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Inleiding
Hoeve ‘Kleen Eversam’ is een meerledige hoeve, daterend van 1642.
Het is gelegen in Stavele, een klein West-Vlaams dorpje.
Sinds 1985 is het opgenomen in de lijst van beschermde monumenten. Zowel interieur als
exterieur moeten in oorspronkelijke staat behouden blijven.
Een mooi stukje onroerend erfgoed in de westhoek.
Het is bereikbaar via een onverharde oprit.
Interessant is het boerenhuis op lage terp, deels omwald ten zuidoosten.
Het boerenhuis met links een opkamer en rechts een lager woongedeelte is in één bouwlijn,
onder onderbroken gebogen zadeldak met Vlaamse dakpannen.
In cartouches ‘anno’ ‘1642’ op de zijgevel. Door een storm werd een ingemetselde,
historische profielsteen van de eversamers uitgeslagen en vernield.
De witgekalkte baksteenbouw siert het stukje erfgoed.
Naast het boerenhuis zijn er nog enkele niet-beschermde stallingen en nutsgebouwen.
Een loods (20e eeuw) ten noordwesten wordt dikwijls als storend ervaren.
Een kleine, ecologische moestuin ten zuiden van de erfzijdegevel doet herinneren aan de
zelfvoorzienigheid van de boerderijen in vervlogen tijden.
Vroeger was de hoeve afhankelijk van de abdij van Eversam (1091).
Deze abdij werd beheerd door paters Augustijnen die dus op hun gronden mensen lieten
aan landbouw en bosbouw doen.
Hoeve Kleen Eversam heeft dus al héél lang als landbouwbedrijf een bestaan gekend.
Hopelijk doet de snelle evolutie van de landbouw dit boerenbestaan op deze hoeve niet de
das om.
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Doorlichting van het landbouwbedrijf
Als eindwerk bij de cursus landbouwnatuurgids werd van de cursisten verwacht dat ze een
landbouwbedrijf onder de loep zouden nemen.
Iedere cursist moest dus op zoek naar een landbouwbedrijf.
De zoektocht duurde voor mij niet lang.
Ik heb deze tekst opgebouwd aan de hand van een ‘ondervragend’ gesprek met Marc Feryn,
mijn echtgenoot.
Sinds 1997 sta ik met mijn beide voeten dagelijks op ’t Kleen Eversam in een actief
landbouwbedrijf. Ikzelf ga nog deeltijds werken en de resterende tijd spendeer ik aan de
zorg voor mijn gezin, de opsmuk en het onderhoud van de siertuin, de moestuin, het erf, ….
Het feit dat ik ook natuur/bosgids ben, laat integratie van natuur op het landbouwbedrijf
héél vaak centraal staan.
Ik ben niet in het landbouwmilieu grootgebracht. Dus ‘boeren’ was totaal nieuw voor mij.
Maar waar een wil is, is een weg. Als de interesse er is en als je iets wil kunnen dan kun je
alles leren. Ik heb dus de liefde gevonden op een landbouwbedrijf en ik ben er met heel mijn
hart en ziel ingestapt.
Ik ben van opleiding boekhoudster/moderne talen en werkte als secretaresse in een totaal
andere sector. Groot was mijn verbazing als ik de papierwinkel en alle factuurbedragen zag
die met zo’n klein bedrijf gepaard gingen. Die papierberg was dan ook al snel één van mijn
taken op het bedrijf.
Mijn man, Marc Feryn, is fulltime vrachtwagenchauffeur in de varkenssector en baat dus
het landbouwbedrijf uit in bijberoep. Een onvermijdelijke keuze die hij moest maken om
toch een inkomen te hebben. Hij nam het bedrijf in 1993 over dat door zijn vader en moeder
(gestorven in 1985) was uitgebouwd en die er altijd goed hun brood hadden verdiend. Maar
net na zijn overname kwam het eerste MAP zich aanbieden. Beperkingen en regels die het
financiële plaatje ook niet altijd rooskleurig maakten. Er werd hem aanbevolen(door bank
en boerenbond) om toch maar grote investeringen aan te gaan zoals bv. een varkensstal of
kippenstal te bouwen. Maar die immense investeringen zag hij als alleenstaande
jongeman niet zitten. De enige kosten die hij maakte waren de overname en de aanpassing
van de stallen om gemakkelijk alles alleen te kunnen doen toen zijn vader besloot een
nieuw leven te beginnen met een nieuwe partner en dus niet meer zou meehelpen op het
bedrijf.
