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M     et deze nieuwsbrief van het Plattelandsforum wil het Vlaams Belang
u op de hoogte houden van onze standpunten én onze initiatieven inzake plat-
telandsbeleid en alle deelfacetten ervan.

Het Vlaams Belang heeft steeds, het etiket opgekleefd gekregen een één-thema-
partij te zijn die geen oren had naar de noden van de hele bevolking.  Niets is 
echter minder waar.
Van bij ons ontstaan –toen nog onder de naam Vlaams Blok- hebben we steeds 
alle thema’s bespeeld.  Meer nog, dikwijls zijn wij de enigen en zeker de eersten 
geweest die het hebben opgenomen voor de gebruiker van de open ruimte : de 
landbouwer, de recreant, de jager……. .
Waarom ?  Omdat in het Vlaams Belang mensen actief zijn die dagdagelijks in 
het gewone leven staan en die weten wat er onder de mensen leeft.
Het Vlaams Belang heeft op een ongebonden manier, steeds de landbouwbelan-
gen verdedigd. Het Vlaams Belang heeft steeds tegen de stroom opgebokst als 
het erop aan kwam de natuur en een realistisch natuurbeleid te verdedigen.  Bij 
ons geen papieren modellen, geen terug naar de natuur van de middeleeuwen 
maar respect voor de open ruimte en vooral voor de gebruiker ervan.
Voor ons staat de mens centraal en moet moet een en ander pragmatisch worden 
aangepakt.
Men heeft steeds de mond vol over natuurrichtplannen, vogel- en habitatrichtlij-
nen en noem maar op.
Over een habitatrichtlijn voor de mens en voor de landbouwer in het bijzonder, 
praat men nooit.
Dat er goed moet worden toegezien op het evenwicht tussen mens en natuur, 
tussen platteland en industrie en wonen, staat buiten kijf.  Alles moet echter zijn 
rede hebben.  Terug naar het verleden kan niet, waarbij we niet ontkennen dat er 
in dat verleden fouten zijn gemaakt.
Met deze nieuwsbrief, waarvan dit nummer het eerste in een reeks is, willen we 
onze standpunten aan alle betrokkenen laten kennen en willen we ook onze initi-
atieven, in en buiten de parlementen, kenbaar maken.
Deze nieuwsbrief is tevens een uitnodiging om te reageren en een uitnodiging 
tot inbreng.  Inbreng om onze standpunten te verbeteren, te verfi jnen en uit te 
breiden.

Frans  
WYMEERSCH 
Vlaams Volksvertegenwoordiger
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Het ganzenprobleem in de polders :  
Vlaamse Regering laat landbouwers 
in de kou staan !
Ook de landbouwers van Zuienkerke hebben 
de voorbije maanden en jaren last gehad 
van teeltschade, veroorzaakt door een aantal 
ganzensoorten, met name de kolgans, de kleine 
rietgans en de grauwe gans. Het is genoegzaam 
bekend dat in de polders langs de oostkust van 
de provincie grote aantallen kolganzen en kleine 
rietganzen overwinteren maar daarnaast komt er 
nu de laatste tijd ook een grote populatie grauwe 
ganzen bij. Deze laatsten zijn bejaagbaar gesteld 
en kunnen ook buiten de gewone jachtperiode 
worden bestreden.  

De situatie met de kolganzen en kleine rietganzen 
ligt daarentegen anders : meer dan 60 % van de 
totale Europese biogeografi sche populatie van 
de kleine rietgans overwintert immers in het 
Vogelrichtlijngebied aan de Oostkust, dus ook te 
Zuienkerke en is NIET bejaagbaar.

Het Vlaams Belang vindt het schandalig dat de 
landbouwers, willen zij schadevergoeding innen 
voor schade veroorzaakt door niet jaagbaar wild, 
hiervoor een gerechtelijke procedure moeten 
inspannen bij de vrederechter. Bovendien is er 
momenteel geen specifi ek budget voorzien voor 
schade veroorzaakt door volledig beschermde 
diersoorten !
Waarom wordt de gerechtelijke procedure niet 
vervangen door een ambtelijke procedure ? Op 
deze wijze zouden de landbouwers sneller worden 
vergoed!
Het Vlaams Belang eist hierbij ook dat er voldoende 
budget voor schadevergoedingen wordt voorzien.

U kan op ons rekenen... 
Wij rekenen ook op u!



