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Op maandag 7 juni kondigde Vlaams 
minister van Omgeving Zuhal Demir, 
samen met de voorzitters van Alge-
meen Boerensyndicaat en Natuur-
punt, een ongeziene samenwerking 
aan om het wederzijds begrip tussen 
landbouwers en natuurbeschermers 
te verbeteren. Die inspanningen moe-
ten er toe leiden dat ook op terrein 
meer wordt samengewerkt.

Plaats van afspraak was de melkveehou-
derij ‘Hof te Wedem’ van Dominique en 
Christine Van den Keybus-Demuylder  
in Halle (Vlaams-Brabant). De minister 
en de voorzitters stelden er samen het 
project ‘Boer zoekt natuur, natuur zoekt 
boer’ aan de pers voor. Nadien volgde er 
een korte perswandeling naar de weide 
van Dominique waar de aanwezigen 
van Natuurpunters Bart en Lieven uitleg 
kregen over de nachtvlinders die ze er 
’s nachts  vingen. De aanwezigheid van 
enkele populieren in deze weide, leidde 
tot een grote vangst van motten. Niet 
het grote aantal, maar vooral de grote 
verscheidenheid in soorten was voor de 
mensen van Natuurpunt en ook voor de 
minister een aangename verrassing. 

Ongeziene, maar broodnodige sa-
menwerking tussen landbouw en 
natuur
Algemeen Boerensyndicaat, Natuur-
punt en Vlaams minister van Omge-
ving Zuhal Demir slaan de handen in 
elkaar om het wederzijds begrip tussen 
landbouwers en natuurbeschermers te 
verbeteren. Om dat te bereiken wor-
den gedurende twee jaar onder meer 
jobswitches georganiseerd, worden 
bootcamps ingericht en zullen werven 
‘boerenlandnatuur’ opgestart worden. 
Een impactbarometer van elk initiatief 
moet jaarlijks leiden tot  beleidsrele-
vante conclusies en aanbevelingen. 
“Wederzijds begrip tonen en opbouwen 
aan de hand van tal van ontmoetingen 
en ontboezemingen is de kerngedachte 
van het project, vernieuwende en geza-
menlijke terreinrealisaties moeten er de 
resultaten van worden”, klinkt het. De 
unieke samenwerking kreeg de naam 
“Boer zoekt natuur, natuur zoekt boer” 
mee.

Vlaams minister van Omgeving Zuhal 
Demir zei het al meermaals. Vlaanderen 
is maar een zakdoek groot, de verschil-
lende activiteiten, ook op het platteland, 
met elkaar verzoenen is niet evident en 
leidt regelmatig tot spanningen. Die zor-
gen er op hun beurt voor dat realisaties 
op het terrein, bijvoorbeeld in de strijd 

tegen droogte of voor meer biodiversi-
teit, niet of met veel vertraging tot stand 
komen. “Nochtans kunnen we op het 
terrein voor veel win-winsituaties zorgen. 
Op tal van plaatsen wordt al mooi sa-
mengewerkt. Als je dan uitzoekt waarom 
het elders niet en daar wel gebeurt, is 
dat vaak omdat landbouwers en natuur-
beschermers er al lang op een open en 
eerlijke manier met elkaar praten. Net 
daarom loont het de moeite om te inves-
teren in wederzijds begrip en betere sa-
menwerking”, zegt minister Demir.

Gifmengers en groene ayatollahs, 
veel fouter kan het niet
De titel in de Standaard “gifmengers en 
groene ayatollahs” duidt al aan dat een 
dergelijk project nodig is. Met dergelijke 
titels wordt de bevolking foutief opge-
voed en misleid. Dat niemand daar iets 
mee opschiet mag dan duidelijk zijn, er 
iets aan doen is andere koek. Het zijn 
ABS en Natuurpunt die de handen in 
elkaar slaan om samen te werken aan 
het elkaar beter begrijpen en terugdrin-
gen van de polarisatie tussen de land-
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ABS, Natuurpunt en minister Demir slaan handen in elkaar  
voor “Boer zoekt natuur, natuur zoekt boer”

Minister Demir in gesprek met ABS-voorzitter Hendrik Vandamme, gastlandbouwer Dominique Van den 
Keybus en Lieven De Stoppeleire, agro-natuurconsulent ABS.

Een medewerker van Natuurpunt geeft uitleg bij de val voor nachtvlinders.
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tuurpunt. Omgekeerd begrijpen we, als 
landbouwers, soms te weinig het wat en 
waarom van sommige vragen vanuit de 
groene beweging.

Impactbarometer en beleidsaanbe-
velingen
Zal het wederzijds begrip tussen de 
deelnemers aan de verschillende initi-
atieven effectief verbeteren? Dat wordt 
gemeten door telkens, voorafgaand en 
na elke actie, de deelnemers te bevra-
gen en de resultaten zichtbaar te maken 
op een impactbarometer. Dat moet jaar-
lijks leiden tot  beleidsrelevante conclu-
sies en aanbevelingen.