Marc ging nog altijd liever met een gerust hart gaan slapen. Als hij toch maar iedereen kon
betalen en niet tot over zijn oren in de schulden zou zitten.
Of hij op vandaag de juiste beslissing genomen heeft ?! Ik denk het wel.
Dit jaar is zijn kleine schuldenlast afbetaald en krijgt hij dus extra ademruimte in zijn
portemonnee. Tijd geeft raad. Marc die met de paplepel het boerenbestaan werd
ingegeven is een landbouwer in hart en ziel. Daarom dat hij probeert het landbouwbedrijf
een overlevingskans te bieden op zijn manier. Zeker niet als megagroot bedrijf dat
afhankelijk moet zijn van banken, voederfabrieken of dergelijke maar een gezinsbedrijf
waar tijd en ruimte is voor gezin, werk, natuur, dierenliefde, ….
Op dit bedrijf zijn vele natuurwaarden ook blijven bestaan. Mochten er nieuwe stallen zijn
gebouwd dan zouden zeker kleine landschapselementen en onroerend erfgoed gesneuveld
zijn. Dit is dan ook het enige positieve als je het bekijkt uit het standpunt van een
landbouwnatuurgids.
Op vandaag zijn we nog te ‘modern’ om in Bokrijk te staan maar messchien binnen x
aantal jaren zullen we omheind worden als ‘reservaat met levend agrarisch erfgoed’.
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Beschrijving en plan van het bedrijf
Dit landbouwbedrijf is een gemengd bedrijf met veeteelt en akkerbouw.
De totale grootte bedraagt een kleine 20 hectare.
De runderen zijn van het Belgisch Wit-Blauw vleesras. De ‘dikbillen’ genaamd in de
volksmond. Er zijn ook 2 shire-paarden aanwezig als rij/tuigpaard.
In totaal zijn er een 50-tal runderen op het bedrijf (zoogkoeien en jongvee). De vrouwelijke
kalfjes worden op het bedrijf behouden als vervanging van oudere dieren. De mannelijke
kalfjes worden na 3 weken verkocht voor de kalverhandel. Vroeger werden deze gehouden
tot 1.5 jaar maar het prijsverschil bij de verkoop werd te klein tov de ‘verse’ kalfjes dat de
beslissing snel gemaakt werd. Ook de mestproduktie verminderde door deze manier van
vroege verkoop.
Op de akkers wordt vooral geteeld in functie van het voederen van de dieren.
Maïs (+/- 4ha), wintertarwe (+/- 4.6 ha) en blijvend grasland (2.2 ha bij het erf + 4.7 ha in
de broeken) omvatten het grootste aandeel rechtstreeks voor de dieren. Sinds de verkoop
van ons suikerbietenquatum hebben we nu elk jaar 3 ha pootaardappelen (contract). We
hebben ook al meerdere jaren een gebruiksovereenkomst met het ANB voor het gebruik
van een hooiland (+/- 3.5 ha). Dit hooiland maakt deel uit van het Eversambos dat
aangrensd aan onze akkers. Voor het maaien van die hooiweide krijgen we het gras als
vergoeding. (afbeelding 1)
Afbeelding1: overzicht percelen

Legende percelen
-------- Stuk hooiland ANB
-------- Eversambos ANB
-------- Akkerland bij het erf
-------- Blijvend grasland rond het erf
-------- Blijvend grasland in de broeken
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Door het maaibeheer van die hooiweide van het ANB wordt de grond armer en vroegere
plantengroei krijgt weer een kans in deze natte weiden. Foto’s hieronder met wilde peen,
koekoeksbloem en pinksterbloem die nu al terug voorkomen in die weide. (sinds 6 jaar
maaibeheer)
De eerste maaibeurt kan pas vanaf 1 juni. Er mogen geen herbiciden of fungiciden gebruikt
worden. Bemesten is verboden. Er worden ook geen afwateringsmaatregelen toegestaan.
Laantjes herbergen hier tijdelijk de gevallen neerslag wat zorgt voor een gevarieerde
vegetatie van natte naar droge stukken gras/hooiland.
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De bodem (afb. 2) van de het akkerland is natte, zware zandleemgrond. Het weiland in de
broeken en het hooiland ANB is gekenmerkt door een onderlaag van klei met daarop
venige overblijfselen van kreekruggen. Deze weilanden zijn drassig en voorzien van
afwateringslaantjes.