Het voorbije jaar werd de “ontwik-
kelingsschets 2010 Schelde-estu-
arium” druk besproken in en buiten 
het Vlaams Parlement.  Dit plan moet 
de toegankelijkheid van de Schelde 
en het risico op overstromingen 
verkleinen.  
In het verleden, van bij de aanvang 
van de studiefase, had men echter 
geopteerd voor een drie-pijler-
ontwikkeling in functie van toegan-
kelijkheid en veiligheid, maar ook 
in functie van de natuurlijkheid van 
het schelde-estuarium.  En hier ligt 
nu juist het kalf gebonden…

Toen alle studies afgerond waren 
en men “de boer op ging” om in de 
betrokken gebieden te gaan uitleggen 
wat de plannen waren, bleek al gauw 
dat het element ‘natuurlijkheid’ alles 
overheersend was en dat de twee 
andere pijlers hieraan ondergeschikt 
waren gemaakt. 
Resultaat :
grote delen polder- en landbouw-
gebieden worden opgeofferd en 
wor-den overstromingsgebieden.  
De geest van de vorige beleidsmakers 
is hier duidelijk nog aanwezig.
Het hoeft dan ook geen betoog 
dat op de informatieavonden de 
plannenmakers de wind van voren 
kregen van zowel landbouw als 
van diverse wildbeheerseenheden 

en polderbesturen, zelfs van na-
tuurverenigingen, die allen hun werk 
van jarenlang zagen verloren gaan.

Terecht protest van de landbouwers 
en polderbesturen !
Tijdens de hoorzittingen in het 
Parlement bleek al duidelijk dat er 
een onnatuurlijke coalitie tot stand 
was gekomen tussen natuur en haven 
en dat landbouw en open ruimte de 
dupe van de historie waren.
Het was vooral het Vlaams Belang 
dat in het Parlement de kat de bel 
aanbond.  Onze parlementsleden 
Frans Wymeersch, Jan Penris en 
Marleen Van den Eynde dienden 
een voorstel van resolutie in om 
nog een en ander bij te sturen en op 
basis waarvan de diverse actoren op 
het terrein in het parlement gehoord 
konden worden.

Landbouworganisaties, polderbe-
sturen, betrokken gemeentebesturen 
trokken hard van leer.  
Men zou immers voor minder.
Honderden hectaren worden prijs-
gegeven voor natuurwaarden.  

De Doel-, Prosper- en Hedwige-
polder ten noorden van Beveren, 
maar ook andere gebieden in Temse, 
Waasmunster, Hamme worden 
opgeofferd.  

ONTWIKKELING SCHELDE-ESTUARIUM:
VEILIGHEID en LANDBOUW gegijzeld door ‘natuur’

Ook in de Rupelstreek en Klein-
Brabant moet open ruimte sneuvelen 
voor overstromingsgebied.

Waarom geen stormvloedkering ?
En weten dat men zelfs vanuit de 
administratie en vanuit de studie-
bureaus toegeeft dat de ultieme 
beveiliging tegen overstromingen 
een stormvloedkering is waarvan 
de bouw in de toekomst toch 
onvermijdelijk zal worden.  

Mocht men deze nu al bouwen zouden 
de geplande overstromingsgebieden 
niet nodig zijn en zou de open ruimte 
haar huidige bestemming kunnen 
behouden. Wat baten echter kaars en 
bril als de uil niet zien wil.

Voor de landbouw en recreatie komen 
er wel “begeleidende maatregelen” 
ter compensatie voor de schade die 
ze zullen oplopen. 
Welke zullen deze echter zijn?  
We hebben er het raden naar.  Eén 
zaak is duidelijk : met begeleidende 
maatregelen, dus waarschijnlijk 
geld, compenseert men geen goede 
landbouwgronden die andermaal 
verloren gaan ! 
Met compenserende maatregelen 
compenseert men niet het werk 
dat decennia lang door wild- en 
natuurbeheerders is opgebouwd.

ANDERE FOTO
Het Vlaams Belang volgt dit dossier op 
de voet en zal met argusogen toekijken 
of de begeleidende maatregelen ade-
quaat en correct zullen zijn.  Méér 
nog, we zullen er alles aan doen om 
alsnog bepaalde innames tegen te 
gaan.  Want één ding moet duidelijk 
zijn.  Wij laten onze landbouwers en 
de mensen op het terrein én achter de 
dijken niet in de steek !



Bij het begin van ieder jachtseizoen komt de jacht 
onder vuur.  
Dikwijls uit onwetendheid, soms ook - jammer ge-
noeg - uit kwade wil.
Laat ons van meet af aan duidelijk zijn : heel het of-
ficiële jachtgebeuren draagt bij tot de bescherming 
van de natuur en zorgt tevens voor een harmonieuze 
samenleving tussen mens, dier en omgeving.
We stellen echter vast dat de mening van de jagers 
zelden of nooit aan bod komt.  Het overgrote deel 
van de Vlaamse jagers zijn lid van jagersverenigin-
gen.  Het is o.a. dankzij deze verenigingen, die hun 
best doen om natuur te behouden en te beschermen, 
dat Vlaanderen een grote en gezonde wildpopulatie 
heeft.
Het is met deze verenigingen en met de wildbe-
heerseenheden dat constant overleg moet gepleegd 
worden.  Zij hebben zicht op wat moet en wat kan.  
Zij tonen aan dat het noodzakelijk is dat ieder jaar 
een aantal dieren op een efficiënte en gecontroleerde 
manier wordt afgeschoten.
Een veelgehoord nepargument is dat de jacht het 
ecologisch evenwicht zou verstoren.  Niets is min-
der waar.  Integendeel.  De recente geschiedenis 
leert ons dat het systematisch verbod op bejaging 
samen met het dikwijls ongecontroleerd opnieuw 
inbrengen in de natuur van andere soorten, het eco-
logisch evenwicht verstoort.  Voorbeelden hiervan 
zijn de terug massale aanwezigheid van roofvogels 
zoals sperwers en buizerds, van vossen tot en met 
aalscholvers.  Zonder het probleem van de canada-
gans te willen vergeten.

