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Eind vorige week stond het familiaal gemengd landbouw-
bedrijf van ABS-lid Wouter De Medts en Evelien Lammer-
tyn uit Etikhove (Maarkedal) quasi in het midden van de 
belangstelling van bijna de halve Vlaamse regering. Niet 
minder dan drie Vlaamse ministers kwamen langs voor een 
boerderijbezoek in de Vlaamse Ardennen, met name de mi-
nister van landbouw Hilde Crevits (CD&V), de minister van 
omgeving Zuhal Demir (NVA) en de minister van financiën 
Matthias Diependaele (NVA). Daarnaast waren ook bur-
gemeester van Maarkedal en Vlaams parlementslid Joris 
Nachtergaele en schepen van landbouw van Maarkedal, en 
ABS-lid, Ann De Tollenaere, aanwezig op de boerderij in de 
Mussestraat.

Tijdens de manifestatie tegen het Meerjarig Financieel Kader 
(MFK) van de EU op 20 februari ll., had minister van landbouw 
H. Crevits aan Lieven De Stoppeleire, voorzitter ABS Vlaamse 
Ardennen, beloofd dat ze zeker ging langskomen in de Vlaamse 
Ardennen, om persoonlijk de bekommernissen van onze land-
bouwers daar te aanhoren. Het bezoek werd toen snel gepland 
voor de 2de helft van maart. Maar natuurlijk… Corona gooide 
roet in het eten, en het bezoek werd uitgesteld.
Na het geslaagde bezoek van H. Crevits in Ieper (bij Philip & 
Nancy Fleurbaey), een paar weken terug, werd er snel een 
afspraak gemaakt voor het Vlaamse Ardennen-bezoek. We 
waren dan ook aangenaam verrast dat vanuit het kabinet van 
minister Crevits de boodschap kwam dat ze niet alleen ging 
komen, maar ook haar collega’s Demir en Diependaele gingen 
langskomen in Maarkedal.

Vorige vrijdag was de zon was van de partij, de ABS-verte-
genwoordigers (nationaal en van de Vlaamse Ardennen) waren 
aanwezig en hielden rekening met de coronamaatregelen voor 
het bezoek van de drie ministers.
Wouter en Evelien en hun dochters verwelkomden met open 
armen de ministers en gaven met heel veel enthousiasme een 
rondleiding op hun landbouwbedrijf.

Van Attinchova
Het bedrijf van Wouter is echt een familiaal bedrijf (reeds 4de 
generatie, en Wouters vader Paul was dan ook met heel veel 
trots aanwezig), en een bedrijf op mensenmaat. Het gemengd 
en volledig circulair bedrijf heeft sedert een paar jaar een eigen 
concept, nl. Het Vlaams Ardennen Rund. Een concept waarbij 
Wouter het witblauwe ras kweekt en om de 2 weken een vrou-
welijk dier aflevert voor slachting, dat dan via een slager in de 
regio aan de consumenten wordt aangeboden.
Op de mooie banner van het Vlaamse Ardennen Rund staat 
‘Van Attinchova’, wat wijst op ‘Van Etikhove’ (Attinchova is de 
oudst gekende naam voor het dorp Etikhove).

De drie ministers luisterden heel aandachtig naar Wouter en 
zijn visie op landbouw in de regio, de uitdagingen en de hui-
dige pijnpunten om landbouw te bedrijven en zijn uitleg over 
zijn eigen aanpak en bedrijf. Het gemengde bedrijf heeft ca. 
200 runderen (allemaal witblauw) en 60 ha grond, waarvan 20 
ha permanent grasland. De overige 40 ha zijn opgedeeld in 20 
ha granen, 10 ha mais, en dan nog 5 ha aardappelen en 5 ha 
suikerbieten.

Verwevenheid van landschapselementen
Na de rondleiding sprak Lieven De Stoppeleire de ministers 
toe en schetste vrij uitvoerig maar zeer to the point de actuele 
landbouwpunten die spelen in de mooie regio van de Vlaamse 
Ardennen.

