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 FOCUS THEMA

De debatten zijn geopend: welke 
richting moet de landbouw uit in 
(West-) Vlaanderen? 

Doodlopende straatjes stapelen zich momenteel op: de stikstofproblematiek, de 
bouwshift, het mestactieplan, ruimte voor klimaatgrillen, gezondheidseffecten van 
intensieve veeteelt op bewoners van het platteland, biodiversiteitscrisis… De land-
bouw staat, samen met natuur, in het midden van de maatschappelijke debatten. 
En ook vanuit niet verwachte politieke hoek, komen er visies op de debattafel. 

In een conceptnota doet Steven Coenegrachts van Open VLD een reeks voorstel-
len om de angel uit de conflicten te halen: ‘Pax Naturae’ wil de natuur meer kan-
sen geven, vanuit de vaststelling dat een groot deel van de bestaande biologisch 
waardevolle gebieden geen bescherming kent onder natuurvlag. De grote vraag 
die liberaal Coenegrachts zich stelt is hoe we tot grotere en beter aaneengeslo-
ten openruimtegebieden komen, waar landbouw, natuur en bos meer in symbiose 
kunnen functioneren. Het voorstel: het drie compartimenten landschap. Bestaande 
natuur wordt hierin verdubbeld in oppervlakte. Landbouw blijft er mogelijk, maar 
zonder bemesting of pesticiden. Rond de natuurgebieden kan landbouw met min-
der impact op natuur, zoals bio- of boslandbouw. Hierbij wordt aangegeven dat 
rendement per hectare niet het ultieme doel zou zijn. Deze bedrijven zouden dan 
ook geschikt zijn voor diversificatie (educatie, zorg, opschalen ecosysteemdien-
sten,…). De derde zone is de hoogproductieve, ten dienste van de verwerking en 
de handelsbalans. In deze gebieden geen ruimte voor extra natuur, noch bebos-
sing. Agro-ecologische principes (bv akkerranden worden gestimuleerd in de laat-
ste zone, zolang er maar geen productiviteitsdaling is. Een enigszins verfrissende 
blik op Vlaams beleid, met een Limburgse bril. Maar wat zou dit betekenen voor 
West-Vlaanderen? We nemen je mee in ons antwoord aan Vlaams Parlementslid 
Coenegrachts

Uiteraard hebben we appreciatie voor het 
denkwerk en de bijdrage tot een open discussie 
over de druk van de landbouw op de natuur. We 
hebben dat meer nodig: een open blik op het 
behoud en het versterken van wat er nog is van 
natuur en tevens ook op het behoud van stevig 
gewortelde en juistschalige landbouw. 

Landbouw en natuur in West-Vlaanderen

Om een beeld te schetsen van de landbouw in 
onze provincie, starten we graag met een ‘klein’ 
voorbeeld: de aardappelindustrie. In 1990 stond 
deze industrie in haar kinderschoenen. Alles sa-
men verwerkte ze 0,5 miljoen ton aardappelen 
tot frieten en andere producten. In 2019, 30 jaar 
later, is deze industrie vertienvoudigd in verwer-
kingscapaciteit. In 2018 staan Poperinge, Ieper, 

Heuvelland en Alveringem in de top 4 van de 
grootste aardappelarealen van Vlaanderen. In 
2021 staat de top 3 ook gekenmerkt als gebied-
stype III ikv Mestdecreet. 

In 2019 staat West-Vlaanderen eveneens 
bovenaan de lijst van provincies met de mees-
te kippen, runderen en varkens. Tegelijk is 
West-Vlaanderen ook de kampioen in de 
uitstoot van ammoniak en zijn de mogelijke 
gezondheidseffecten van de intensieve veeteelt 
op de bewoners in de landelijke gebieden nog 
niet of nauwelijks onderzocht. Een eerste on-
derzoek naar de verschillen tussen geurmodel-
lering en geurwaarneming -dat mee onder druk 
van de lokale bevolking en de inbreng van de 
West-Vlaamse Milieufederatie werd verkregen- 
heeft geleid tot een aanpassing van de geur-
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norm op Vlaams niveau. Enkel voor vleeskippen 
en met een onderscheid tussen geïsoleerde en 
geclusterde bedrijven. 