Ook de achterban en het brede publiek 
krijgt een inkijk in “Boer zoekt natuur, 
natuur zoekt boer”. ABS en Natuur-
punt zullen samen communiceren op 
sociale media en brengen videoportret-
ten en podcasts uit over hun activiteiten 
en terreinrealisaties.

Het is een ambitieus project want de 
kloof is groot. Terzelfdertijd zijn beide 
organisaties zich er van bewust dat er 
ook grenzen zijn aan een dergelijk pro-
ject. De “groene ayatollahs” uit de titel 
van de Standaard zullen moeilijk bereik-
baar zijn en zullen op veel plaatsen het 
de landbouwers blijven moeilijk maken. 
Een eerste resultaat hebben we eigen-
lijk al. De grote verscheidenheid aan 
gevangen nachtvlinders verraste de on-
derzoekers. Dit was te danken aan de 
populieren. Die populieren op de weide 
bij Dominique staan er dankzij de land-
bouwer, niet dankzij een of ander na-
tuurbeleid. 

Vlaams minister voor Natuur Zuhal 
Demir trekt de nodige middelen uit om 
het project te steunen. Het project start 
nog deze zomer.

georganiseerd tussen landbouwers en 
natuurbeschermers. Aan de hand van 
een gezamenlijke oproep geven we 
landbouwers en natuurbeschermers 
de kans om een dag lang in elkaars 
schoenen te staan en mee te draaien in 
de dagelijkse activiteit. Op die manier 
kunnen ze proeven van respectievelijk 
de boerenstiel of natuurbescherming. 
Daarnaast wordt diepgaande interactie 
en debat beoogd via inhoudelijke the-
ma-excursies en speeddates.

Verder wordt met ‘Boerenlandgames’ 
ook gepoogd om beide doelgroepen op 
een ontspannende  manier bij elkaar te 
brengen. Naar het idee van ‘spel zon-
der grenzen’ wordt een buitenparcours 
opgesteld voor gemengde teams van 
boeren en natuurbeschermers waarbij 
ook familie en kennissen worden uitge-
nodigd om opdrachten uit te voeren die 
gerelateerd zijn aan beide sectoren.

Zoeken naar gezamenlijke terrein-
realisaties
De samenwerking tussen ABS en Na-
tuurpunt heeft uiteraard ook tot doel 
om op terrein tot ambitieuze resulta-
ten te leiden. Daarom gaat het geza-
menlijk projectteam bij landbouwers 
en lokale afdelingen van Natuurpunt 
werven ‘boerennatuur’ opstarten om 
concrete terreinacties in de steigers 
zetten in functie van biodiversiteits- en 
landschapsherstel en bodem- en wa-
terbeheer. Daarbij kunnen naast het op 
korte termijn opdoen van ervaring met 
bestaande beleidsinstrumenten ook 
nieuwe verfrissende pistes bewandeld 
worden met perspectief op langere ter-
mijn. 

“We begrijpen de complexiteit van een 
landbouwbedrijf niet” was een uitspraak 
van een beleidsmedewerker van Na-

bouw- en natuursector. De organisaties 
willen met een gezamenlijk projectteam 
bij de achterban inzichten verwerven 
over wat de drijfveren zijn voor botsin-
gen en onbegrip tussen landbouwers 
en natuurbeschermers. Er worden dus 
antwoorden gezocht om polarisatie aan 
te pakken en nieuwe partnerschappen 
te verkennen, die ook op terrein tot ver-
nieuwende resultaten kunnen leiden.

“De spanningen of misvattingen die 
her en der leven tussen boeren en na-
tuurbeheerders capteren om samen op 
termijn dingen te realiseren, dat is een 
uitdaging. De samenwerking is niet zo 
vanzelfsprekend, maar binnen ons be-
stuursorgaan leeft de overtuiging dat 
we dit project moeten doen om in goede 
verstandhouding verder te kunnen wer-
ken aan een leefbaar platteland”, zegt 
Hendrik Vandamme, voorzitter ABS. “In 
het verleden hebben we in enkele dos-
siers al mooie dingen gedaan samen, in 
andere lopen onze belangen dan weer 
uiteen. Dat is zo, maar dat mag zeker 
geen reden zijn om onze stekels naar 
elkaar op te zetten. Met dit project willen 
we verder inzetten op waardevolle pro-
jecten samen”, zegt Bart Vangansbeke, 
voorzitter Natuurpunt. 

Verschillende initiatieven
Binnen het project “Boer zoekt natuur, 
natuur zoekt boer” worden verschil-
lende initiatieven genomen om elkaar 
en elkaars beroep en doelstellingen 
beter te leren kennen. Zo worden twee 
bootcamps ‘landbouwers en natuur-
beschermers’ georganiseerd. ABS en 
Natuurpunt werven deelnemers om zich 
24 u. lang en onder begeleiding van een 
moderator op een inspirerende locatie 
onder te dompelen in elkaars visie en 
denkwereld. 

Jobswitches zijn op zich een veelge-
bruikt concept, maar werden nog nooit 

Veel persbelangstelling voor dit ongeziene initiatief tussen landbouw en natuur. 

Populierenpijlstaart op de hand van Vlaams 
minister van Omgeving Zuhal Demir. 