JACHT EN WILDBEHEER ONDER VUUR...

De praktijk leert ons dat het dringend tijd wordt dat 
het jachtdecreet wordt aangepast en dat het ope-
ningsbesluit jaarlijks soepel wordt herbekeken.  Dit 
alles samen met de verantwoordelijken op het ter-
rein.  Ook hier - en tevens voor alle facetten van na-
tuur- en wildbeheer - geldt dat op de eerste plaats  
de mensen uit de praktijk  hun inbreng moeten heb-
ben en men niet alleen moet afgaan op de meningen 
uit administraties, kabinetten en milieugroeperingen 
die alles teveel vanuit een gekleurde en theoretische 
hoek benaderen.

DE UITKERKSE POLDER:
GEEN VERDERE UITBOUW VAN HET NATUUR-

RESERVAAT TEN KOSTE VAN DE LANDBOUWERS!
De Uitkerkse Polder is inderdaad een zeer waardevol natuurgebied. Het 
Vlaams Belang heeft zich altijd vragen gesteld bij de manier waarop 
één en ander werd georganiseerd.
Het kan niet zijn dat ook de laatste landbouwers uit het gebied worden 
weggepest door bepaalde herstel- en inrichtingswerken om de planten- 
en diersoorten nog meer te laten toenemen.

Nu al heeft de Vlaamse overheid heel wat stroken grond aangekocht 
waarbij vorig jaar de akte is verleden waardoor de natuurinrichting nu 
ook officieel is beklonken en de nieuwe eigendoms- en gebruikstoestand 
van de gronden rechtsgeldig is. Ook de afspraken tussen de overheid 
en de landbouwers liggen vast in de akte. Het Vlaams Belang hoopt dat 
de vergoedingen voor de landbouwers voldoende zijn en dat zij zullen 
worden vergoed voor de opstuwing van twee zones. 
We weten ook dat de eigendoms- en gebruikssituatie voor een 

aantal eigenaars en gebruikers van de gronden drastisch zal wijzigen 
doordat de perceelsstructuur zal veranderen door bv. de herinrichting 
van de oevers van de Blankenbergse Vaart en de aanpassing van het 
waterpeil.

De Uitkerkse Polder is nu 380 hectare groot maar Natuurpunt en 
Aminal Natuur willen daar nog ettelijke honderden hectare bijdoen. 
De zaak is bekend : men koopt met belastingsgeld voor de uitbreiding 
steeds meer landbouwgronden op !

In het natuurgebied Uitkerkse Polder werkt Natuurpunt naar eigen 
zeggen ondertussen samen met 56 landbouwers. Het Vlaams Belang 
neemt hier akte van maar beklemtoont dat er allen ten prijze moet voor 
worden gezorgd dat de landbouwers geenszins schade mogen lijden zo 
zij participeren aan de beheerslandbouw.

“...Het Vlaams Belang zal zijn 
verantwoordelijkheid opnemen.  

We werken nu aan een herziening 
van de decreetgeving op de jacht.  

We zullen onze mening echter 
eerst voorleggen aan de

betrokkenen.
En zoals gezegd : Uw mening is 

ons goud waard...”
Stefaan SINTOBIN

Vlaams Volksvertegenwoordiger



Het Mestdecreet, het mestactieplan, 
MAP 1-2-3 ….  Een onderwerp dat 
reeds meer dan 10 jaar de gemoe-
deren defi nitief verhit.  Een nieuw 
MAP is in de maak.  Maar men 
loopt blijkbaar op eieren.  Een vast 
voorstel is er (nog) niet.  Enkel in-
tenties, uitgangspunten, indicaties.

Een mestdecreet mag volgens het 
Vlaams Belang enkel een milieude-
creet zijn, zonder grote sociaal-eco-
nomische gevolgen voor de land-
bouwsector. Wanneer die gevolgen 
er toch zouden zijn moet de overheid 
deze opvangen en wegwerken.

Voor ons is mest een grondstof, geen 
afvalstof.  Als er echter door een te-
veel een milieuprobleem ontstaat 
moet het worden weggewerkt op 
een voor de boer doorzichtige, een-
voudige en zo goedkoop mogelijke 
manier.

