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De wetenschap is scherp voor de
waarde van groenbedekkers bij het
bevorderen van biodiversiteit. De hoofd-
functie ervan is puur landbouwtech-
nisch, zoals het vastleggen van koolstof
in de bodem, het tegengaan van erosie
en het opnemen van overtollige mest-
stoffen. Ze hebben dus wel een plaats in
een duurzame landbouwpraktijk, maar
niet in het stimuleren van vergroening.
In 2014 publiceerde een internationale
schare onderzoekers in het vakblad Scien -

ce een vernietigende analyse van het
gebruik van groenbedekkers om biodi-
versiteit in de hand te werken. Groen-
bedekkers zijn niet meer dan een vorm
van regulier landbouwgebruik die, onder
druk van landbouwlobby’s, plots mocht
meetellen als ecologische maatregel,
waardoor de meeste boeren niet verplicht
werden om hun dagelijkse bedrijfsvoe-
ring op een natuurvriendelijker manier
te organiseren. De Europese Commissie
aanvaardde groenbedekkers maar in laat-
ste instantie als ecologische maatregel,
tegen de wetenschappelijke adviezen in.

Het hoeft dus niet te verbazen dat 97
procent van de Vlaamse boeren in 2015
in orde was met de verplichting tot ver-
groening. Liefst 85 procent van het ‘eco-
logisch aandachtsgebied’ werd met
groenbedekkers gevuld. Voor minister
Schauvliege volstond dat om zich in het
parlement op de borst te kloppen met de
stelling dat de boeren zich goed hadden
aangepast. Ze zag geen redenen om te
twijfelen aan de Europese evaluatie van
de effectiviteit van de voorgestelde maat-
regelen. Ze verschool zich ook achter het
feit dat het om een Europese maatregel
gaat, die Europees geëvalueerd zal wor-
den – hoewel de regelgeving toelaat dat
lokale overheden bepaalde praktijken sti-
muleren of ontraden. De kans is klein
dat Schauvliege van die flexibiliteit
gebruik zal maken.

‘De minister stelt zich geen vragen bij
de ecologische effectiviteit van de maat-
regelen’, bevestigt Freek Verdonckt van
Natuurpunt. ‘Maar ze kan de kritiek van
de magere impact op de biodiversiteit
niet weerleggen. Ze wil daar in Vlaande-
ren ook geen maatschappelijk of weten-
schappelijk debat over. De door haar
bejubelde vergroening is niet meer dan
een boekhoudkundige operatie: op
enkele uitzonderingen na werden er
praktijken gehanteerd die al gangbaar
waren. Meer dan 90 procent van de ge -
nomen maatregelen schiet tekort om het

Bioboer Kurt Sannen 
uit Diest pleit voor
 aandacht voor hoog-
waardige natuur 
in landbouwgebieden.
‘De tegenstelling tussen
boeren en natuur moet
dringend worden weg-
gewerkt.’

Begin februari publi-
ceerde de Europese
Commissie een rapport
over ‘High Nature Value
Farming’: landbouwvor-
men die naast voedsel
ook hoogwaardige
natuur opleveren. Bio-
boer Kurt Sannen van
het Bolhuis in Diest,
voorzitter van de koepel
Bioforum, nam als Bel-
gisch expert aan de stu-
die deel. ‘Het is goed dat
boeren zich bewust wor-
den van het belang van

groenbedekkers als
maatregel’, zegt hij.
‘Maar ik ben het met
Natuurpunt eens dat ze
maar een beperkte
meerwaarde voor de
biodiversiteit zullen bie-
den. Tegelijk moet het
mogelijk zijn om een
natuurvriendelijke land-
bouw te ontwikkelen
waaraan ook iets te ver-
dienen valt. Ook de boer
moet er beter van wor-
den.’

Voor Sannen gaat het
daarbij niet alleen om
het aanbieden van duur-
dere producten voor een
nichemarkt, maar ook
om bedrijfseconomisch
werken met eiwitgewas-
sen zoals luzerne en
grasklaver: die zijn niet
alleen goed voor de boe-

ren, maar ook voor de
vogels. ‘De tegenstelling
tussen boeren en natuur
moet dringend worden
weggewerkt’, zegt hij.
‘Maar dat is niet gemak-
kelijk, onder meer
omdat het huidige land-
bouwbeleid het niet sti-
muleert. Het stimuleert
gewoon de tredmolen
van boeren die steeds
meer moeten produce-
ren, omdat de prijzen
voor hun producten
steeds lager worden.
Veel boeren hebben pro-
blemen met toegang tot
landbouwgrond of met
subsidieregels. Boeren
die niet kiezen voor
grootschaligheid of spe-
cialisatie maar die voor
diversiteit gaan, komen
bijvoorbeeld niet in aan-
merking voor investe-
ringssubsidies. Zo
verhinder je creativiteit
in de boerenwereld.
Waarom laat je de
schaal van bedrijfsvoe-
ring niet afhangen van
de plek waar je boert en
van het type landbouw-
bedrijf?’

Sannen heeft 60
koeien, waar hij net van
kan leven. Zijn dieren
grazen op zeldzame bio-
topen zoals dottergras-
landen en vallei-
graslanden, waar orchi-
deeën bloeien en kie-
kendieven rondzwerven.
Een deel van zijn gron-
den is eigendom van
Natuurpunt of het
Agentschap voor Natuur
en Bos (ANB). ‘Dat geeft
geen conflicten, integen-
deel, we versterken
elkaar. Het is een
samenwerkingsmodel
dat in grotere delen van
het Vlaamse grondge-
bied ingevoerd zou moe-
ten worden.’

KURT SANNEN: ‘Ook de boer
moet beter worden van
natuurvriendelijke landbouw.’
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Een bioboer getuigt 
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