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Manifest om het Vlaamse landschap te redden

‘We hebben 
het platteland 
vermoord’ 

In het Oostendse landbouwpark komt een biopluktuin, weide voor schapen en koeien en een
waterwindmolen.
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OOSTENDE I  ‘We wonen in een ruimtelijk

misverstand’,  zegt  Vlaams  Bouwmeester
Leo Van Broeck stellig. ‘Vlaanderen bestaat
voor 6,4 procent uit natuur. Terwijl het eco
systeem van de planeet 50 procent natuur
vergt.’ Rijst de vraag: hoe maken we open
ruimte bij?

De architect en de boer: beiden hebben
heel  verschillende  interpretaties  van  het
woord  ‘verbouwen’.  Het  is  beton  en  staal
voor de ene, aardappelen en pastinaak voor
de ander. Nochtans dringt een samenwer
king  zich  op.  De  helft  van  Vlaanderen
wordt  ingepalmd door  landbouw. De ver
stedelijking  neemt  toe,  maar  de  behoefte
aan meer natuur en recreatiegebied ook.
Net als de nood aan voedsel. Intussen daalt
het aantal boeren drastisch. Vijf jaar lang
hebben het Ilvo (Instituut voor Landbouw
en Visserijonderzoek) en het Team Vlaams
Bouwmeester  zich  op  de  vraag  geworpen
hoe die belangen te rijmen zijn. Ze startten
vijf  proefprojecten  en  presenteren  nu  in
een manifest welke lessen ze eruit trekken.

Boer zkt. toekomst
Wat de volksmond ook moge beweren:

na regen komt zwarte sneeuw, weet de fa
milie  Mees  uit  HerkdeStad.  Ze  was  één
van  de  testcases.  Patrick  en  Anja  runnen
een boerderij, vlak bij waterloop de Herk.
‘Onze weides worden onder water gezet. We
kunnen  niet  weigeren,  het  is  overstro
mingsgebied. We krijgen geen  compensa
tie,  terwijl  we  de  maatschappij  wel  een
dienst bewijzen. Dankzij onze weides lopen
de kelders van de buren niet onder. Maar
ons gras is kapot als het onder water staat.
We moeten 34 hectare opnieuw  inzaaien.
En intussen eten voor onze koeien kopen,
want grazen kunnen ze niet meer.’ Jaarlijks
kost dat hen zo’n 34.000 euro. 

De projectregisseur tekende een stevige
heroriëntatie uit: veeboer wordt visboer. Ze
zouden water kunnen reinigen met riet en
lisdodde en vis, algen en kroos telen. De fa
milie is niet klaar voor zo’n grote investe
ring. ‘Er moet hier – zoals in Nederland –
een vergoeding komen voor blauwe dien
sten’, zegt Elke Vanempten, coördinator van
de proefprojecten. ‘De boer als waterberger
helpt de klimaatimpact milderen.’ 

Groepspraktijk van boeren
Boerderij De Kijffelaar  in Noorderwijk

was dringend aan renovatie toe, maar daar
had Bavo Verwimp de middelen niet voor.
De  logische  stap  was:  verkopen.  Een  ty

Vlaams Bouwmeester Leo 
Van Broeck gaat de boer op.
‘Ik wil niet dat mijn klein
kinderen de natuur alleen 
nog in de zoo zien.’

Droogte of overstromingen? De Tuinen van Stene helpen het water  in de ruime omgeving
op peil  te houden. 

pisch  Vlaamse  boerderij  met  een  typisch
vastgoeddilemma.  Stedelingen  met  geld
verdrijven de boeren uit de randstad. Die
trekken naar maagdelijke gronden waar ze
een nieuw bedrijf neerpoten. Dat druist ra
dicaal tegen de betonstop in.

Verwimp zocht een creatieve oplossing,
weg van het principe 1 erf, 1 boer, 1 woning.
Zijn bedrijf is nu een voorbeeld van cohou
sing en cofarming. Samen met twee andere
boeren vormde hij de boerderij om tot een
biobedrijf en verkopen ze hun producten
(van  tomaten  tot  een worstencopakket)
rechtstreeks aan de consument. Ze willen
ook zorgbehoevenden laten meedraaien op
de boerderij, maar daarvoor ontbreekt een
wettelijk kader. Voor andere vergunningen
stuiten ze op een njet, omdat ze niet voltijds
beroepslandbouwer zijn. En de hoevewin
kel uitbreiden, lukte niet omdat dat dat niet

aanvaard  wordt  als  landbouwinkomsten.
Elke Vanempten pleit voor een nieuwe defi
nitie van  landbouw:  ‘Het beleid dat  land
bouw wil beschermen, maakt door zijn rigi
diteit paradoxaal genoeg net dat landbouw
in de verdrukking raakt.’