Wij hinken steeds achter Europa 
aan.  De Europese regelgeving is 
wat ze is.  En we gaan akkoord : 
voor ons milieu moeten we wat over 
hebben.  Maar ook voor onze land-
bouw.  Onze Vlaamse landbouw 
staat in voor een kwaliteitsvolle, 
gezonde voedselverstrekking.  Onze 
landbouwsector met toelevering en 
afgeleide sectoren, is zeer belangrijk 
voor onze economie.  Wars van het 
feit dat men soms bij heel wat Euro-
pese regeltjes de nodige vragen kan 
stellen en we soms te fanatiek steeds 
de beste van de Europese klas willen 
zijn, willen ook wij de verantwoor-
delijkheid niet ontlopen.

Alles, of toch veel draait om de 
zogenaamde kwetsbare gebieden : 
laat ons duidelijk zijn.  Gezien de 
geografi sche en demografi sche ei-
genheid van Vlaanderen met zijn 
typische landbouwstructuur, met 
zijn hoge bevolkingsdichtheid, met 
zijn verwevenheid tussen wonen 
en werken, tussen bedrijvigheid en 

open ruimte, kan er van een volledi-
ge inkleuring als kwetsbaar gebied 
van heel Vlaanderen, géén sprake 
zijn.  Met de technische én techno-
logische mogelijkheden én met een 
beetje politieke goede wil moet het 
mogelijk zijn de kwetsbaarheid van 
de gebieden, fl exibel te benaderen.  
Met een fi jnmazig en accuraat meet-
net kan er jaarlijks worden geëvalu-
eerd én bijgestuurd.   Met het opzet-
ten van dit uitgebreid meetpuntennet 
moet het zelfs mogelijk zijn jaarlijks 
op bedrijfsbasis, zelfs perceelsmatig 
te bepalen  wat de toegelaten hoe-
veelheid opbrengbare mest is.

Wij gaan uit van 5 principes:
Laat de boer boeren
Maak het mestbeleid en de regle-
mentering eenvoudig en doorzich-
tig, geen ellenlange waslijst van 
regeltjes, geen administratieve 
rompslomp.  De job van de landbou-
wer is ‘boeren’.  Wij willen hem daar 
de tijd en de ruimte voor geven.

Geen openlijke of verdoken afbouw 
van de sector
Een decreetgeving inzake leefmilieu 
moet de milieuproblemen aanpak-
ken maar kan niet ingrijpen in het 
sociaal-economische weefsel.  Meer 
nog.  Als er sociaal-economische 
gevolgen zijn aan een milieuwet-
geving moet de overheid deze door 
andere maatregelen wegwerken of 
compenseren.  Koude of warme sa-
nering in kader van de mestproble-
matiek verwerpen we.  Afromen van 
de vergunningen kunnen we niet ac-
cepteren.  Meer nog, zelfs voor de 
individuele landbouwer moet het, 
als hij dat nodig en nuttig acht voor 
zijn bedrijf, mogelijk zijn uit te brei-
den.

Vergunningen mogen niet afge-
bouwd worden:   Samenvoeging en 
overname betekent dan ook voor ons 
samenvoegen of overnemen van hele 
bedrijven met de totale capaciteit.

Geen heffi ngen
Het is toch al te gek dat men, om-
wille van het feit dat men iets pro-
duceert, daarop een belasting zou 
moeten betalen.  Een basisheffi ng 
kan dus niet.  We verzetten ons trou-
wens tegen gelijk welke heffi ng.  
Bij een goede reglementering moet 
echter wel een goed handhavingsbe-
leid gevoerd worden.  Dit bekent dat 
inderdaad de vervuiler zal betalen, 
na het opmaken van een proces-ver-
baal, en dat dit door de daarvoor be-
voegde rechters zal moeten worden 
beslecht.

Sluitstuk : mestverwerking
Op dit terrein zijn al heel wat in-
spanningen geleverd, zeker en voor-
al door de landbouwers zelf en de 
private sector.  Om allerhande rede-
nen, veelal ook van fi nanciële aard, 
geraakt een en ander echter nog niet 
helemaal van de grond.  De bereid-
heid om te investeren is er wel maar 
er zijn nog te veel obstakels die de 
mogelijkheid tot het opzetten van 
de mestverwerking afremmen.  Een 
teveel aan mest moet naar de ver-
werking kunnen.  Daarom moet de 
overheid, die ons uiteindelijk toch 
de milieunormen oplegt, zijn verant-
woordelijkheid nemen en desnoods 
zélf mee participeren in de verwer-
king.  Of dit nu rechtstreeks gebeurt 
of via intercommunales of via een 
pps-systeem maakt ons niet uit maar 
de mogelijkheid moet er zijn.  Wat 
houdt de Vlaamse overheid tegen.  
Als het teveel aan mest als “afval” 
wordt bestempeld, wat is dan het 
verschil met de afvalverwerkende 
industrie, ovens en andere, waar 
de overheid toch ook het voortouw 
neemt ?
Overheid, neem zélf uw verantwoor-
delijkheid.
Niet alleen in kader van het op po-
ten zetten van een werkbare mest-
verwerking moet de overheid zijn 
verantwoordelijkheid opnemen.  