Gastboer en gastboerin, Wouter en Evelien De Medts – Lammertyn met hun 
dochtertjes Geraldine en Elodie.

Het ontvangstcomité voor de drie ministers, Hendrik Vandamme, nationaal 
voorzitter ABS, Lieven De Stoppeleire, voorzitter ABS Vlaamse Ardennen, ABS-lid 
Katia Roman en haar dochter Helena, Ann De Tollenaere (eveneens ABS-lid en 
schepen van landbouw van Maarkedal) en de gastheer en gastvrouw Wouter en 
Evelien en hun dochters Geraldine en Elodie.

Zowel ABS als het Vlaamse Ardennen Rund kwamen goed in beeld bij het 
ministerieel bezoek.

Lieven De Stoppeleire en Eric Claeys
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Wouter kweekt ongeveer 200 witblauwe runderen, deze vijf wilden heel graag op 
de foto.

Vlaams minister van financiën en begroting Matthias Diependaele (NVA) luisterde 
aandachtig naar de vele bezorgdheden van Lieven De Stoppeleire.

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (NVA) werd bij haar aankomst 
verwelkomd door Hendrik Vandamme en Lieven De Stoppeleire.

Evelien en Wouter geven bij het begin van het bezoek woord en uitleg over hun 
circulair landbouwbedrijf.

Lieven maakte, eveneens met zijn gekend enthousiasme, de 
bezorgdheden van onze landbouwers kenbaar. Bezorgdheden 
over de toekomst van onze bedrijven in de regio maar ook over 
de regio zelf. Vlaamse Ardennen kent een sterke verwevenheid 
van landschapselementen, akkerland en weiland met natuur en 
ook bebouwing. Deze verwevenheid heeft zijn voordelen zoals 
mooie zichtassen maar ook nadelen, waarvan ‘vergunningen’ 
er maar één is om te noemen.

De Vlaamse Ardennen zijn landbouwkundig gekend als een 
regio met familiale gemengde bedrijven met een rundveetak 
en akkerbouwgewassen. Een bedrijfsvoering die niet die in-
tensiviteit kent als in andere regio’s. In de regio hebben we 
zowel melkvee- als vleesveebedrijven maar zeker het vleesvee 
is hier goed vertegenwoordigd. Lieven: “Als landbouworgani-
satie maken we ons vandaag wel zorgen, zorgen om hoe we 
de gemengde familiale bedrijven hier kunnen houden en ervoor 
zorgen dat deze ook verder kunnen gezet worden. Door de com-
plexiteit van verschillende wetgevingen begint het nu toch wel 
te stokken en daarom ben ik blij dat we dit bij jullie (de ministers 
dus) rechtstreeks kunnen aankaarten.

Toekomstig GLB
Lieven De Stoppeleire richt zich eerst tot de minister van land-
bouw, H. Crevits: ‘Mevrouw de minister, we kijken natuurlijk 
naar u als minister van landbouw. U bent bepalend in de manier 
waarop het toekomstige GLB een invloed zal hebben op onze 
manier van boeren in deze regio. Ik herhaal dat wij als actieve 
landbouwers uit deze regio willen aangeven dat wij reeds lang 
het landschap onderhouden. We ontkennen ook niet dat door-
heen de jaren er elementen zijn verdwenen in het landschap. 
Enerzijds door ruilverkavelingen en anderzijds door het vergro-
ten van percelen. Toch wil ik benadrukken dat de landbouwers 
trachten als goede huisvaders de nog aanwezige elementen 
goed te onderhouden. Vandaag zien we dat Europa heel ver wil 
gaan in biodiversiteit maar we moeten toch het juiste evenwicht 
vinden op regionaal, lokaal niveau en niet alle regio’s hetzelfde 
beoordelen.”