73,4% van de West-Vlaamse bodem, heeft 
een landbouwbestemming, tegenover 57,7% in 
Vlaanderen. 35% van de Vlaamse landbouwbe-
drijven, mogen West-Vlaams genoemd worden. 
4,4% van West-Vlaanderen heeft een natuurbe-
stemming, tegenover 9,4% in Vlaanderen. De 
“Groote Oorlog” heeft hier de aaneengesloten 
bossen vernietigd, daarna kwamen de polder-
graslanden, moerassen en heidelandschappen 
aan de beurt door de intensivering van de land-
bouw en de inname door industrie en verkave-
lingen. Nu is er de waterconcurrentie door de 
(door de mens veroorzaakte) droogte die de 
natuur schade toebrengt. 

Het agrocomplex telt in West-Vlaanderen 
15.256 bedrijven die 45.789 jobs creëren. Dat is 
9,2 % van alle arbeidsplaatsen in West-Vlaan-
deren. Het gaat zowel om jobs direct in de 
land- en tuinbouwsector als jobs die er indirect 
verband mee houden. De toegevoegde waarde 
van het West-Vlaamse agrocomplex wordt op 
2,571 miljard euro geschat en dit op een omzet 
van 8 miljard euro.

Voor de milieu- en gezondheidskost van de 
uitstoot van NH3 enkel in West-Vlaanderen 
(17.296.189 kg in 2014) klokken we, vol-
gens cijfers van de Vlaamse Overheid, af op 
570.768.000 EUR (De Nocker L. et al. ‘Eind-
rapport. Actualisering van de externe milieus-
chadekosten (algemeen voor Vlaanderen) met 
betrekking tot luchtverontreiniging en klimaat-
verandering (MIRA/2010/03’. Studie uitgevoerd 
in opdracht van de Vlaamse Milieumaatschap-
pij, MIRA, VITO. 2010.)

Dat is dan enkel de milieukost voor ammoniak. 
Niet de schade door erosie, watervervuiling (en 
drinkwaterproductie), resistentie van schimmels 
en medische/ menselijke kost, gezondheids-
schade door endotoxinen, verlies aan levens-
kwaliteit, daling van waarde woningen door 
geuroverlast, droogteschade, kost natuurher-
stel, … 

Met deze zeer korte schets willen we het belang 
van landbouw in West-Vlaanderen, maar even-
eens de druk vanuit de intensieve landbouw in 
West-Vlaanderen even aanhalen. Het is vanuit 
deze afweging dat we het voorstel van Open 
VLD hebben gelezen. 

Afwegingen bij de tekst vanuit 
West-Vlaanderen

Drie compartimentenlandschap

Het voorstel van Open VLD kiest ervoor om het 
ene gebied milieu- en natuurkundig op te geven 
ten voordele van een ander gebied. Momenteel 

heeft West-Vlaanderen 4,4% bestemde natuur. 
Het voorstel spreekt van een verdubbeling bij 
bestaande gebieden. Dat is voor West-Vlaan-
deren nog steeds een habbekrats. Een aantal 
grotere kernen als De Blankaart en het Zwin, 
Uitkerkse Polders en de bossen (en wat hei-
degebieden) in o.a. het Brugs Ommeland 
nemen een groot deel in. De andere gebieden 
zijn eerder versnipperd. Deze zouden hoogst-
waarschijnlijk sneuvelen. Dat gaat niet alleen 
in tegen de Europese Bescherming van een 
aantal habitattypes, maar eveneens tegen de 
nood voor de natuur om grotere verbonden 
gehelen te creëren, binnen een divers natuurlijk 
landschap (i.k.v. klimaatopwarming en biodiver-
siteitsval). Daarnaast is dit evenmin compatibel 
met de milieuregelgeving en lokale noden en 
eisen. ‘Natuur in de buurt’, is ook een recht 
voor mensen die in landelijkere regio’s wonen. 
Welke impact heeft dergelijk systeem op hen? 
Zullen mensen nog overal toegang hebben tot 
korte keten? Zal het gegarandeerd recht op een 
gezond en wel leven gegarandeerd blijven? 
Welke impact zal dit hebben op bijvoorbeeld 
de huizenmarkt in bewoonde gebieden met 
een intensieve landbouw? De mensen, die in 
de intensieve regio’s leven, zullen plots minder 
toegang hebben tot natuur en blootgesteld wor-
den aan meer geconcentreerde emissies uit de 
intensieve landbouw. 