MEST...



Ook inzake allerlei andere ‘milieuregeltjes’ 
en regelgevingen inzake ruimtelijke orde-
ning die deze mestverwerking in de weg 
staan moet de overheid klare taal spreken 
want op deze  terreinen schiet de overheid 
vandaag te kort.
Hetzelfde kan gezegd worden inzake de in-
planting van mogelijke bio-methanisatiepro-
jecten die worden tegengehouden omwille 
van bijna kafkaïaanse decreetgeving.
Dezelfde overheid moet ook inzien dat zij in 
het verleden in het mestdossier fouten heeft 
begaan en bereid zijn deze fouten te herstel-
len.  Zo is het toch ridicuul door een regulari-
satie alsnog aan landbouwers een nutriënten-
halte toe te kennen maar de superheffi ng wél 
nog te vorderen !
De mestbank moet eindelijk worden wat ze 
zou moeten zijn.  Een bemiddelaar en een 
doorgeefl uik om de emissierechten te helpen 
verhandelen.
Emissierechten mogen immers verhandel-
baar zijn, maar wel strikt gereglementeerd.  
De individuele boer mag niet het slachtoffer 
worden van een pervers systeem.
En dan de uitrijregeling.  Dit is toch te gek.  
Deze hangt dikwijls af van de klimatologi-
sche omstandigheden van het voorbije jaar.  
Met andere woorden, vandaag wordt dus ei-
genlijk het klimaat en het weer bepaald in 
het decreet.  

Laat ons vanaf nu regelen dat het aan de minister toekomt, jaarlijks te 
bepalen wanneer de uitrijperiode begint en eindigt.  Elk jaar is immers 
anders.

Onze ideeën verwerken wij in een voorstel van resolutie die we nog 
dit najaar in het Vlaams Parlement zullen indienen.  Vermits minister 
Peeters het indienen  van een nieuw MAP voor zich uitschuift en zich 
beperkt tot het op papier zetten van enkele visie-teksten, zullen wij po-
gen op basis van onze ideeën de parlementaire discussie op gang te 
brengen.

EEN ZEGEN OF EEN LAST ?!?!

De Vlaamse Overheid moet 
dringend meer initiatieven 
nemen om een effi ciënte 
mestverwerking mogelijk te 
maken.
Alle obstakels die de
mogelijkheid tot het
opzetten van de
mestverwerking afremmen 
moeten uit de weg geruimd 
worden.



... Het probleem van de miljoenen distels langs onze wegen en in de natuurreservaten, beheerd door onze groene 
jongens en meiskes.  Ze mogen niet chemisch besproeid worden –anders geen vergoeding voor biologisch beheer- en 
maaien gaat ook al niet wegens ‘handen te kort’.  Distels zijn echter een plaag.  Dieren kunnen en zullen sterven van 
tetanos door het eten van gemaaide distels die in het hooi en in de voederkuilen terecht komen.  De overheid treedt 
hier te laks op.  We zullen de Minister hierop aanspreken.

...Het Jacobskruiskruid is een volgende boosdoener.  Bijna uit Vlaanderen verdwenen steekt het terug massaal de 
kop op.  Zeer giftig voor paarden.  Vooral in Oost- en West-Vlaanderen bloeit het welig.  Wetende dat één plant 
300 000 nieuwe zaadjes draagt moet doen beseffen dat dringend moet worden ingegrepen.  We doen het nodige.

...De vossenplaag is verantwoordelijk dat steeds meer runderen moeten worden afgekeurd, na slachting, wegens 
sarcosporiosis.  Dit zijn etterige gezwellen die voorkomen bij alle herkauwers (ook schapen).  Alle carnivoren kun-
nen drager zijn van de bacterie die deze verspreidt.  Dus ook onze honden en katten.  Optreden is hier noodzakelijk.  
Het is immers de boer die opdraait voor het afkeuren van zijn dieren en er bovenop nog eens de slachtkosten moet 
bijnemen.

...De runderengriep is weer een nieuw fenomeen.  Onze Vlaamse boeren bestrijden dit fenomeen op vrijwillige basis, 
op eigen kosten.  In Wallonië en in het buitenland wordt dit gesubsidieerd.  Lijkt ons logisch in kader van volksge-
zondheid.   In Vlaanderen niet.  Vlaams Belang neemt initiatief.  We houden U op de hoogte.

De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) heeft 
van de Vlaamse Regering de opdracht gekregen 
om 362 ha natuurgebieden te realiseren als 
compensatie voor de natuur die zal verdwijnen 
bij de verdere ontwikkeling van de achterhaven 
van Zeebrugge. Die ontwikkeling is gepland op 
gronden die ecologische bescherming genieten. 
De VLM moet daarom in ruil natuurgebieden 
inrichten in zones die momenteel deels in 
landbouwgebruik zijn.