Landbouwpark
‘We  hebben  het  platteland  vermoord’,

zegt Van Broeck. ‘Ik wil niet aan mijn klein
kinderen moeten zeggen: de natuur  is al
leen nog  in de zoo  te zien.’ Hij pleit voor
productieve  landschappen.  ‘Dat zijn open
ruimtes –  stedelijk of  landelijk – die niet
alleen economisch, maar ook ecologisch en
maatschappelijk  een  meerwaarde  opleve
ren.’ 

Zo zijn er De Tuinen van Stene in Oost
ende, het eerste officiële landbouwpark in
ons land. De 35 hectare, verscholen tussen
baanwinkels,  een  school  en  woonwijken,
worden een multifunctioneel publiek park.
Een  tuin  voor  alle  Oostendenaars  waar
groenten kweken, fietsen, oogsten en wan
delen samengaan. 

‘Dankzij onze weides 
lopen de kelders van 
de buren niet onder 
water. Maar we 
krijgen daarvoor 
geen compensatie’ 
PATRICK EN ANJA MEES
Boeren uit HerkdeStad

‘Het beleid dat landbouw 
wil beschermen, is 
zo rigide dat de 
landbouw er net door 
in verdrukking komt’
ELKE VANEMPTEN
Coördinator proefprojecten
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Stel die nieuwe
bedrijfscamionnette
niet uit tot u zelf
uitgebold bent.
Vraag een leasing* of renting* aan 
in onze kantoren, op europabank.be 
of bel gratis 0800 25 026. 

De bank die durft.
V.u. Europabank  nv - Kredietgever - Erkenningsnr. 937 - Verzekeringsmakelaar - Nr Fsma 011671A - Burgstraat 170  - 

9000 Gent - BTW BE 0400 028 394 - RPR Gent. *Financiële leasing en renting via eb-lease, dochtermaatschappij 
van Europabank. Eb-lease nv - Kredietgever - Erkenningsnrs. 108-549 - Verzekeringsmakelaar - Nr Fsma 011672A - 

Burgstraat 170 - 9000 Gent - BTW BE 0424 416 570 - RPR Gent.

Manifest om het Vlaamse landschap te redden

1. Blauwe diensten: ge
bruik weiland om water te 
bufferen en op peil  te hou
den. En vergoed de boer 
daarvoor.

2. Stel voedselregisseurs 
aan: zet  in op voedselpro
ductie vlak bij de stad. Pro
ducten komen uit de korte 
keten en voedselnetwerken 
stimuleren de sociale cohe
sie. Een regisseur brengt 
vraag en aanbod bij elkaar.

3. Bescherm landbouw
grond:  landbouw raakt ver
drongen door kapitaal
krachtige particulieren die 
hoeves (met vele hectares 
grond) opkopen om er vil
la’s te zetten. Dat  leidt tot 
steeds minder plaats voor 
voedselproductie en steeds 
meer bewoning  in de open 
ruimte. 

4. Verbouw de stad:  ruim
te  is schaars en de hori
zontale spreiding  is eindig, 
zoek het verticaal. Varkens 
en koeien op een dak zet
ten,  is moeilijk, maar niet
grondgebonden teelt kan  in 
kelders, containers of op 
daken.  In de stad, vlak bij 
de consumenten. 

5. Transformatiebegelei
ding: bureaucratie en strik
te regelgeving  leggen heel 
wat beperkingen op aan 
wat een  landbouwer op het 
terrein kan doen. Begeleid 
boeren bij hun overstap 
naar maatschappelijk ge
wenste bedrijfsvoering.

Manifest voor 
een productief 
landschap

Politierechter Kathleen 
Stinckens wordt de nieuwe voor
zitter van het Comité P. Dat 
heeft de Kamer gisteren beslist. 
Stinckens haalde het bij gehei
me stemming van twee andere 
kandidaten, onder wie huidig 
voorzitter Johanna Erard.

Kathleen Stinckens (49) is 
rechter in Leuven en treedt op 
als woordvoerder van de vereni
ging van politierechters. Ze is 
ook bekend van het televisie
programma De rechtbank, dat 
op Vier wordt uitgezonden. 
Voordien was ze advocaat en 
substituutprocureur.