Afbeelding2: bodemkaart, blauwe omranding = percelen

Alle percelen zijn gelegen bij de Ijzer en de Poperingevaart. Ze liggen dus voor een groot
deel in het overstroombaar gebied van deze waterlopen. (afb.3) De weilanden in de broeken
komen gemiddeld 1x per jaar onder te staan. Ze fungeren als wachtbekken voor het
overtollige water. Doordat deze broeken lager gelegen zijn dan de waterloop worden ze
met een windwatermolen drooggepompt. (afb. 4)Als landbouwer is het ook nodig kennis te
hebben van het watergebeuren bij grote regenval. Wij weten dat we slechts een kleine 24
uur tijd hebben om dieren te evacueren uit die weide. Meestal gebeuren die overstromingen
in de winter maar de laatste jaren komt het vaker voor dat ook in de zomer de weide
onderloopt.
Afbeelding3: overstromingskaart
blauwe omranding = percelen
blauwe inkleuring = recentelijk overstroomd
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Afbeelding4: Door middel van een sluis wordt het water in de zomer tegengehouden uit
hoger gelegen gebieden. Enkel de laantjes (info zie volgende blz.) uit de broekweiden vullen
’s zomers dan de trekgrachten die op het einde bij de grote waterloop, hier de
Poperingevaart, uitgepompt worden met een windwatermolen.

Foto: sluis in de zomer

Foto: sluis in de winter met overstroomde weide

Foto: windwatermolen

Foto: overstroomd weiland in de broeken
(Foto bij info over laantjes is op dezelfde plaats
genomen maar in de zomerperiode)
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Laantjes?
Weinig mensen weten wat een laantje is. Een laantje is als
het ware de drainagebuis avant la lettre. Het is een breed
uitgetrokken, langgerekte laagte (dikwijls niet veel meer
dan 40 cm) die voor de afwatering van weilanden zorgde.
Doordat laantjes lager lagen (laantjes zijn ongeveer 2 à 3 m
breed) en de omliggende ruimte hoger (landruggen van
ongeveer 15 m breedte), liep het water af naar deze
“greppels”. De laantjes stonden rechtstreeks in contact
met een grachtenstelsel om het water af te voeren.
Deze techniek werd vooral in polderweilanden toegepast.
Door de schaalvergroting van de landbouw en het
uitvinden van de hedendaagse drainagebuis is het concept
van de laantjes verloren gegaan.
Het voordeel van deze laantjes is dat men het overtollige
regenwater op een langzamere manier kan afvoeren. De
grond werkt als een spons dat het water vasthoudt. Zo
houdt men bij overvloedige regenval het water langer ter
plaatse en is er minder kans op overstromingen. Met dit
systeem kunnen landbouwers wel minder snel hun dieren
op de weilanden plaatsen. In weilanden waar laantjes
aanwezig zijn zien we ook een rijkere vegetatie.
Op de hogere delen (landruggen) komt een vegetatie voor
die eigen is aan gedraineerde weilanden (met een
dominantie van grassen). De vegetatie in de laantjes zelf is
meer een grondwatergebonden vegetatie met grassen zoals
geknikte vossenstaart en fioringras, maar ook met russen,
zeggen en o.a. echte koekoeksbloem.
In de IJzervallei nemen we nog verschillende restanten van
verlande laantjes waar. Aan de hand van luchtfoto’s
kunnen we de oorspronkelijke structuur van de laantjes nog
duidelijk waarnemen. De meeste laantjes verkeren echter in
een danig slechte toestand dat dringend stappen nodig zijn
om dit typisch cultuurhistorisch landschapserfgoed te
behouden. De te nemen stappen voor het behoud van
laantjes zijn nochtans gemakkelijk. Met een kraan kan je in
een handomdraai deze laantjes ruimen. Onder “ruimen”
verstaan we de bovenste laag lichtjes afschrapen (10 à 15
cm) over een breedte van 2 à 3 m.