De derde zone legitimeert de intensieve land-
bouw. Ook in deze gebieden geldt het milieur-
echt en moeten de doelen voor soortenbescher-
ming of de Kaderrichtlijn Water (nitraatrichtlijn) 
worden gehaald. Het belang van boerennatuur 
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wordt eveneens onderschat: landbouwgebied 
biedt een leefgebied voor heel wat soorten en 
deze staan al onder druk door de alsmaar toe-
nemende intensivering. En wat met de strenger 
wordende milieuregels, bijvoorbeeld het Mest-
actieplan of erosie? Wat met de destructieve 
impact van dit landbouwmodel? Kunnen we dit 
model wel nog oprecht een vorm van rechtsze-
kerheid bieden? 

De emissies van het intensieve landbouwmodel 
stoppen niet aan de arbitraire grenzen. Grond- 
en oppervlaktewater voeden zowel landbouw, 
industrie, mens en natuur. De blauwe aders 
connecteren de gebieden. West-Vlaanderen 
haalt nu al de slechtste cijfers (ondanks de tech-
nisch en milieukundig hoog efficiënte landbouw) 
voor waterkwaliteit, ammoniakuitstoot, droogte, 
… Wij zien dit als een teken aan de wand dat de 
druk momenteel te hoog is en dat de intensieve 
landbouw zich niet nog meer binnen de contou-
ren van de aangewende ruimte kan uitbouwen, 
integendeel. 

Daarnaast gaat de nota niet uit van een ‘ge-
laagd’ landschap -waarbij ecosysteemdiensten 
als recreatie, biodiversiteit, infiltratie, luchtzuive-
ring, waterzuivering, erfgoed,… maximaal wor-
den nagestreefd- maar haakt ze aan bij de com-
partimentering van het landschap, zoals men in 
het Gewestplan voor ogen had. Het argument 
van ‘ruimtelijk rendement’ wordt eenzijdig 
economisch ingevuld (voedselproductie), terwijl 
een landschap meer dan één ecosysteemdienst 
moet kunnen voorzien. Het verengen van open-
ruimte-gebruik tot natuur en voedsel is ons dan 

ook reductionistisch: het optimaliseren van de 
ecosysteemdiensten van het landschap en het 
versterken van de intrinsieke waarde van het 
ecosysteem, heeft een meer gelaagde aanpak, 
die aansluit bij de hedendaagse noden op vlak 
van recreatie, waterhuishouding, transport, bio-
diversiteit, voeding, … 
Vlaanderen moet net naar een duurzame tran-
sitie van de open ruimte, die lokaal zal moeten 
worden gedragen. Het is de diversiteit en de 
wisselwerking tussen die diverse elementen 
(landbouw, natuur, landschap, recreatie...) die 
het landschap vorm zullen geven. De voorkeur 
geven aan één bepaalde vorm van landbouw en 
dit ook zo te expliciteren, lijkt ons dan ook niet 
aangewezen. De sterke verwevenheid van de 
landbouw met haar omgeving is eigen aan ons 
ecologisch, maar ook culturele en maatschap-
pelijke landschap.

Landbouwpraktijken gedijen trouwens zelden 
in polariteiten, maar bestaan voornamelijk uit 
grijze zones van afwisselende gradaties in 
circulariteit, duurzaamheid en bedrijfsmanage-
ment en dit voor alle landbouwmodellen, binnen 
de context van de omgeving en de regelgeving. 
‘Juistschalige’ landbouw heeft vele facetten: van 
economisch goed voor het bedrijf en de uitbater, 
tot ecologisch en milieukundig ingebed in de 
omgeving en het ruimere (eco)systeem. 