Het Comité P, voluit het Vast
Comité van Toezicht op de Poli
tiediensten, is het controle
orgaan dat toezicht houdt op de 
werking van de politie. (belga)

Politie

Rechter Kathleen 
Stinckens nieuwe 
voorzitter Comité P

De Kamer heeft gisteren het
licht op groen gezet voor het 
wetsontwerp van minister van 
Binnenlandse Zaken Jan Jam
bon (NVA), dat digitale vinger
afdrukken toevoegt aan de iden
titeitskaart, zoals dat nu al het 
geval is voor het internationale 
paspoort. De maatregel moet 
helpen in de strijd tegen identi
teitsfraude. 

De uitrol van de maatregel 
start in april 2019 en zou onge
veer tien jaar beslaan, de perio
de die nodig is om alle identi
teitskaarten te vernieuwen.

De Privacycommissie had een
ongunstig advies afgeleverd over 
de maatregel, maar de regering 
oordeelde dat ze past in de aan
bevelingen van de Europese 
Commissie. (belga)

Fraudebestrijding

Licht op groen voor 
identiteitskaart 
met vingerafdruk

BRUSSEL  I   ‘Wist je dat de toxi
citeit van zout hoger is dan die 
van glyfosaat? En daar bestaat 
geen onenigheid over.’ Axel Stei
ger, de ceo van Bayer Benelux, is 
stellig in de krant De Tijd. Dat 
hij het opneemt voor glyfosaat 
is niet verwonderlijk. Glyfosaat 
is het actieve bestanddeel van 
Roundup, ’s werelds meest ge
bruikte onkruidverdelger. Dat 
is een product van Monsanto, 
dat in juni van dit jaar door 
Bayer werd overgenomen.

Klopt Steigers claim? Hij gaat
wellicht voort op de directe toxi
citeit, volgens de LD50, de ge
middelde dodelijke dosis bij de 
helft van de blootgestelde proef
dieren bij orale toediening, uit
gedrukt in milligram per kilo
gram lichaamsgewicht. Voor gly
fosaat gaat het om 5.600 mg/kg. 
De stof belandt hiermee in de 
categorie ‘vrijwel niettoxisch’. 
Keukenzout zit met 3.000 mg/kg 
in de groep ‘licht toxisch’. 

Een dodelijke zoutinname 
kan, maar is uiterst zeldzaam. 
‘Ik heb al tien jaar van geen 
zoutvergiftiging meer gehoord’, 
zegt dokter Geert Verstegen van 
het Antigifcentrum. ‘Het is veel 
te vies om veel van in te nemen.’ 

Roundup inslikken komt voor
bij zelfmoordpogingen, zegt Ver
stegen. ‘Dat geeft ademhalings 
of slikmoeilijkheden, of de stof 
komt in de longen terecht, wat 

een ontsteking kan veroorzaken.’ 
De LD50 is nuttig als het om

ongevallen of (zelf )moorden 
gaat. ‘Maar die zegt niets over 
de langetermijneffecten op de 
gezondheid,’ zegt toxicoloog Jan 
Tytgat van de KU Leuven. 

Heb je het over chronische
impact, dan moet je de ‘aan
vaardbare dagelijkse inname’ 
bekijken. Hier staat zout met 
een limiet van 120 mg per kilo
gram lichaamsgewicht in de 
meest gunstige groep, terwijl 
glyfosaat op 0,5 mg/kg veel la
ger uitkomt. 

Het is overigens niet glyfo
saat dat gebruikt wordt maar 
producten als Roundup. Die be
vatten ook zeepachtige stoffen 
om het te doen inwerken op 
planten, stoffen die het geheel 
schadelijker kunnen maken. 

Er is nog een belangrijk ver
schil: zout lost goed op in water, 
verdunt en spoelt weg. Glyfosaat 
kan lang aanwezig blijven in de 
grond en het water, in combina
tie met zware metalen. Tytgat 
verwijst naar een mogelijk ver
band van grootschalig gebruik 
met nierfalen.

Nik Van Larebeke, emeritus
professor aan de UGent en lid 
van de Hoge Gezondheidsraad, 
vindt dat de vergelijking tussen 
zout en glyfosaat ‘nergens op 
slaat’. ‘Zout is een lichaamseigen 
stof. Je hebt het nodig. Het 
hoort in ons dagelijkse dieet. 
Dat kun je van glyfosaat niet 
zeggen.’

Conclusie: de bewering dat
glyfosaat minder giftig is dan 
zout gaat op voor acute geval
len maar niet op de lange ter
mijn, wat belangrijker is voor de 
gezondheid. De stelling wordt 
als eerder onwaar beschouwd. 
(ty)
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‘Zout is meer toxisch dan glyfosaat’ 
AXEL  STEIGER,  CEO  VAN  BAYER  BENELUX,  IN  ‘DE  TIJD’
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