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Deze broekgebieden zijn natuurwaardevol omdat ze net naast het vogelrichtlijngebied
liggen. Kievit en grutto zijn een veel geziene gast. Deze dieren houden zich uiteraard niet
aan de door de mens afgebakende zones. Omdat we net naast het vogelrichtlijngebied
zitten hebben we geen extra regels te volgen. (afb. 5)
Afbeelding 5: vogelrichtlijngebied, groene omranding = broekweide

De akkers zijn gelegen naast het Eversambos enerzijds en een privébos anderzijds. Tussen
het privébos is er geen bufferstrook. Dit betekend toch een mindere opbrengst van het
aanpalende gewas de eerste meters. Bij het eversambos is er een 8 meter brede grasstrook
als buffer. Deze strook onderhouden wij in overleg met het ANB. Plantengroei die dus
niet in onze akkers gewenst is en dus wel in die strook en/of bos groeit wordt dus door
maaien van die bufferstrook onder controle gehouden. Lastige planten als distels en
jacobskruiskruid hebben we zo onder controle. Door dit maaibeheer van die strook moeten
wij minder herbiciden gebruiken op onzer akkers. Mocht die strook verruigen zou dit meer
uitzaai betekenen op onze akker en dus meer tot sproeien aanzetten. Ik denk dat dit een
mooi compromis is. (maaien = minder herbiciden)
Bosdieren komen ook wel eens een graantje meepikken maar echt grote schade hebben we
nog niet ondervonden. We kunnen er gerust mee leven. Vos, ree, fazant, konijn, haas,
buizerd, torenvalk, sperwer zien we regelmatig rond en op onze akkers en weilanden.
Kleinere zangvogels zijn ook vaak vertegenwoordigd.
Ons bedrijf geniet ook van een bedrijfstoeslag. Na de hervorming van het
Gemeenschappelijk landbouwbeleid zijn de verschillende premiestelsels grondig
veranderd. Ontkoppeling is het kernwoord van de hervorming en betekent dat de
uitbetaalde steun los staat van de omvang van productie, zoals voordien wel het geval
was. De meeste premies die de landbouwer tot nu toe als rechtstreekse steun ontving, zijn
vervangen door één enkel steunbedrag (toeslag), de zogenaamde 'bedrijfstoeslag'..
De bekendste premies die in de bedrijfstoeslag zijn opgenomen, zijn de premies voor
akkerbouwgewassen, stieren- en ooienpremie alsook de slachtpremie volwassen runderen.
Sinds 2006 is ook de ontkoppeling van melk, tabak, suiker en cichorei in de bedrijfstoeslag
opgenomen. De bedrijfstoeslag bestaat uit individueel toegekende toeslagrechten.
Om die bedrijfstoeslag te kunnen krijgen/behouden moeten er ook regels nageleefd worden.
Dit zijn de zogenaamde ‘randvoorwaarden’. Randvoorwaarden zijn de richtlijnen met
betrekking tot milieu, volksgezondheid en diergezondheid, identificatie en registratie van
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dieren en daarnaast ook nog richtlijnen ivm de goede landbouw- en milieucondities. Tevens
geldt als randvoorwaarde dat het areaal blijvend grasland moet behouden blijven..
Bij het niet naleven van de randvoorwaarden wordt een vermindering toegepast op de
totale rechtstreekse inkomenssteun. De vermindering heeft dus zowel invloed op de
bedrijfstoeslag als op de steunmaatregelen die gekoppeld blijven. De grootte van de
vermindering, die in principe 3% bedraagt, kan wijzigen naar 1 of 5%, afhankelijk van de
ernst van de niet-naleving. Als bij controle blijkt dat alle randvoorwaarden nageleefd zijn
dan wordt er wel geen extra compensatie gegeven. De boer wordt dus nooit financieel
beloond maar wel gestraft.
Landbouwers moeten dus voordurend aan strengere normen voldoen wat héél vaak ook een
kostenplaatje met zich meebrengt om aan bepaalde voorwaarden te voldoen. Deze
meerkost kan niet worden doorgerekend. Dit zijn weer extra kosten die van datzelfde
inkomen moeten afgegeven worden.
Om onze produkten nog te kunnen verkopen zijn we ook ingestapt bij vegaplan en
codiplan. Onze afnemers willen ook steeds meer zekerheid over de herkomst van hun
aankopen. Dit houdt in dat we onze plantaardige en dierlijke productie laten certificeren.
Deze certificatie omvat IKKB Standaard plantaardige productie en de sectorgids
autocontrole primaire dierlijke productie..
IKKB staat voor Integraal Keten Kwaliteit Beheer.
De IKKB Standaard beschrijft het geheel van wettelijke en aanvullende eisen voor
productveiligheid, traceerbaarheid, productkwaliteit en milieu waaraan de plantaardige
voedselketen moet voldoen. één uniek systeem van voedselveiligheid, kwaliteitscontrole
en traceerbaarheid doorheen de GANSE plantaardige keten (van "riek tot vork"). De
IKKB Standaard Plantaardige Productie bestaat uit een IKKB lastenboek, checklist en
registers (= beschrijving van de vereisten inzake voedselveiligheid, kwaliteit, milieu en
traceerbaarheid).