Hoogproductief versus laagproductief

“Omdat Vlaanderen een dichtbevolkte, ver-
stedelijkte regio is, heeft onze landbouw zich 
ontwikkeld tot een hooggespecialiseerde, inten-
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door de voedselafhankelijkheid van de bevol-
king, van een aantal grotere spelers -eventueel 
binnen een buitenlandse groep- toch wel proble-
matisch kan worden genoemd in kader van de 
voedselsoevereiniteit. 
De impact van onze productie over zee mag 
eveneens niet vergeten worden. Momenteel 
wordt een oppervlakte overeenstemmend 
met een kwart van onze landbouwoppervlak-
te overzees gecultiveerd voor soja voor onze 
veestapel. Daar draagt deze bij tot vernietiging 
van natuurlijke ecosystemen en heeft bovendien 
een enorme impact op lokale boeren en indige-
ne bevolkingsgroepen. Een simpele ruimtelijke 
verschuiving met intensivering in Vlaanderen zal 
dit probleem niet verhelpen. De volledige impact 
van onze intensieve systemen dient in reke-
ning gebracht i.p.v. deze te externaliseren en 
dus af te wentelen op andere werelddelen. De 
intensieve veehouderij en het landgebruik dat 
hiervoor nodig is, worden onvoldoende in vraag 
gesteld. We mogen het probleem niet verplaat-
sen naar bijvoorbeeld meer soja-import.
De nota houdt ook onvoldoende rekening met 
het familiale karakter van veel bedrijven. Der-
gelijke spatiale indeling zal boeren dwingen om 
te verhuizen, ook als hun bedrijf al generaties 
meegaat. Wat zal dit op lange termijn doen 
met de kleine spelers, de familiale boeren? Dit 
voorstel kan een verdere consolidering van 
landbouw door grote spelers versnellen.
Alternatieve vormen van landbouw zoals biolo-
gische en agro-ecologische landbouw worden 
in het voorstel als ‘lucratief’ voorgesteld. Ze zijn 
echter veel meer dan dat en bieden ook een 
visie die een algemene verduurzaming van de 
landbouw vooropstelt. 

Biologische en andere alternatieve vormen 
van landbouw worden te eenvoudig weggezet 
als ‘minder productief’. In deze systemen is 
echter nog heel wat ruimte voor bijkomende 
productiewinsten en bovendien moet men in 
onze multifunctionele ruimte alle diensten in 
rekening brengen (productiemaximalisatie vs 
optimalisatie). Dat agroforestry net tot een ho-
gere opbrengst kan leiden, met een daling aan 
schadelijke emissies en een beperktere nood 
aan hulpbronnen, lijkt ons eveneens te weinig 
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sieve sector.”, zo geeft de nota aan. 
Daar durven we ons wel vragen bij te stellen: 
het zijn historische beleidskeuzes en gebeur-
tenissen, haven, bodem, water, geopolitiek en 
maatschappelijke dynamieken die ervoor zorg-
den dat Vlaanderen en specifieker West-Vlaan-
deren één van de meeste intensieve landbouw-
gebieden werd. De positieve handelsbalans van 
het agrocomplex is uiteraard een aangenaam 
economisch gebeuren, maar het mag niet ten 
koste gaan van hele gebieden, hun inwoners en 
het lokale ecosysteem, dat in connectie staat 
met het grotere geheel. 

“Hoe kunnen we een stijgende wereldbevolking 
voeden terwijl we met minder horen te doen: 
minder grond, efficiëntere landbouw , minder 
emissies, én dit alles ecologisch, economisch 
én sociaal duurzamer.”, staat in de nota. 
Niet alleen de corona-pandemie heeft aange-
toond dat een lokale productie hier, maar ook 
in de landen waar we naar exporteren, van 
groot belang is. Momenteel zorgt de frietexport 
voor een verdringing van lokale aardappelen 
op de Zuid-Amerikaanse markten en kippen uit 
Antwerpen, verdringen de lokale exemplaren in 
Ghana. Intussen blijft de rekening voor de exter-
ne kost van die massaproductie onbetaald. 