Erosie
Ook de erosiewetgeving en maatregelen werden aangehaald. 
Lieven hierover: “We zien lokaal ook waar er problemen zijn 
maar hebben het ook niet altijd zelf in de hand. We voelen de 
druk van de agro-industrie toenemen in de Vlaamse Ardennen 
en zijn hier eigenlijk niet altijd even gelukkig mee. Om erosie 
te vermijden zouden ook de gebruikers van gronden voor de 
zuivere agro-industrie meer op hun vingers moeten getikt wor-
den. Vandaag voelen de lokale landbouwers zich geviseerd voor 
problemen die niet altijd hun fout is. Ook maken we onze hier 
zorgen over de voorschriften bij departement Omgeving die 
ook bepalingen willen opnemen in RUP’s via Typevoorschriften 
over hoe grond nog kan aangewend worden. Als landbouwer 
behouden we toch nog graag onze vrijheid in teeltkeuze en de 
manier waarop we gronden bewerken rekening houdend met 
de omgeving. We moeten opletten dat we niet door alles vast te 
leggen het gemengd karakter van onze bedrijven verliezen want 
dat zal ook niet ten goede komen van het landschap. We hebben 
de verscheidenheid van teelten nodig om ook onze bedrijven 
rendabel te houden.”

Een typische bedrijfsvoering in de regio zijn, zoals eerder aan-
gegeven, rundveehouderijen en meer specifiek gesloten vlees-
veebedrijven. We maken ons zorgen over de intentie die er is 
om de zoogkoeienpremie te ontkoppelen. Door de typologie 
van de Vlaamse Ardennen hebben we hier veel graslanden en 
blijvende graslanden. De zoogkoeienpremie zorgde er voor dat 
bedrijven toch nog vleesvee blijven fokken maar ook belangrijk 
dat de graslanden zo ook beheerd bleven. We zien nu al dat 
door de slechte economische omstandigheden bedrijven stop-
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pen en dat er zo toch wel graslanden gescheurd worden. We 
zijn meer en meer van mening dat de bestaande graslanden 
zeker behouden moeten blijven en hier in de regio een scheur-
verbod moet komen van graslanden. We merken op dat die 
gronden ook niet meer terug naar de landbouwers in de regio 
komen maar veelal bij grondbeheerders die niet regio-gebon-
den zijn of naar vertuining en verpaarding.

Minster Z. Demir is Minister van Omgeving en dus bevoegd 
voor Vergunningsmodaliteiten, Bemestingsnormen MAP 6, 
Ruimtelijke indeling van de regio, Natuurdoelstellingen en Toe-
risme. Met al deze bevoegdheden is zij heel bepalend over hoe 
onze landbouwbedrijven in de regio een toekomst hebben.

Een hele waslijst
Lieven: “We zitten hier in een regio waar heel wat natura 2000 
gebieden zijn met daarbij horende doelstellingen. Voor de 
Vlaamse Ardennen gaat het dan vooral over bosdoelstellingen. 
Vandaag steken we als landbouwsector in de Vlaamse Arden-
nen onze nek uit. We steken onze nek uit om mee actief de 
IHD -doelstellingen te lokaliseren in combinatie met een groot 
mobiliteitsvraagstuk rond Ronse. We willen in deze regio een 
bladzijde omdraaien van conflict tussen landbouw en natuur 
die nu al meer dan 30 jaar woedt. Ik heb al gezegd dat we een 
grote verweven gebied zijn met ieders zijn doelstelling en ben 
ervan overtuigd dat mits de juiste modaliteiten in de regio we 
ver kunnen geraken in het enerzijds aanduiden van de gebieden 
die moeten bebost worden en anderzijds het garanderen van de 
bestaande toekomst gerichte familiale landbouwbedrijven. Eén 
van die sleutels is een landinrichtingsproject of traject. We moe-
ten kunnen komen naar bedrijfsgebonden oplossingen. En naar 
een overheid die durft investeren en maatregelen nemen. Grond 
is er genoeg maar je moet er juist nog aangeraken. We beseffen 
goed welk tijdstraject er voor ons ligt rond IHD en 20 jaar is niet 
lang meer dus ook de dwingendheid voelen we aan. Maar laten 
we het dan doen op een aanvaardbare manier en niet terug in 
een stellingenoorlog.”