Het toepassingsgebied is de primaire plantaardige productie en loonwerk. Het luik
voedsel- en plantenveiligheid is via de zogenoemde gids autocontrole door de Belgische
overheid erkend (en certificeerbaar).
De sectorgids autocontrole primaire dierlijke productie is opgesteld conform het koninklijk
besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid.
Autocontrole is ‘het geheel van maatregelen die door de exploitanten worden genomen om
ervoor te zorgen dat de producten in alle stadia van de productie, verwerking en distributie
die onder hun beheer vallen voldoen aan:
* de wettelijke voorschriften inzake voedselveiligheid,
* de wettelijke voorschriften inzake kwaliteit van hun producten
* de voorschriften over de traceerbaarheid en het toezicht op de effectieve naleving van
deze voorschriften’.
Voor de primaire productie betekent autocontrole het in acht nemen van algemene
hygiënevoorschriften en het bijhouden van registers. De sectorgids heeft tot doel de
wetgeving om te zetten in praktische richtlijnen voor veehouders. Door het volgen van de
gids kan de Belgische primaire dierlijke productiesector bijdragen tot de integrale bewaking
van de voedselketen en de kwaliteit en veiligheid van het voedsel. Het FAVV is de
bevoegde instantie voor het toezicht op de autocontrole.
Het instappen in dit certificatiesysteem brengt natuurlijk de nodige kosten met zich mee.
Het certificaat is 3 jaar geldig dus moet men om de 3 jaar een audit laten doen. Dierlijke en
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plantaardige audit samen laten uitvoeren is iets goedkoper. Voor ons betekende dat een
prijskaartje van ongeveer 400 euro om die controle te laten uitvoeren door een bevoegde
instelling. Als men het certificaat op zak heeft dan is er een vermindering van de FAVVbijdrage die elke landbouwer moet betalen. Toch iets van financiële tegemoedkoming voor
de inspanningen.
Weer moet dit kostenplaatje afgetrokken worden van de inkomsten die men haalt uit de
productie van het bedrijf. Doorrekenen kan niet want zonder certificatie raak je nog
moeilijk je producten kwijt. Je hebt dus geen keuze. Wil je verder dan moet je dus aan héél
veel verschillende regels en lastenboeken voldoen.
Bij de volgende onderdeeltjes (vermesting, energieverbruik, waterverbruik,
bestrijdingsmiddelen, natuur en biodiversiteit) ga ik cursief schrijven wat er eventueel aan
randvoorwaarden van toepassing is.
Ik probeer elk deeltje ook uit natuuroogpunt te belichten en eventuele problemen te
schetsen.
Hieronder nog een plannetje van het erf en gebouwen

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

woonhuis
paardestal/nutsbehouw
nutsgebouw/houtopslag
hangaar (stal, opslag stroo en
werktuigen)
koestal
schuur (werktuigen)
stal jongvee,…
opslagplaats klein materiaal, silobanden

----- LL-vormige walgracht
walgracht
----- ecologische moestuin
----- mestopslagplaats
----- silo (mais)
----- bomenrij, KLE
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Vermesting
Volledig Vlaanderen is kwetsbaar gebied ivm bemesting. Vroeger lag het bedrijf in
kwetsbaar gebied zone B ivm uitrijregelingsperiode. Het ligt niet in de verscherpte zone
voor waterwinningsgebied. De hoeve ligt op +/- 2 km van die zone.
Er is een limiet van bemesting per hectare volgens vastgelegde nomen. Zie tabel hieronder.

Maximaal 345 kg N/ha uit alle meststoffen samen. (dierlijke en kunstmest)
Het aandeel dierlijke mest is dus beperkt. Kunstmest mag dus bijgestrooid worden tot de
limiet bereikt is.
De landbouwer vraagt zich hierbij af waarom niet alles uit stalmest/dierlijke productie
mag komen. Het stroo uit de stalmest maakt de bodem beter van struktuur (humus).
Waarom moet er kunstmest aangekocht worden? Sponsering van de staat, BTW?
Onderhoud van de fabrieken die deze meststoffen produceren? Die industrie is toch ook
belastend voor het milieu?
Natuurlijk is kunstmest een flinke kost. Er wordt zelfs al vooraf ‘gekocht’ voor het
komende seizoen om zo een goedkopere prijs te kunnen hebben. Nu ongeveer 266euro/ton.
