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Begin juni kondigde Vlaams minister 
van Omgeving Zuhal Demir, samen 
met de voorzitters van het Algemeen 
Boerensyndicaat en Natuurpunt, een 
ongeziene samenwerking aan om we-
derzijds begrip tussen landbouwers 
en natuurbeschermers te verbeteren. 
Ze stelden samen het project ‘Boer 
zoekt natuur, natuur zoekt boer’ aan 
de pers voor. 
Om de doelstellingen te bereiken 
worden gedurende twee jaar onder 
meer jobswitches georganiseerd, 
worden bootcamps ingericht en zul-
len werven ‘boerenlandnatuur’ opge-
start worden. Een impactbarometer 
van elk initiatief moet jaarlijks leiden 
tot beleidsrelevante conclusies en 
aanbevelingen. 

Om dit project mee in goede banen 
te leiden, gaat Matthias D’haese na-
mens ABS de komende twee jaar in 
Vlaanderen op pad voor het project 
‘Boer zoekt natuur, natuur zoekt 
boer’.

Mag ik mij even voorstellen? 
Ik ben Matthias D’haese, ben 31 jaar 
oud en woon in Brakel. In het midden 
van de Vlaamse Ardennen groeide ik 
op tussen de koeien en heuvelachtige 
akkers. Voorheen zorgden melkkoeien 
al decennia lang voor het inkomen van 
mijn ouders en hun voorouders. Toen 
er geen zekerheid meer was dat de vol-
gende generatie het bedrijf zou verder-
zetten, werd beslist om te stoppen met 
de melkveehouderij en sindsdien wor-
den onze weides begraasd door zoog-
koeien. De akkers worden beteeld met 
de typische akkerbouwgewassen uit de 
streek, namelijk wintertarwe, aardappe-
len, suikerbieten, korrelmaïs en kuilmaïs. 

Landbouwmicrobe in de genen
Tijdens mijn hogere studies koos ik 
voor de opleiding Toegepaste Bio-in-
genieurswetenschappen aan de Ho-
Gent. Deze studies gaven me een grote 
bagage met theoretische kennis, maar 
ook het praktische aspect werd nooit 
uit het oog verloren op de proefhoeve 
van Bottelare. Zo werd mijn interesse 
in het ouderlijke bedrijf opnieuw aan-
gewakkerd. In deze periode werd een 
veelvoud van nieuwe regelgeving op de 
landbouwers losgelaten, en werden de 
teeltkeuzes en andere administratieve 
verantwoordelijkheden van het bedrijf 
aan mij doorgegeven.

Na mijn hogere studies ging ik aan de 
slag in de sector van de diepvriesgroen-

ten. Als productieverantwoordelijke 
stond ik in voor de dagelijkse oogst-
planning, maar ook de technische orga-
nisatie van het verwerken en voorberei-
den van de productielijnen werden mijn 
deel. Op deze manier heb ik een groot 
gedeelte van het machinepark helpen 
automatiseren, zodat het verwerken van 
de groenten sneller en beter kon opge-
volgd worden.

Onzekere toekomst
Vandaag, 8 jaar later, is de toekomst van 
de landbouw voor onze jonge generatie 
nog steeds onzeker… Het lange fami-
liale verleden van onze boerderij heeft 
mij uiteindelijk overtuigd om de traditie 
opnieuw een generatie verder te zetten. 
Daarnaast wil ik met mijn opgebouwde 
kennis ook werken aan de toekomst van 
onze jonge landbouwers. 

Onze maatschappij wordt zich intus-
sen bewust van de opwarming van de 
aarde. Grote natuurrampen komen he-
laas steeds vaker voor. Ook wij, Vlaamse 
landbouwers, moeten oog hebben voor 
deze realiteit en zullen zoals iedereen op 
deze planeet stappen moeten onderne-
men om de klimaatontwrichting tegen 
te gaan. Dit samen met mijn grote liefde 
voor de landbouwstiel hebben mij over-
tuigd om het engagement op te nemen 
voor het project ‘Boer zoekt natuur, na-
tuur zoekt boer’. 

Jarenlang zegt men dat familiale be-
drijven een grote meerwaarde hebben 
voor het Vlaamse landbouwmodel. In 
de praktijk blijven deze bedrijven ech-
ter vaak in de kou staan, en worden ze 
gedwongen om deel te nemen aan de 

algemene schaalvergroting met grote 
investeringen. Daarbovenop worden de 
wereldmarkten losgelaten op dit onze-
kere Vlaamse landbouwmodel met de 
gekende prijsvolatiliteiten en onzekere 
(financiële) tijden tot gevolg. 

Dat we de komende jaren meer aan-
dacht moeten hebben voor onze 
schaarse natuur, is voor ieder van ons 
wel duidelijk geworden. Niet tegen-
staande de grote klimatologische uitda-
gingen moeten ook de landbouwbelan-
gen en hun bijhorende problematieken 
blijvend onderstreept worden. Zoniet 
komt samen met ons ook de volledige 
sector van de landbouwindustrie in ge-
vaar. 

Maar wie zal de evolutie naar steeds 
groter wordende landbouwbedrijven 
stoppen, die moeten werken met steeds 
kleinere winstmarges? Wie zal het op-
nemen voor onze landbouwers om ze 
te beschermen tegen de grotere risico’s 
die zij moeten nemen? Onze sectorale 
zorgen en verzuchtingen zullen moeten 
kenbaar gemaakt en uitgebreid toege-
licht worden tijdens dit project. We kun-
nen de wereld in de toekomst namelijk 
niet voeden zonder rekening te houden 
met onze hardwerkende landbouwers! 