Landbouw en natuur hebben meer gemeenschappelijke pun-
ten in de regio dan dat men soms vermoedt. Een item die ook 
gevoelig ligt in de regio is MAP 6. We zitten hier met bijzondere 
vruchtbare grond maar ook met grond die goed de nitraten 
ophoudt en dus ook goed meetbaar is. We worden dus eigenlijk 
slachtoffer van onze eigen goede grond. De verscheidenheid 
van resultaten tonen aan dat het niet altijd correct meetbaar is.
In deze regio zitten we voor MAP 6 met verschillende gebieds-
types met elk hun bepalingen van wat kan en niet kan, dat 
maakt het voor landbouwers niet altijd even duidelijk en zorgt 
dus ook voor fouten met dan weer zware financieel gevolgen 
die dan fors kan oplopen.

Lieven hierover: “We zitten in de Vlaamse Ardennen met heel 
wat bronbossen waar nitraatrijke bronnen zijn. Deze bronnen 
die er ontspringen met nitraatrijk water vormen een probleem 
voor onze regio. Aangezien deze meetellen voor de indeling van 
de gebieden krijgen we nu regio’s in de Vlaamse Ardennen waar 
oppervlaktewater in orde was maar door het grondwater slecht 
scoren en in type 2 en 3 terecht komen. Hoewel het water dat 
uit de bronnen komt 30 jaar onder de baan is vooraleer het hier 
ontspringt wetende dat hun infiltratiegebied in West-Vlaanderen 
ligt (niet dat ik iemand anders met de vinger wil wijzen) moeten 
we wel opletten de landbouwers in de Vlaamse Ardennen met 
de vinger te wijzen. Idem voor de vanggewassen, door onze lig-
ging in de heuvels hebben de landbouwers reeds veel ingezet 
op groenbedekkers en hebben we onze ecologische aandachts-
gebieden. Daarnaast komen nog de vanggewasregels bij die 
zo meer doorwegen op onze bedrijfsvoering. Dit maakt dat het 
opmaken van onze teeltplannen een hele puzzel wordt waar al 
snel fouten gemaakt worden door de complexiteit. Beter gezegd 
wij werken met de weersomstandigheden en niet op data en dat 

Vlaams minister van Landbouw Hilde Crevits (CD&V) sloot als laatste aan bij het 
gezelschap.

De sfeer was direct zeer gemoedelijk bij het bezoek. NVA-partijgenoten, minister 
Zuhal Demir en Vlaams parlementslid en burgemeester van Maarkedal Joris 
Nachtergaele vinden het snel na hun aankomst al heel plezierig.

Vlaams minister Zuhal Demir (NVA) luistert aandachtig naar Lieven De Stoppeleire 
die onze ABS-bekommernissen inzake de landbouw in de Vlaamse Ardennen 
helder uitlegt.

Vlaams minister van Landbouw Hilde Crevits, vergezeld door kabinetsmedewerker 
Lieven Van Waes, beantwoordt één van onze vragen.
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maakt het moeilijk. Door het gemengd karakter van onze bedrij-
ven moet er ook aan veel soorten regelgeving gedacht worden.”

MAP 6: Vlaamse Ardennen betalen een zware prijs voor 
de derogatie van andere regio’s
Om een goed beleid te kunnen voeren en wij doeltreffend onze 
bedrijfsvoering moeten kunnen uitvoeren zonder daarbij on-
middellijk zware boetes te krijgen; moet er een analyse komen 
waar we komen tot 1 systeem waar onze erosiemaatregelen, 
EAG, vanggewasregels inzit. Vandaag moeten we ons in boch-
ten wringen om aan ieders wetgeving te voldoen. Hierdoor 
zondigen we tegen vb landbouwwetgeving om aan milieuwet-
geving te voldoen. Door de enorme complexiteit is er vandaag 
niet 1 ambtenaar in Vlaanderen die al de wetgeving naast el-
kaar kan uitleggen aan onze landbouwers. Van ons wordt dat 
wel verwacht dat we alles onmiddellijk in de vingers hebben. 
Zo zien we landbouwers die vroeger beginnen te stoppen en 
komen we terecht in een vicieuze cirkel waar de grond terug 
uit familiale handen gaat richting agro-industrie, vertuining en/
of verpaarding.