Alle mest uit onze eigen productie is niet voldoende voor al onze akkers. We kunnen
bijhalen bij buren onder bepaalde voorwaarden. Vb. burenregeling. Alles moet vooraf
gemeld worden wat er zal afgenomen/aangeboden worden. Dus alles wat op de akkers
verspreid wordt is op papier terug te vinden.
Er is ook een beperkte uitrijperiode. Zie overzicht hieronder.
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Ook de manier van aanbrengen en de inwerking van de meststof moet volgens de regels
gebeuren. Zie overzicht hieronder.

Het uitrijden van stalmest lokt steeds héél wat vogels die verzot zijn op de aanwezige
wormen in de stalmest. Doordat er in de winter en op besneeuwde gronden niet mag
bemest worden, kunnen de vogels aldus niet genieten van een extra maaltijd.
Wanneer er door de weersomstandigheden niet kan bemest worden (vb te nat) kan er een
versoepeling van kracht zijn dat men wat extra dagen krijgt om toch te kunnen bemesten.
Deze toegeving gaat gepaard met extra maatregelen die men moet doen. Vb inzaaien van
groenbemester. Of dit een interessante tegenprestatie is? Door dat het dan al kouder is zal
de groenbemester onvoldoende groeien om het nodige effect van extra opname te bekomen.
Groenbemester inzaaien is een grote kost die uiteindelijk weinig effect zal hebben voor de
landbouwer.
Er zijn geen erosiegevoelige akkers dus is uitspoelingsgevoeligheid niet van toepassing.
Bij waterlopen wordt de afstand van 5 meter gerespecteerd. Bij de lopende
beheersovereenkomst perceelsrand in onze ‘lage weide’ is dat zelfs 12 meter die niet meer
bemest wordt.
Voor de opslag van de stalmest werden we verplicht investeringen te doen. De mestopslag
moest ommuurd worden met ondoordringbare muren om wegvloeiing van sappen te
verkomen. Er dient een mestsappenopvang te zijn. (aalput) De opslag bedraagt ongeveer
250 m3
Op volgende blz de tekst uit de randvoorwaarden ivm mest.
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Randvoorwaarden
Voldoende opslagcapaciteit
Het bedrijf moet beschikken over een opslagcapaciteit die het toelaat mengmest minimaal 6
maanden en stalmest minimaal 3 maanden op te slaan. Ten laatste op 31 december 2011 moet het
bedrijf beschikken over een mestopslagcapaciteit voor dierlijke mest van ten minste:
• 9 maanden voor dieren die steeds op stal staan;
• 6 maanden voor dieren met buitenloop;
• 3 maanden voor stalmest.
Opmerking: de tijdelijke opslag van vaste dierlijke mest op de kopakker (het uiteinde van het veld)
telt niet mee als permanente opslagcapaciteit. De verplichting geldt niet indien de producent kan
aantonen dat elke hoeveelheid mest boven de werkelijke opslagcapaciteit op een voor het leefmilieu
onschadelijke wijze zal worden verwijderd.
Voorwaarden voor de opslag van dierlijke mest
Om verliezen naar het milieu te voorkomen moet de opslag van dierlijke mest voldoen aan bepaalde
voorwaarden:
De voorwaarden voor vaste dierlijke mest zijn:
• de mestopslag is omgeven door mestdichte wanden;
• het drain- en regenwater wordt opgevangen en verzameld in mestdichte gesloten opslagruimten
(aalputten);
• er zijn geen afleidingskanalen of overstorten naar oppervlaktewater, openbare riolering,
grondwater, kunstmatige afvoerwegen voor regenwater of naar verliesputten.
Deze voorwaarden gelden niet voor de tijdelijke opslag van vaste dierlijke mest op de kopakker.
De voorwaarden voor mengmest zijn:
• er zijn geen afleidingskanalen of overstorten naar oppervlaktewater, openbare riolering,
grondwater, kunstmatige afvoerwegen voor regenwater of naar verliesputten;
• vul- en zuigleiding en noodzakelijke openingen voor het mengen zijn buiten de stal gelegen;
• er zijn mestdichte voorzieningen om gemorste mengmest op te vangen.
