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T
ot een eeuw geleden waren de
meeste mensen de hele dag in het
getouw om genoeg te eten te vinden

voor de (doorgaans grote) gezinnen. De
industrialisering van de landbouw bracht
daar verandering in. De voedselvoorzie-
ning werd iets van de supermarkt, de
aanvoer was gegarandeerd, waardoor
steeds meer mensen tijd kregen om na te
denken over andere besognes dan over-
leven. De voorbije vijftig jaar kwam een
nieuwe maatschappelijke bekommernis
opzetten: aandacht voor een gezonde
leefomgeving. 

Het besef groeide dat geen enkele sec-
tor ons leefmilieu meer vernietigde dan
de landbouw. Pesticiden, overbemesting
en monoculturen bleken een ramp voor
wat er aan natuur rest. De slinger is zo
ver doorgeslagen in de richting van
natuurvernieling dat het contraproduc-
tief wordt voor de landbouwpraktijk
zelf: de bijenpopulaties krijgen zulke
zware klappen dat ze hun functie als
natuurlijke bevruchters van gewassen
niet meer kunnen vervullen.

Het landbouwlandschap moest op -
nieuw natuurvriendelijker worden, en

daar nam de Europese Commissie het
voortouw in. Sinds 2015 wordt 30 pro-
cent van de rechtstreekse Europese in -
komenssteun aan landbouwers (voor de
Vlaamse boeren zo’n 240 miljoen euro
per jaar) gekoppeld aan de naleving van
vergroeningseisen, zoals klimaatvriende-
lijke bedrijfspraktijken en maatregelen
die een meetbare verbetering van de bio-
diversiteit in landbouwgebied mogelijk
maken. De landbouwers wordt ook
gevraagd om 5 procent van hun akker-
land in te richten als ‘ecologisch aan-
dachtsgebied’, waarin plaats is voor
bijen, vlinders en vogels.

Het klonk veelbelovend, maar zoals
met goedbedoelde milieu-initiatieven de
regel is, kwamen er onder druk van lob-
bygroepen zo veel achterpoortjes dat het
systeem zijn doel dreigt te missen. De
lobbyisten hamerden ononderbroken op
dreigende voedselschaarste, in de hoop
dat de aanleg van ecologische aandachts-

Een derde van de Europese (en dus ook Vlaamse)
landbouw moet groener worden als de boeren nog 
de volle pot aan subsidies willen krijgen. Maar de
maatregelen die doorgaans worden genomen, zijn 
een slag in het water. DOOR DIRK DRAULANS

Weggegooid geld
Waarom de vergroening van onze landbouw de mist in gaat
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gebieden het productieareaal niet zou
aantasten. Ze haalden hun slag thuis: er
werden eenvoudige regeltjes toegevoegd
aan het systeem die het mogelijk maakten
om gewone akkers een groen label te
geven – wat niet de bedoeling was. 

Een onaantrekkelijk biljartlaken
‘Wij staan achter het principe om boeren
met subsidies te belonen voor inspan-
ningen voor natuur en landschap in land-
bouwgebied’, zegt Freek Verdonckt,
landbouwexpert bij Natuurpunt. ‘Zo kan
de landbouwer op verzoek van de samen-
leving een stukje natuurbeheer in eigen
handen nemen. Maar omdat de overheid
de subsidies ook kan toekennen aan boe-
ren die de minst efficiënte vergroenings-
praktijken toepassen, draagt de hele
operatie – met haar tientallen miljoenen
euro’s aan steun – nauwelijks bij tot een
verhoging van de biodiversiteit in de
Vlaamse velden.’

Half februari maakte
het Departement Land-
bouw en Visserij van de
Vlaamse administratie
de cijfers bekend van
het allereerste ‘ver -
groeningsjaar’ van de
Vlaamse landbouw
(2015). Daar werd op 17
februari in de Commis-
sie Landbouw, Visserij
en Plattelandsbeleid van
het Vlaams Parlement stevig over gede-
batteerd. Volksvertegenwoordiger Piet
De Bruyn (N-VA) vroeg aan minister van
Omgeving, Natuur en Landbouw Joke
Schauvliege (CD&V) of de geleverde
inspanningen een verhoging van de bio-
diversiteit opleverden. De Bruyn trok in
twijfel dat de door de meeste boeren toe-
gepaste praktijk van de ‘groenbedekkers’
efficiënt is om de achteruitgang van
natuur in landbouwgebied te stoppen.

Groenbedekkers zijn
mengsels van gewassen zoals
gele mosterd en koolzaad die
na de hoofdteelt worden
ingezaaid en in het najaar tot
bloei komen. Maar ze bieden
slechts een bescheiden meer-
waarde voor vogels en in -
secten. Zelfs in de winter
ingezaaide grasmengsels, die
er op een akker als een voor
dieren onaantrekkelijk bil-

jartlaken bij liggen, worden als vergroe-
ning aanvaard. Ook al is het toegelaten
om ze te bemesten en in de vroege lente
dood te spuiten om ze makkelijker in de
grond te kunnen ploegen. Beide praktij-
ken kunnen voor weide- en akkervogels
een ‘ecologische val’ worden: de dieren
beginnen op de groene akkers te
 broeden, maar die worden omgeploegd
voordat hun eieren uitgekomen zijn,
waardoor de nesten verloren gaan.
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‘De door Joke
Schauvliege
bejubelde
vergroening 
is vooral een
boekhoudkundige
operatie  .’

GRAUWE KIEKENDIEF Administratieve
drempels remmen de aanleg van
natuurvriendelijke vogelakkers.
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