossierhouder | 0497 87 86 79 | bastiaan.viaene@groenekring.be

Groene Kring?

Groene Kring is de grootste overkoepelende jongerenorganisatie in de Vlaamse land- en
tuinbouwsector. Groene Kring-leden kunnen er terecht voor ontmoeting, opleiding en
belangenverdediging. Groene Kring maakt deel uit van groep Boerenbond. Neem zeker een
kijkje op de website www.groenekring.be of op onze Facebookpagina
www.facebook.com/groenekringnationaal!