Een correcte mestbalans
De mestbalans geeft aan of mest op een verantwoorde wijze wordt afgezet. Het opstellen van de
mestbalans omvat het nagaan of al de op het bedrijf geproduceerde en de eventueel van buiten
het bedrijf aangevoerde mest ofwel op de eigen grond werd uitgereden, ofwel in een
mestopslagplaats
werd bewaard, ofwel werd getransporteerd naar gronden of mestopslag van derden. Een positieve
mestbalans duidt op een niet-conforme mestafzet wat met toepassing van het mest decreet
bestraft zal worden met een administratieve boete. De berekening gebeurt op basis van de
definitieve cijfers van het jaar voordien. Een overschrijding van de mestbalans met meer dan 20 %
zal ook in het kader van de randvoorwaarden bestraft worden.
Het uitrijverbod voor mest
De landbouwer moet het uitrijverbod voor mest naleven. Bemesting gebeurt best op een ogenblik
dat het gewas stikstof nodig heeft voor de vorming van bladeren en wortels. Dan zijn de
hoeveelheden stikstof die in het grond- en oppervlaktewater terechtkomen door uitspoeling relatief
kleiner. Om die reden is het spreiden van mest aan vaste regels onderworpen. Zo mag mest
(dierlijke mest, andere meststoffen en kunstmest) niet uitgereden worden van 1 september tot en
met 15 februari.
Uitzonderingen:
• het opbrengen van stalmest of champost is verboden in de periode van 15 nov. tot en met 15
januari;
• het opbrengen van dierlijke mest op zware kleigronden in de polders is verboden van 15 oktober
tot en met 15 februari;
• wegens uitzonderlijke weersomstandigheden kan de Vlaamse Regering een afwijking toestaan
op het uitrijverbod tot uiterlijk 15 september maar enkel als hiervoor geen andere bevredigende
oplossing bestaat;
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• bemesting met erkende meststoffen met lage stikstofvrijstelling. Het is tevens verboden om na
zonsondergang en voor zonsopgang mest uit te rijden. Ook op zon- en feestdagen geldt er een
uitrijverbod voor mest met uitzondering van kunstmest.
Mestspreiding op drassig, ondergelopen, bevroren of besneeuwd land
Bij mestspreiding op drassig, ondergelopen, bevroren of besneeuwd land bestaat een groot risico
dat de voedingsstoffen aanwezig in de mest afspoelen naar oppervlaktewateren. Daarom is het in
die omstandigheden verboden mest op land op te brengen. Drassige gronden zijn plaatsen waar de
grondwatertafel zich op het ogenblik van de bemesting op minder dan 20 cm onder het maaiveld
bevindt.
Mestspreiding in de nabijheid van een waterloop en op steile hellingen
Het is verboden meststoffen op of in de bodem te brengen (met uitzondering van bemesting door
rechtstreekse uitscheiding):
• tot 5 meter landinwaarts vanaf de bovenste rand van het talud van een waterloop;
• tot 10 meter landinwaarts vanaf de bovenste rand van het talud van een waterloop die gelegen is
in het Vlaams Ecologisch Netwerk;
• tot 10 meter landinwaarts vanaf de bovenste rand van het talud van een waterloop, als een
helling grenst aan een waterloop. De hier bedoelde waterlopen zijn de bevaarbare waterlopen en de
onbevaarbare waterlopen van eerste, tweede en derde categorie, ingedeeld op grond van de wet van
28 december 1967 betreffende de onbevaarbare waterlopen. Op landbouwgronden met een
hellingsgraad van meer dan acht percent moeten meststoffen op de volgende wijze op of in de
bodem gebracht worden:
• op beteelde hellingen is voor het op of in de bodem brengen van dierlijke mest of vloeibare andere
meststoffen, zode-injectie of mestinjectie verplicht;
• op niet-beteelde hellingen is:
- voor het op of in de bodem brengen van dierlijke mest mestinjectie of directe onderwerking in één
werkgang verplicht;
- voor het op of in de bodem brengen van kunstmest en andere meststoffen de directe onderwerking
in één werkgang verplicht. In afwijking hiervan moeten kunstmest in vaste vorm of andere
meststoffen in vaste vorm binnen het uur na de aanwending ondergewerkt worden.
Het op of in de bodem brengen van kunstmest of dierlijke mest, met uitzondering van rechtstreekse
uitscheiding door begrazing, is verboden op percelen landbouwgrond met een gemiddeld
stijgingspercentage hoger of gelijk aan 18 %.
Emissiearme aanwending van mest
Dierlijke mest en andere meststoffen moeten emissiearm op of in de bodem gebracht worden.