Ongeziene, maar broodnodige sa-
menwerking tussen landbouw en 
natuur
De inzet van het project ‘boer zoekt 
natuur, natuur zoekt boer’ zal duidelijk 
maken dat natuurliefhebbers en land-
bouwers al veel gemeen hebben, zij 
het dan wel met het fundamentele ver-
schil dat de ene groep steeds financiële 
middelen krijgt om te investeren; en de 
andere groep het moeilijk heeft om nog 
maar hun basisinkomen te verwerven… 
Dit project zal dus op een bepaalde ma-
nier ook een antwoord moeten bieden 
op de openstaande maatschappelijke 
vraag: ‘Welke toekomst is er nog wegge-
legd voor onze Vlaamse landbouw?’ 

Ik ga de komende 2 jaar op zoek naar 
vragen en antwoorden en hoop u te 
mogen ontmoeten in deze zoektocht! 
Tot binnenkort!

Matthias D’haese
Projectverantwoordelijke landbouw & 
natuur 

U kan Matthias bereiken: 
T (051) 26 08 21

M (0498) 90 60 78
@ matthias@absvzw.be

personeelsnieuws
Nieuwe projectmedewerker ABS  

‘Boer zoekt natuur, natuur zoekt boer’



24 september 2021 | 7

Eric Claeys, directeur ABS, verwelkomt 
heel graag, ook in naam van alle ABS-le-
den en het voltallige ABS-bestuur en 
personeelsploeg, Matthias D’haese als 
nieuwe collega en projectmedewerker.

Eric hierover: “Inderdaad, het is zo dat 
wij deze week toch wel met enige span-
ning begonnen in onze kantoren in Roe-
selare, want op maandag startte een 
nieuwe medewerker, Matthias D’haese. 
Voor ons ABS is dat zeker geen regel-
matig gegeven dat er nieuwe collega 
start. Na de aankondiging van het pro-
ject ‘Boer zoekt natuur, natuur zoekt 
boer’ begin juni (zie de Drietand van 11 
juni 2021) zijn wij intens op zoek gegaan 
naar een bekwame en enthousiaste pro-
jectmedewerker. Het was voor ons snel 
duidelijk dat Matthias echt wel de beste 
papieren en juiste instelling kon voor-
leggen uit de kandidaten die we hier-
voor gezien en gesproken hebben. Mat-
thias is jong, enthousiast, bekwaam en 
heeft zeker een zeer goede achtergrond 
als landbouwingenieur. Bijzonder be-
langrijk voor ons is dat Matthias de boe-
renstiel van in de wieg met de paplepel 

paar jaar terug de slo-
gan ‘Boer zkt res-

pect’ gelanceerd. 
Het kan niet dat 
wij weggedrukt 
worden. Er moet 
dialoog en begrip 

zijn voor elkaars 
standpunten, en dus 

ook voor de onze. En 
hier bovenop, ook voor 

onze manier en eigenheid van 
werken, waarmee we al generaties lang 
bijzonder kwaliteitsvolle landbouwpro-
ducten afleveren in Vlaanderen.

Wel kan en wil ik tot slot zeggen dat 
wij ervan overtuigd zijn dat Matthias de 
kwaliteiten en de empathie bezit om in 
het kader van het ‘Boer zoekt Natuur, 
Natuur zoekt Boer’-project aan tafel 
te zitten en in het veld te staan met 
alle partijen, nl. vooraleerst onze eigen 
boeren, Natuurpunt, onze overheid, 
beleidsmensen,… Belangrijk daarbij is 
dat hij steeds oog zal hebben voor onze 
boeren, voor hun belangen en voor hun 
toekomst.”

syndicaal
Verwachtingen vanuit ABS bij het project  

‘Boer zoekt natuur, natuur zoekt boer’
heeft meegekregen. Als boerenzoon uit 
de Vlaamse Ardennen kent hij alle 
hete hangijzers en moeilijkheden 
waarmee onze boeren geconfron-
teerd worden bij de uitoefening van 
hun dagelijkse activiteiten maar al 
te goed. 

We beseffen heel goed dat wij, 
samen met onze leden, een ruime 
blik moeten hebben voor de vele maat-
schappelijke veranderingen waarmee 
we geconfronteerd worden. We moeten 
goed beseffen dat er zaken zijn die we, 
waarschijnlijk zeer dikwijls opgelegd, 
zullen moeten veranderen. We zullen 
inderdaad moeten toewerken en mee-
werken aan, zelfs mondiale, beslissin-
gen die de opwarming van de aarde 
proberen onder controle te houden.
We zullen inderdaad ook inspanningen 
moeten leveren voor een beter begrip 
tussen onze landbouwers en natuurbe-
heerders, en zelfs verder, met name met 
alle geledingen in onze  maatschappij. 
Maar bij dit alles moet de eigenheid 
van de Vlaamse boer gerespecteerd 
worden. Niks voor niks hebben we een 

Crelan en MiiMOSA werken al 4 jaar samen om de landbouw- 
en voedseltransitie in België te financieren. 

Boerderijen, coöperaties, bedrijven, verenigingen, start-ups : financier 
uw project dankzij het grote publiek op het crowdfunding-platform 
MiiMOSA! De voordelen van deze oproep tot projecten :

PERSOONLIJKE BEGELEIDING
Om van uw fondsenwerving een succes te maken 

EXTRA VISIBILITEIT
Dankzij de Crelan- en MiiMOSA-communities

EXTRA FINANCIËLE STEUN VAN CRELAN TOT 1500€
voor de geselecteerde favoriete projecten

Dien uw project in op crelan.miimosa.com tot en met 14 november