In totaal moeten op 362 ha gronden via 
aankoop door de overheid of via beheers-
overeenkomsten met landbouwers de nodige 
natuurinrichtingswerken worden uitgevoerd. Er 
moeten nog heel wat gronden worden aangekocht 
want enkel op gronden die eigendom zijn van 
de overheid zijn inrichtingswerken voorzien.  

AMINAL Natuur zal de gronden aankopen 
binnen de zoekzones om ze na de 
inrichtingswerken te beheren. De VLM zal 
gronden buiten de zoekzones aankopen, met 
de bedoeling alternatieven aan te bieden aan 
landbouwers die (pacht)gronden verliezen.

Voor de grondverwerving door de Vlaamse 
overheid is 8,15 miljoen euro belastingsgeld 
voorzien !  Voor de inrichting van deze 
nieuwe natuurgebieden (met ondermeer het 
graven van laantjes om een zilte omgeving te 

VOOR U GESEIND...

creëren, het installeren van gronddammen 
om het waterpeil voldoende hoog te houden 
of grondwerken) stelt men 1,75 miljoen euro 
ter beschikking. Voor deze natuurinrichting 
wil men overeenkomsten op vrijwillige basis 
afsluiten met de landbouwers. Maar om de 
landbouwers te verleiden om hun grond te 
verkopen trekt het Vlaams Gewest dus 8,15 
miljoen euro belastingsgeld uit !

Welke compensaties voor de verdere 
ontwikkeling van de achterhaven ?
In de door de Vlaamse Regering goedgekeurde 
overeenkomst tussen het Vlaams Gewest, MBZ 
(Havenbedrijf Brugge-Zeebrugge) en de VLM 
is gekozen voor volgende compensaties:  65 ha 
moeras (12 ha in Pompje, 13 ha in Paddegat, 

10 ha in Ettelgem en 30 ha in Kwetshage), 
144 ha grasland met zilte elementen (14 
ha in Vlissegem, 9ha in Vijfwege, 43 ha in 
Pompje, 80 ha in de Dudzeelse Polder), 144 
ha poldergrasland (11 ha in Vlissegem, 4ha in 
Palingpot, 5 ha in Vijfwege, 4 ha in Pompje, 
17 ha in Ettelgem, 7 ha in Kwetshage en 96 ha 
in de polder tussen Dudzele en Damme). De 
polder tussen Dudzele en Damme is door de 
Vlaamse Regering aangewezen als een zone 
voor botanisch beheer en weidevogelbeheer.

De VLM wil dit jaar nog de grondaankopen 
realiseren, de beheersovereenkomsten sluiten 
en de plannen opmaken. De start voor de 
terreinwerken is voorzien voor 2007.

Aankoop van landbouwgronden door de overheid met belastingsgeld !
362 ha natuurgebieden als compensatie bij de verdere ontwikkeling

van de achterhaven van Zeebrugge:  opnieuw gaat heel wat agrarisch gebied verloren.



Vlaams Belang wijst er op dat bebossing 
in deze gebieden nog altijd mogelijk is en 
dat het instrument van een RUP veel meer 
rechtszekerheid zou bieden om het gebied 
100 % zeker voor landbouw te vrijwaren.

Het zwaard van Damocles :  
de natuurverwevingsgebieden !
Wat echter met de zgn. natuurverwevings-
gebieden ? De natuurverwevingsgebieden 
zouden in totaal 150.000 ha beslaan, waar-
van zowat 70.000 ha in agrarisch gebied. 
Deze natuurwervingsgebieden bevinden 
zich in de directe omgeving van de VEN- 
en natuurgebieden. Deze gebieden komen 
naast de reeds bestaande Habitat- en 
Vogelrichtlijngebieden waar de vegetatie en 
de dier- en vogelbestanden moeten bewaard 
blijven en waar elke wijziging natuurvergun
ningsplichtig is.
Het Vlaams Belang vreest dat het stimulerend 
beleid dat men in de verwevingsgebieden wil 
voeren gebruikt zal worden als een springplank 
om later nauwer aan te sluiten bij natuur, de 
voorwaarden van de beheersovereenkomsten 
die men in deze gebieden zal kunnen afsluiten, 
in veel gevallen moeilijk verenigbaar zal zijn 
met de gewenste bedrijfsvoeringen en aparte 
natuurrichtplannen en vergunningsplicht toch 
zullen zorgen voor bepaalde beperkingen.

Het Vlaams Belang eist dat waar mo-
gelijk verweving zoveel mogelijk 
dient samen te vallen met habitat- en 
vogelrichtlijngebieden.

De landbouw moet hier blijvend de hoofd-
functie zijn met weliswaar aandacht voor 
natuur waarbij stimulerende maatregelen 
kunnen worden uitgevaardigd.
De door Natuurpunt aangekochte gronden in 
agrarisch gebieden van het huidig gewestplan 
mogen wanneer ze niet voorkomen op de kaart 
van de gewenste natuurlijke structuur geen 
aanleiding geven tot nieuwe natuurcreatie 
maar kunnen desgevallend aangewend wor-
den om in te ruilen met landbouwgebruik in 
de GEN’s.

