
2 | 28 augustus 2020

Industrieweg 53
8800 Roeselare-Beveren
Tel. 051 26 08 20 | fax 051 24 25 39
www.absvzw.be | info@absvzw.be

BOERENFRONT
Van Benedenlaan 32 | 2800 MECHELEN
Tel. 015 45 12 28 | Fax 015 45 12 08HET BOEREN-

FRONT

Industrieweg 53 | 8800 Roeselare-Beveren
T 051 26 08 30 | fax 051 24 25 39
www.nacvzw.be | info@nacvzw.be

Industrieweg 53 | 8800 Roeselare-Beveren
Tel. 051 26 08 29 | fax 051 24 25 39
www.vabsvzw.com | vabs@absvzw.be

VROUWEN VAN  HET
ALGEMEEN BOERENSYNDICAAT

Boerinnen met verstand van boeren

ADVIESBUREAU
ALGEMEEN BOERENSYNDICAAT

uw adviespartner

Industrieweg 53 | 8800 Roeselare-Beveren
Tel. 051 26 08 20 | fax 051 24 25 39
www.absvzw.be | adviesbureau@absvzw.be

www.absvzw.be @ABSvzw/ABSvzw

Met het zomerseizoen en het Corona-thuiswerk viel blijkbaar niet alle activiteit stil bij verschil-
lende 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 land-
bouwpercelen. 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 ge-
wassen 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 erosiege-
voelig 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.
#boerzktrespect | @  voorzitter@absvzw.be |  @hendrikABS

de voorzitter

Omgevingsdossiers op de radar

• Rotoreg met 160 pk aandrijving

• Rotors op conische lagers

• Schrapers met verharde bekleding

• Vaste zijkeerplaten

• Nivelleerplaat achteraan 

• UNIDISC zaaielement

• Hydraulische aandrijving van de turbine

• Opbergsteunpoten

• Loopbrug met trap aan de linkerzijde

MASTER : ONOVERTROFFEN PRIJS OM TE ZAAIEN
SULKY MASTER HR 160 ROTOREG EN PAKKERROL

SSPPEECCIIAALLEE  AACCTTIIEE

2255..990000  €€  ((eexxccll..  bbttww))**

**GGeellddiigg  ttoott  1155..0099..22002200

• Roosterzeef in de zaadbak

• Verharde deksel met opening door gasveren

• Mechanische DPA wielaandrijving van de verdeling

• Gecentraliseerde Sulky verdeling (1 tot 450 kg/ha)  

met één doseerwals

• Losklep

• PILOT-mini stuurmodule voor markering en controle van de turbine

• Handbediende 2x2 rijspooruitschakeling

• Achtereg met rechte tanden
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SIROKO : SMALLE GEGALVANISEERDE BAK • KWALITEITSVERSPREIDING  
• LAADVERMOGEN VAN 8 TOT 13 T • VOLUME VAN 8 TOT 14 M3

• Bak en dissel  
volledig gegalvaniseerd 

• Verstelbare en 
vastgeschroefde as

• Grote bande 
• Voorschot met  

beschermingsrooster voor  
een goede zichtbaarheid 

• V-Dissel met  
parabolische veerbladen

• Verticale strooiwalsen met 
grote diameter  

(820 of 900 mm) 
• Draaibare beitels  
uit speciaal staal 

• Beweegbare schoepen

• Waterdichte aandrijving : 
(1) FC300, (2) FC500,  

(3) FC4000
• Bediening van de ketting  

(aan / uit en omkering  
van de draairichting) 

• Bijhorende bediening  
(doseerschuif, randluik, 

strooikap)

• Ingebouwde 
opklapbare  

verlichting met  
plexiglas bescherming

SIROKO STALMESTSTROOIER
• Sterke machines, veilig en gemakkelijk te gebruiken  

 met de grootste comfort in elke omstandigheden

• Uitgebreid en gepersonaliseerd onderdelenboek,  

 ieder moment te downloaden met serie nummer

• 3 jaar garantie 

• Veilige waarde op lange termijn


