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Omgevingsdossiers op de radar
Met het zomerseizoen en het Corona-thuiswerk viel blijkbaar niet alle activiteit stil bij verschillende diensten die zich bezig houden met dossiers die voor landbouw toch wel belangrijk zijn.
Zo kwam het Departement Omgeving met een analyse van het erosiebeleid. Conclusie is dat het
risico op bodemerosie nog nooit zo laag was sinds 2008, maar dat er toch nog ruim 4.000 ha een
acuut risico heeft op erosie. We herinneren ons nog levendig de felle discussies van een aantal
jaar geleden over de invoering van bijkomende maatregelen om erosie te vermijden op landbouwpercelen. De eerste aanzet werd immers reeds gegeven in 2005, maar leverden op kritieke
punten niet altijd het gewenste resultaat. Toch weet iedere landbouwer in hellend gebied dat hij
er alle baat bij heeft om geen vruchtbare teeltaarde te zien wegstromen en besefte en beseft hij
maar al te goed dat hij ook een rol kan spelen bij het vermijden van erosie. Het ABS speelde een
paar jaar geleden de syndicale rol die van ons verwacht werd door de leden: we haalden de onwerkbaarheden uit de
nieuwe plannen van de administratie en konden na verloop van tijd ook aantonen dat onze voorstellen wel degelijk ook
efficiënt zijn. De start van die verscherpte maatregelen werd uiteindelijk gegeven in 2016. Dwars op de hoogtelijnen
zaaien of planten, drempeltjes tussen aardappelruggen leggen, niet kerende grondbewerkingen, onaangeroerd laten
van percelen na de oogst van dorsmais en dergelijke werden de regel. De meerwaarde kan bij de ene maatregel al
beter aangetoond worden dan bij de andere, maar ze raakten wel ingeburgerd. Wat ons betreft moet de regelgever
vandaag ook vaststellen dat de verschillende instrumenten die ingezet worden zeker positief werken. Toch stellen we
vast dat bijvoorbeeld na terreincontroles te pas en te onpas non-conformiteiten gemeld worden aan landbouwers,
terwijl ze er nochtans wel alles aan gedaan hebben om zich in regel te stellen. Een voorbeeld van door hevige neerslag
verkleinde drempels op aardappelpercelen, die als “niet aanwezig zijn van drempels” beoordeeld wordt is ons bekend,
terwijl ze voorafgaand aan de controle reeds hun nut bewezen hebben. Begrijpe wie kan. Vier jaar na datum maakt
het departement nu een analyse waarbij de verbetering erkend wordt, maar waarbij toch fijntjes verwezen wordt naar
teelttechnieken die een impact kunnen hebben op de ganse bedrijfsvoering. Zelfs omschakeling naar meerjarige gewassen zoals luzerne of grassen en klaver op de meest hellende percelen wordt gesuggereerd. Geen probleem denken
we dan, hier en daar zou dat wel gedeeltelijk kunnen ingepast worden in het teeltplan. Men houdt bij het departement
wel geen rekening met het feit dat door de continue druk op de veehouderij nu net die blijvende weiden leeg komen
te vallen en ook omgezet worden maar akkerland, waarop dan vaak ook aardappelen of uien gepoot worden, teelten
die erosiegevoelig zijn. Het wordt tijd dat inspanningen die leiden tot het behoud van permanente teelten in erosiegevoelig gebied daar ook effectief voor beloond worden. In dat verband is het tijdelijk stopzetten van de mogelijkheid om
beheersovereenkomsten, ook die tegen erosie, af te sluiten niet verdedigbaar en hebben we ook gevraagd aan minister
Demir om dit te deblokkeren.
Ook in een ander dossier, dat van de mest, werd de voorbije weken verder gewerkt. Onderzoekers hebben hun studie
afgerond rond de wenselijkheid van bemesting na een hoofdteelt in functie van het inzaaien van een vanggewas. Dit
onderzoek liep reeds een aantal jaren en bevestigt in de feiten niets anders dan de goede landbouwpraktijk die te lande
reeds lang ingeburgerd is. Conclusie is dat het niet veralgemeend gebruik van dierlijke meststoffen na een hoofdteelt
(graan) kan, op voorwaarde dat er maar een beperkte dosis opgebracht wordt en dat het vanggewas onder goede
omstandigheden in augustus ingezaaid wordt. In de praktijk zitten we reeds met handen en voeten gebonden binnen
het wettelijk kader van het mestdecreet, een verstrenging van die specifieke regels is voor ons dan ook niet aan de
orde, spijts wat sommigen vanuit de milieubeweging meteen meenden te moeten poneren in de media. Met de lopende
overlegronde rond het huidige mestdecreet willen wij in alle sereniteit de feiten onder ogen laten zien. Elkaar een rad
voor de ogen draaien helpt daarbij niet, integendeel.

Hendrik Vandamme, landbouwer-voorzitter Algemeen Boerensyndicaat, op zoek naar respect.
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