Hoewel de nota een eerbaar compromis lijkt 
te willen sluiten tussen ruimte voor zowel 
natuur, het intensieve als het extensieve land-
bouwmodel, worden deze systemen volgens 
de West-Vlaamse Milieufederatie nog sterker 
tegenover elkaar gepositioneerd, wat de polari-
satie net kan versterken.
Daarenboven sluit het voorstel nauw aan bij 
de LOG (of Landbouwontwikkelingsgebieden) 
zoals ze in Nederland zijn ontwikkeld: gebieden 
waar de absolute voorrang wordt gegeven aan 
de ontwikkeling van de landbouw en het land-
schap net als de bewoners en de biodiversiteit 
als ondergeschikt werden aanzien. Een iconisch 
exportland, waar de landbouw momenteel in 
een existentiële crisis zit, nét om de reden 
van de keuze voor de ruimtelijke scheiding en 
verregaande intensivering. Daarenboven is er 
eveneens de concentratie van de economische 
machten binnen het landbouwcomplex, waar-
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onderzocht. Het doet vermoeden dat er vanuit 
een premisse ten voordele van intensieve land-
bouw wordt uitgegaan. Maar hiervoor verwijzen 
we graag naar de reactie van Bioforum. 

Definitie natuur

Natuur laat zich niet vangen enkel in een plan-
context: je kan niet zomaar op een kaart te-
kenen waar natuur moet komen en waar niet. 
Natuur ‘is’ veelal gewoon ergens, omdat de 
natuur er nood aan heeft. ‘Natuur’ is een heel 
brede term voor een onderdeel van een ecosys-
teem dat bijvoorbeeld zorgt voor bodemopbouw 
en bodemleven, dat zorgt voor bv. vasthouden 
en beschikbaar stellen van water via schimmels 
en wormengangen,… 

Natuur’ is ook trekvogels, die niet volgens plan-
contouren denken, of verbindingen die nodig 
zijn voor de migratie van soorten. Natuur is ook 
een recreatieplaats voor mensen of groen dat 
zorgt voor de verkoeling. Of die poel of gracht 
die ervoor zorgt dat het water bovenstrooms 
opgehouden wordt en infiltreert, klaar om via 
het ondiepe grondwatertransport terug naar 
het watersysteem te vloeien. Natuur is ook de 
bestuiving van gewassen en het evenwicht dat 
landbouwplagen helpt voorkomen. Natuur is 
ook de bescherming die Europa voorziet voor 
met de landbouw verweven soorten in bepaalde 
gebieden, of de lanen van statige beuken die 
het Brugse Ommeland doorkruisen, dwars door 
landbouwgebied. Natuur zijn ook de hagen her 
en der in het landschap, die een refuge bieden 
voor patrijzen en hazen, of de geelgors. Na-
tuur is de broedende kievit midden een akker. 
Natuur is die buffer die zorgt voor het afvan-
gen en omzetten van stikstof en fijnstof uit de 

landbouw, of het bos dat als spons fungeert en 
benedenstrooms het veld van water voorziet. 
Kortom: natuur is verweven met de ruimte en 
haar activiteiten. 

Maar toch

Ondanks het feit dat we ons niet kunnen vinden 
in de voorgestelde visie om alle hiervoor opge-
somde redenen, is het feit dat er een voorstel tot 
verzoening op tafel wordt gelegd op zich posi-
tief. De voorstellen gaan ook uit van een ruim-
telijk recht voor meer natuur, wat voor ons ook 
al een stap vooruit is. Daarenboven tracht het 
voorstel ook voor een versterkte kwaliteit van de 
natuur te zorgen. 

Ook wij willen een “Pax Agricultura”, waarbij niet 
zozeer de kwantiteit van de landbouw, maar 
vooral de kwaliteit ervan, voor boer, buurt en 
beest, voorop staan. Een landbouw voor velen, 
vertrekkend vanuit een juistschaligheid en met 
een hoge lokale toegevoegde waarde (dus min 
externe kost). Ook wij zijn ervan overtuigd dat 
vanuit polarisering geen ‘duurzame vrede’ komt, 
maar het zal je eveneens niet verbazen dat we 
ons met de huidige toestand van natuur en mi-
lieu niet kunnen verzoenen. De pax zal moeten 
vertrekken van de gedeelde grond. 

Tekst: Bart Vanwildemeersch

De volledige tekst van Open VLD is na te lezen op:
https://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1715921 

De reactie van Bioforum kan je hier lezen:
https://vilt.be/nl/nieuws/biodiversiteit-hebben-we-
overal-nodig-in-ons-landschap-niet-alleen-in-natuur