Landschapsparken
Met landschapsparken in Vlaanderen dacht ik onmiddellijk aan 
Pays Des Collines hier in de buurt in Wallonië (Henegouwen). 
Daar waar landbouw en natuur mooi samengaan waar nog 
veel activiteiten mogelijk is. Wat de criteria zijn weten we nog 
niet maar alleszins zijn we benieuwd. De Vlaamse Ardennen 
hebben hun eigenheid en die moeten we absoluut behouden 
en beschermen. Maar dan wel op een manier waarop nog eco-
nomische activiteiten zoals landbouw mogelijk zijn. Pas dan 
gaan we mee in het verhaal anders zal het niet evident zijn 
maar we kijken uit naar het overleg hierrond alsook het overleg 
rond het bosplan. We zitten misschien niet in de cockpit maar 
ik hoop alvast dat we mee in de controletoren zitten zodat het 
vliegtuig niet crasht.

Erfgoedlandschappen
We hebben al verschillende keren aangehaald hoe mooi de 
Vlaamse Ardennen zijn en dat zien we door de ankerplaats en 
erfgoedaanduidingen om juist de eigenheid van de Vlaamse 
Ardennen te bewaren. Ook nu zal er terug hierrond moeten ge-
werkt worden in kader van Rond Ronse. Mobiliteit zal sowieso 
een impact hebben op onze omgeving. Visueel zijn we dan ook 
benieuwd hoe we in kader van erfgoed hiermee zullen omgaan. 
Hoe zullen de compensaties eruit zien en is alles inpasbaar in 
onze regio waar reeds veel doelstellingen liggen.
We moeten blijven inzetten op een dynamische regio waar onze 
activiteiten in passen rekening houdend met de mooie uitzich-
ten en omgevingen. Ook voor erfgoedwaarden zijn graslanden 
belangrijk maar dan deze waar vooral koeien op lopen.

Samengevat zijn onze ABS-kernboodschappen uit de Vlaamse 
Ardennen: onze landbouwbedrijven zijn globaal gezien minder 
intensief dan in andere regio’s, We hebben het gemengd karak-
ter aangepast op de regio, op de Vlaamse Ardennen. Voor ons 
moet het beleid er dan ook meer voor zorgen dat we nog jonge 
mensen getriggerd krijgen om verder in de Vlaamse Arden-
nen hun landbouwactiviteiten aan te vatten of verder te zetten. 
Vandaag vrezen zij alleen maar problemen te hebben en niet 
meer de liefde voor de stiel te voelen. Wij als ABS zullen er dan 
ook alles aan blijven doen om een toekomst voor deze jonge 
landbouwers in onze mooie streek te vrijwaren.

We hopen in elk geval dat het bezoek van de drie ministers aan 
het bedrijf van Wouter en Evelien hun ogen toch een beetje ge-
opend heeft en duidelijk maakt dat landbouw op mensenmaat 
ontegensprekelijk een duidelijke plaats heeft in de Vlaamse Ar-
dennen. Landbouw bepaalt mee het uitzicht, de contouren en 
de ziel van de Vlaamse Ardennen.

Vlaamse ministers Hilde Crevits (CD&V) en Zuhal Demir volgden met veel interesse 
het bezoek op de boerderij en waren sterk geïnteresseerd in de dieren.

Gastvrouw Evelien 
verraste de aanwezigen 
met toastjes met 
bijzonder lekkere 
américain (van het eigen 
gekweekte vlees).

Voor hun vertrek ontvingen de ministers nog een origineel en mooi aandenken aan 
hun ABS-boerderij-bezoek.