De overheid moet er nauwlettend op toezien 
dat ze in haar subsidiebeleid niet zorgt voor 
een permanente aankoop door Natuurpunt 
van grond gelegen in agrarisch gebied !

Stop de waardevermindering van het 
grondpatrimonium !
De voortdurende aantasting van de agra-
rische gebieden brengt een gigantische 
waardevermindering van het grondpatri-
monium met zich mee waar slechts weinig 
tegenover staat. De beheersovereenkomsten 
kunnen dit niet goed maken omdat men 
hiervoor inspanningen moet doen die verder 
gaan dan de normale bedrijfsvoering.

Het Vlaams Belang wijst tevens op de 
onduidelijke toekomst van tal van nieuwe 
afbakeningen en het onvoldoende aanwezig 
zijn van compensaties voor planschade, laat 
staan van onderzoek op de impact op de 
landbouw.

De Vlaamse landbouwers vragen 
nu al jaren rechtszekerheid over de 
grond die hen toekomt en vragen een 
stop aan het voortdurend opeisen van 
hun landbouwgrond en de grenzeloze 
groene betutteling. In het Ruimtelijk 
Structuurplan Vlaanderen (1997) staat dat 
het buitengebied zou worden gevrijwaard 
voor de essentiële functie landbouw 
(750.000 ha voor beroepslandbouw)!

Een nieuwe methode voor de afbakening ?
In 2001 besliste de toenmalige Vlaamse 
Regering de afbakening van de landbouw, 
natuur- en bosgebieden te starten via de 
afbakening van 86.500 natuurgebieden in 
het zgn.VEN (Vlaams Ecologisch Netwerk). 
De afbakening van de landbouwgebieden 
en de rest van het natuurgebied zou in de 
tweede fase worden gerealiseerd die met 
een nieuwe methode in 2004 op gang kwam.  
Deze nieuwe methode zou ervoor zorgen 
dat landbouw, natuur en bos gelijktijdig 
zouden worden afgewogen. Er zou meer 
overleg zijn met gemeenten, provincies en 
belangengroepen waaruit dan een ruimtelijke 
visie zou worden opgebouwd die aangeeft 
wat de belangrijke structuren zijn: welke 
aaneengesloten gebieden gevrijwaard dienen 
te blijven voor landbouw, welke ruimte voor 
natuurontwikkeling, enz… Deze ruimtelijke 
visie zou dan de krachtlijnen vastleggen 
voor de opmaak van de RUP (ruimtelijke 
uitvoeringsplannen) die de bestemmingen op 
perceelsniveau zou vastleggen.

Vlaanderen werd opgedeeld in verschillende 
buitenregio’s waarbij in juni 2004 het 
overlegproces startte over de regio Kust-
Polders-Westhoek. Sinds begin dit jaar komen 
ook de andere regio’s gefaseerd aan bod.

Om op korte termijn toch rechtszekerheid aan 
de landbouwers te bieden heeft de Vlaamse 
Regering besloten dat in een aantal gebieden 
de bestaande agrarische bestemming in de 
gewestplannen door niemand nog in vraag 
wordt gesteld. De afbakeningsdiscussie zou 
voor deze gebieden nu al worden afgerond. 
Op zich is dit een goede zaak maar het 

DE AFBAKENING VAN DE
NATUURLIJKE EN AGRARISCHE STRUCTUUR:  
de 750.000 ha voor beroepslandbouw nog steeds niet gerealiseerd en zelfs bedreigd !

Kurt RAVYTS
fractieleider West-Vlaamse Provincieraad.



TELEX-BERICHTEN
Vlaams Volksvertegenwoordiger Stefaan Sintobin stelde in het Vlaams Parlement de voorbije maanden tal van 
vragen over onder andere  : het gebruik van het Flandria-keurmerk - de promotie bij VLAM voor ‘Belgische’ 
landbouwproducten - de afbouw van tabaksteelt.

Tevens diende Sintobin ook schriftelijke vragen in over  :  de praktijkcentra voor tuinbouw - steunmaatregelen aan 
de eiersector - de oprichting van een telersvereniging voor de diepvriessector - Chinees importverbod voor Vlaams 
varkensvlees - ophaling en verwerking van dierlijk afval.

Verder trok Volksvertegenwoordiger Sintobin zich in de subcommissie Landbouw en Visserij het lot aan van onze 
Vlaamse vissers. U kunt alles nalezen via www.vlaamsparlement.be. Klik bij  ‘initiatieven parlementsleden’ de naam 
Stefaan Sintobin aan.

