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Reeds bij de lancering van de oproep tot het indienen van voorstellen voor de aanduiding van landschaps-
parken en nationale parken, in april van dit jaar, hebben we vanuit het ABS een kritische stem laten horen. 
Net als toen blijven we tot op vandaag verstoken van heldere en eenduidige informatie over hoe men uitein-
delijk één en ander denkt te kunnen of moeten uitrollen. De onduidelijkheid over de precieze omschrijving 
van beide nieuwe ruimtelijke begrippen en planologische aanduidingen is het gevolg van het niet decretaal 
verankeren van beide begrippen voorafgaand aan de projectoproep, wat eigenlijk de wereld op zijn kop is. 
Op contactvergaderingen met provinciale diensten allerhande (toerisme, landbouw, economie,…) en met 
milieu- en natuurverenigingen of de vzw’s regionale landschappen werd zowat overal iets anders verteld 
aan onze vertegenwoordigers. De ene keer zou er geen enkele ambitie zijn om deze of gene sector te be-
voordelen ten opzichte van een andere of hoefde landbouw echt niets vrezen, terwijl op andere vergade-
ringen verteld werd dat het wel degelijk de ambitie is om “meer en gerichte natuurplannen op te stellen”, 
ook in landschapsparken. Bovendien gebruikte men heel vaak “duurzamere” landbouw bij de omschrijving 
van wat een landschapspark zou betekenen voor de landbouw. Zo vrijblijvend als sommigen wilden laten 
geloven zal het dus niet worden voor de in de afgebakende regio’s actieve landbouwers.

Bij de weinige besprekingen over nationale parken, die een uitgesproken natuurdoelstelling hebben, hebben 
onze vertegenwoordigers van meet af aan duidelijk aangegeven dat we niet konden en kunnen mee gaan 
in een verhaal waar geen enkele vierkante meter landbouwgrond gevrijwaard wordt van de natuurambitie.

Ook al werd de voorzet voor de beide nieuwe initiatieven reeds gegeven door VLM onder voogdij van de 
vorige minister van omgeving Van den Heuvel (CD&V) , en lieten we ook toen onze bedenkingen horen aan 
de betrokken administratie, toch ging men er mee door en werd in het Vlaams Regeerakkoord opgenomen 
dat men deze legislatuur wil komen tot de aanduiding van drie nationale parken en landschapsparken. Het 
duidt nogmaals op een manifeste onwil binnen bepaalde takken van de administratie en binnen bepaalde 
stromingen in de meerderheid om rekening te houden met gefundeerde visie van de professionele spelers 
op het platteland. De individuele vrijheid van een plattelandsbewoner, die sommigen zo hoog in het vaandel 
dragen, krijgt met de mogelijke aanduiding van de landschapsparken en nationale parken opnieuw een 
knauw. Blijkbaar is een uitgebreid palet aan ruimtelijk bestemmingsvoorschriften en beperkingen nog niet 
voldoende, terwijl minder kokerwerking en -visie binnen de administratie al heel wat zou kunnen faciliteren, 
in overleg met de landbouwsector.

Neem er nog een doorgeslagen ambitie op klimaat- en milieuvlak bij vanuit Europa, met de steeds hoger 
gelegde lat in verband met broeikasgasuitstoot, energieverbruik, gebruik van gewasbeschermingsmidde-
len enzovoort, dan weet je dat het verdomd lastig wordt om alles te blijven waarmaken als kleine land- of 
tuinbouwer.

Een gezonde ambitie is niet verkeerd, maar een doorgeslagen ideologische leer opleggen, daarmee help je 
niemand. De ervaring leert ons dat het inzicht vaak te laat komt en we vrezen echt dat door de aanhoudende 
en eenzijdige bijstelling van allerlei afbakeningen, normen en productievoorwaarden een ganse generatie 
zal bedanken om in het mooiste beroep ter wereld te stappen. 

Misschien wil men dit wel in Europa en Vlaanderen?

Hendrik Vandamme, landbouwer-voorzitter Algemeen Boerensyndicaat, op zoek naar respect.
#boerzktrespect | @  voorzitter@absvzw.be |  @hendrikABS

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 20 | fax 051 24 25 39
www.absvzw.be jongabs@absvzw.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

@ABSvzw/ABSvzw

de voorzitter

Landschapsparken en nationale parken (bis)

voor landbouw met toekomst


