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de voorzitter

Stikstofakkoord

voor landbouw met toekomst

Na een nachtelijke onderhandelingsronde klopte de Vlaamse Regering woensdagmorgen het stikstofdos-
sier (en de discussie over de bouwshift) af. Het akkoord over stikstof moet nu nog verder uitgewerkt wor-
den met alle toeters en bellen, met alle technische details en randvoorwaarden die er voor zouden moeten 
zorgen dat de impact van stikstofuitstoot uit de landbouw op nabijgelegen natuur beperkt wordt tot wat er 
draagbaar is. De meest gevoelige natuurlijke vegetaties liggen vandaag echter dicht bij veehouderijen, of is 
het net omgekeerd? Heel vaak zijn landbouwbedrijven historisch ontstaan op plaatsen waar een vruchtbare 
bodem aanwezig was en is. De gekende open ruimtes in Vlaanderen, bijvoorbeeld Haspengouw en de Pol-
ders, zijn van oudsher landbouwgebied geweest en de voedselbron voor de eigen lokale bevolking. Door de 
eeuwen heen en omwille van economische en technologische ontwikkelingen zoals de industriële revolutie, 
ook in de landbouw, werd de Vlaamse landbouwer in de mogelijkheid gesteld om meer dan ooit tevoren 

activiteiten te ontwikkelen in vroegere niet productieve en minder interessante gebieden. De nood aan voldoende voedselvoorzie-
ning voor de snel groeiende bevolking noopte tot een forse uitbreiding van landbouwproductie. De overheid trok snel en vooral in 
het kader van de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog zelf de kar en schoolde de boer en tuinder van de jaren 50-60 om tot 
techneut. Het paard of de os werden vervangen door een tractor, de boerenknechten werden vervangen door machines aange-
dreven door die tractoren of werden zelfrijdende plant- en oogstmachines. Melkershanden werden vervangen door melkmachines 
en zelfs robots. De evolutie ging snel, de boer volgde en zag het voordeel van die mechanisatie in een forse werklastvermindering. 
Het productiepotentieel werd opgedreven zonder veel problemen, regelgevers faciliteerden groei van meet af aan en zetten onze 
voorouders op weg naar de toekomst. De huidige generatie zag echter verandering komen in de maatschappelijke en politieke 
houding ten opzichte van haar voedselproducenten en de volgende landbouwgeneratie zal het nog meer dan de huidige aan den 
lijve ondervinden. 

Het nieuwe Vlaams akkoord over de stikstofproblematiek zet nu echter een gans andere toon en geeft meer dan ooit aan dat 
politieke beslissingen en visies geen garanties geven op een zorgeloze toekomst, wel in tegendeel. Levenswerken van generaties 
ver worden plots levensarme tot levenloze stallen. Toekomstplannen van honderden boerenfamilies gaan de schop op. Dromen 
van jonge mensen om vol goesting aan de slag te gaan worden op bepaalde plaatsen onmogelijk gemaakt. Investeringen die mee 
gefaciliteerd werden door de Vlaamse Overheid, bijvoorbeeld via het VLIF, worden nu op bepaalde plaatsen overboord gegooid. 
Met het ABS hebben we maanden getrokken en gesleurd om niet meer dan nodig op te leggen. Wij hebben de juridische uitspraak 
van exact een jaar geleden steeds als leidraad gehouden en zien verschillende facetten van onze visie over hoe het stikstofdossier 
kon aangepakt worden terugkomen in het akkoord. Er komt een groot budget dat nu vastgelegd wordt en dat biedt garanties naar 
financieringen voor de uitkoop waar het niet anders meer kan. Voor de varkenssector combineert men het stikstofdossier met de 
vraag vanuit de sector naar een warme sanering, een oproep die vanuit het ABS reeds maanden gedaan werd hiermee opgepikt en 
verankerd in het politieke akkoord, met een budget van om en bij de 200 miljoen euro.

“The proof of the pudding is in the eating,” zeggen Engelstaligen, de proef op de som moet nog komen bij de evaluatie na verloop 
van tijd.

De compensatieregeling die zal worden uitgewerkt zal echt wel toereikend moeten zijn om de mensen achter die “veebedrijven” in 
kwestie niet verweesd achter te laten. Verder in ons blad en ook de volgende weken komen we meer in detail terug op het akkoord. 

Het is en blijft een bittere pil.

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