Vlaams Volksvertegenwoordiger Frans Wymeersch stelde het afgelopen jaar vragen over : de hervorming van het suikerbeleid - 
problematiek van het permanente grasland - de opmaak van de natuurinrichtingsplannen - de uitvoering van Map 2 en de niet-bestaande 
bedrijven. Tijdens de hoorzitting in het Vlaams Parlement over ‘de langetermijn visie Schelde-esutarium’ was Frans Wymeersch de 
spreekbuis van het Vlaams Belang.

De Vlaams Belang-fractie in de West-Vlaamse provincieraad verleende enkele jaren geleden al haar goedkeuring aan het Masterplan 
voor de renovatie van de gebouwen van het Provinciaal Onderzoek- en Voorlichtingscentrum voor Land- en Tuinbouw in Beitem bij 
Roeselare. Fractievoorzitter Kurt Ravyts steunde de voorbije jaren alle beleidsinitatieven rond de werking van het Coördinatiecentrum 
voor Mestverwerking (VCM) en volgt het provinciale plattelandsbeleid op de voet.

Kamerlid Frieda Van Themsche stelde de voorbije maanden in de Kamer mondelinge vragen over : een 
verzekeringsfonds voor de landbouwers in geval van extreme weersomstandigheden - de vervalsing van oormerken bij 
runderen - het niet naleven van de wet in verband met de karkasclassificatie - de karkasclassificatie en het IVB.

Naam:

Straat:

Gemeente:

Geboortedatum:

Tel.:

E-post:

JA... ik wil:
❑ Ik wil op de hoogte gehouden worden van de
 activiteiten en de standpunten van het 
 Vlaams Belang-plattelandsforum en blijvend deze   
 nieuwsbrief blijven ontvangen.

❑ Ik wil graag een gesprek met een volksvertegen-
 woordiger van het Vlaams Belang-plattelandsforum.

❑ Meer informatie bekomen over het Vlaams Belang.

❑ Een GRATIS proefabonnement van 3 maanden.

❑ Lid worden van het Vlaams Belang en stort 12,50 euro  
 op rekeningnummer 320-0808816-03,
 en ontvang tevens het VB-magazine.

Wil deze bon terugsturen naar:
Vlaams Parlement - Fractie Vlaams Belang

Dossier ‘Plattelandsforum’
Leuvenseweg 86 - 1000 Brussel

Tel. 02/552 41 53 - Fax 02/552 44 42
Wij verwerken de ingevulde gegevens enkel om u op de hoogte te houden van onze standpunten en 

activiteiten. U kan uw recht van toegang en verbetering conform de weg van 8 dec. 1992 uitoefenen per 
aangetekende brief met kopie van uw ID-kaart.

INFOBONHet Vlaams Belang en de  ‘trage wegen’
op het platteland 

Het Vlaams Belang is principieel niet gekant tegen een inventarisering en betere 
bescherming voor de zgn. ‘trage wegen’. Het Vlaams Belang gaat ermee akkoord 
dat er behoefte is aan een éénduidige regelgeving en meer specifiek aan een nieuwe 
afstemming tussen enerzijds de wetgeving inzake buurtwegen en trage wegen en 
anderzijds de wetgeving inzake ruimtelijke ordening. 

Er bestaat weliswaar een wettelijke regeling voor de zgn. buurtwegen (de wet 
van 14 april 1841 op de buurtwegen en de ‘Atlas der Buurtwegen’ ter uitvoering 
daarvan waarbij de gemeenten werden verplicht om rooi- en afpalingsplannen 
op te stellen voor de bestaande buurtwegen) maar schattingen gaan ervan uit dat 
van al onze buurtwegen of trage wegen slechts 30 % is opgenomen in de Atlas. 
Daarnaast bestaan er heel wat trage wegen waarop gewoon een publiekrechtelijke 
erfdienstbaarheid van doorgang rust.

Vandaag de dag is de wet van 10 april 1841 op de buurtwegen niet meer aangepast 
aan de opeenvolgende wijzigingen van de wetgeving inzake ruimtelijke ordening.
Er is grote behoefte aan een actualisering van de inventaris van buurt- en trage 
wegen, m.a.w. de atlas. Ze dient opnieuw op de realiteit te  worden afgestemd.

Samenspraak en overleg met de landbouwers is vereist !
Er is inderdaad behoefte aan betere bescherming van de kleine openbare wegen 
(trage wegen) met een duidelijke multi-functionele publieksfunctie die belangrijk 
zijn als alternatieve verbindingsweg voor traag verkeer maar in veel gevallen ook 
een landbouwfunctie, een recreatieve functie, een natuureducatieve functie of 
toeristische functie hebben.

Het Vlaams Belang onderstreept wel dat er een behoefte is aan een maatschappelijk 
en politiek draagvlak op lokaal vlak. De landbouwers mogen zeker niet worden 
gehinderd bij de uitoefening van hun werkzaamheden en het openstellen van trage 
wegen mag zeker geen aanleiding geven tot een verhoging van zwerfvuil want 
dit kan voor de uitoefening van de landbouw tot grote en gevaarlijke problemen 
lijden.


