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OVER DE SCHREVE

Netwerk Goed Boeren: 
goed verdienen aan een 
ander landbouwmodel 
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Het openbaar onderzoek voor de 
Vlaamse aanpak van het stikstofpro-
bleem (PAS) liep op 17 juni af. Uiteraard 
diende de West-Vlaamse Milieufederatie 
bezwaar in. Eén van de bezwaren – en 
misschien wel het belangrijkste – was 
de vraag om landbouw aan te passen 
aan de omgeving en niet omgekeerd.
 
De Brabantse Milieufederatie (BMF), onze 
Nederlandse collega’s met nog meer dieren 
op een kluitje, kennen het stikstofprobleem al 
jaren. Met hen zijn we scheep gegaan om de 
Nederlandse aanpak de grens over te trekken. 
Dat lukte best wel, maar zonder het verhoopte 
resultaat voor het landbouwmodel. En daar 
wilden ze verandering in brengen.

In 2015 richtte de BMF het Netwerk Goed Boe-
ren op. Met de steun van de Provincie Brabant 
en later het ministerie voor Landbouw, natuur 
en voedselkwaliteit, bracht ze een tiental ver-
nieuwende landbouwers samen. Ook in Brabant 
is het boeren met de natuur niet eenvoudig: er 
bestaat te weinig informatie en onderzoek, de 
voorlopers ervaren veel druk van de collega’s 
omdat ze het reguliere model in vraag stellen 
én het beleid luistert ook daar in eerste instan-
tie naar de agro-industrie. Daarenboven is het 
nog steeds eenvoudiger de stille kost van een 
intensief model door de maatschappij te laten 
dragen, tegenover het zorgen voor een lagere 
maatschappelijke kost –maar een hogere pro-
ductieprijs. Daarom organiseert het netwerk 
bedrijfsbezoeken over inhoudelijke thema’s 
(kennisdeling), studiegroepen voor onderlinge 
uitwisseling van kennis en ervaringen en ont-
moetingen van gelijkgestemden. En behartigt ze 
de belangen van natuurinclusieve boeren.

Het netwerk streeft naar zoveel mogelijk na-
tuurinclusief boeren. Natuurinclusieve land-
bouw betekent in de praktijk onder andere 
uitfasering van chemie, duurzaam water- en 
bodemgebruik en het lokaal sluiten van kringlo-
pen. Op deze manier levert natuurinclusieve 
landbouw een grote bijdrage aan het realiseren 
van diverse duurzaamheidsdoelen op het ge-
bied van Natura 2000, de Kaderrichtlijn Water, 
voor het landschap, klimaat en voor herstel 
van biodiversiteit.

Concreet doen ze dat door onder andere het 
lokaal sluiten van kringlopen, het beheer van 
kruidenrijk grasland, agroforestry, varkens in 
buitenloop, enzovoort. Telkens met de typisch 
Nederlandse reflex naar het verdienmodel. 

Stilaan begint de groep ook te wegen op het 
beleid: de Provincie Brabant stelde, samen 
met de groep van het netwerk en het Louis 
Bolk-instituuteen handreiking op in de vorm 
van een aanstiplijst met dewelke een uitzon-
dering kan verkregen worden op de verplichte 

aanpassingen van stallen in kader van de 
stikstofregeling. Met behulp van dit instrument 
kunnen landbouwers zien welke aanvullende 
maatregelen zij nog moeten treffen om aan de 
uitzonderingsregeling te voldoen. Het gaat dan 
over de verbetering van het bodem- en water-
systeem, het vergroten van de biodiversiteit 
en landschappelijke kwaliteit, het extensiveren 
van de veestapel (2 GVE/ha) en het beter slui-
ten van kringlopen (nutriënten, koolstof water).

Nu 7 jaar later is de groep gegroeid naar 
45 geïnteresseerde boeren en zal deze nog 
verder groeien naar 60 volgend jaar. 3 be-
drijfsadviseurs versterken het netwerk) en 12 
bedrijven hebben de titel van ‘inspiratiebedrijf’ 
gekregen. ‘Het loopt best aardig!‘

In West-Vlaanderen is het netwerk van 
agro-ecologische boeren nog pril. Er is ook 
amper lobbymacht voor boeren die niet bio 
gaan, maar wel de keten willen sluiten en 
willen samenwerken met de natuur. Voedsel 
Anders wil hier met haar leden (waaronder 
BBL, West-Vlaamse Milieufederatie, maar 
ook Boerenforum en Bioforum) verandering in 
brengen. Boerenforum wil met haar leden aan 
de slag met agro-ecologie. Samen hebben ze 
een bezwaar ingediend tegen de voorstel-PAS, 
die agro-ecologisch boeren in Vlaanderen bijna 
onmogelijk maakt. We houden je op de hoogte. 

Tekst: Bart Vanwildemeersch

Meer info: 

www.brabant.nl/actueel/nieuws/ 
landbouw-en-voedsel/2021/handreiking- 
voor-natuurinclusieve-melkveehouders

www.goedboeren.nl

www.voedsel-anders.be
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