Dit betekent dat:
• bij bemesting de toegediende meststoffen niet mogen afspoelen;
• zowel stalmest, champost als andere meststoffen, die arm zijn aan ammoniakale stikstof, binnen
24 uur na het opbrengen ingewerkt moeten worden. Deze verplichting geldt echter niet indien
stalmest of champost op grasland wordt opgebracht;
• voor dierlijke mest en andere meststoffen die niet onder het boven vermelde punt vallen, de
volgende technieken worden toegepast:
- voor grasland: zode-injectie ofwel sleepslangtechniek;
- voor niet-beteelde landbouwgrond: mestinjectie of het in twee opeenvolgende werkgangen
uitspreiden en inwerken van de mest, waarbij de mest binnen twee uur na het uitspreiden moet zijn
ingewerkt op het
perceel in kwestie; op zaterdagen is het verplicht om de dierlijke mest onmiddellijk in te werken;
- voor beteelde landbouwgronden andere dan grasland: mestinjectie of sleepslangtechniek.
Verbod op mestlozing
Er mogen geen dierlijke mest, andere meststoffen of kunstmest geloosd of gestort worden in
openbare
rioleringen, oppervlaktewateren, grondwater, evenals op openbare wegen, bermen en op alle andere
plaatsen die geen landbouwgrond zijn.
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De ommuurde mestopslag is er al een 10-tal jaar. Wat de landbouwer wil opmerken is dat
er vroeger minder verharding was rond de opslag. Bij het vullen van de mestopslag werden
putjes gereden in de aarde met de wiellader. Daar bleef al eens wat water staan, viel wel
eens wat stroo in dat putje en werd het een moddermestbadje. Een veel voorkomende gast
vóór de ommuring-verharding was de boerenzwaluw. Die bouwde zijn nest met die
moddermestbadjes. Al vele jaren hebben we geen broedgevallen meer in de stallen. Zou de
verharding (beton) en het verdwijnen van de nodige bouwstof voor het nest oorzaak kunnen
zijn? Er is soms nog eens een zwaluw die op verkenning komt in de stallen. Aan de stallen
werd niets veranderd en die staan altijd open. Dus de toegankelijkheid is er gebleven.
Fourageren doen ze wel héél vaak boven het water van de walgracht. De oude nesten zijn
nog steeds in de stallen aanwezig. Deze zomer werd er zelfs eentje ‘verbouwd’.
Vermoedelijk door een winterkoninkje. Die maakt zo’n slordig nestje met kleine, ronde
opening. Foto hieronder van het nestje. Hopen dat de boerenzwaluw ook nog terug komt
broeden in onze stallen.
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Energieverbruik
Op ons bedrijf is de elektriciteit geen grote energievreter. Enkel voor de verlichting (’s
avonds) is die op het bedrijf van toepassing. Waar mogelijk vb. in de kleine nutsgebouwen
gebruiken we spaarlampen alsook in het woonhuis. In de stallen zijn het daglichten. Het
gebruik van de laspost geeft dan wel eens een verbruikspiek. De elektriciteitsfactuur
bedraagt op jaarbasis ongeveer 800 euro of +/- 4000 KW(dag- en nachttarief, privé en
bedrijf samen)
Hoeveel verbruikt een gewoon huisgezin?
Zonnepanelen kunnen niet op het woonhuis doordat het geklasseerd is. Op het dak van de
loods vindt Marc het niet kunnen naar brandveiligheid toe. Een kleine windmolen zou ik
dan wel zien zitten om in te kleden op het bedrijf of een construktie in de weide als die al
een vergunning zou kriijgen. Of het financiële plaatje van die investering rendabel kan zijn
is nog de vraag.
Diesel voor traktor en wiellader zijn dan weer grotere indirecte energiekosten. Maar
zonder gaat niet meer op vandaag. We zijn wel ‘klein’ gebleven maar werken met paard en
kar komt slechts als hobby van pas. Weiden zouden, als Marc tijd heeft, nog eens gesleept
worden met paardekracht. Maar dit is echt niet met de gedachte om minder energie te
verbruiken. De paarden blijven puur hobby en liefhebberij. Zie sfeerbeelden hieronder.
Wel hebben we nagedacht over de aankoop van een meststofstrooier. Onze oude strooier
kon niet de reikwijdte halen van de reikwijdte van de sproeistofmachine. We reden dus
vroeger meer rondjes en er werden ook wat plantjes hierdoor geschonden. Door de aankoop
van een meststofstrooier die in hetzelfde spoor van de sproeistofmachine past hebben we 2
goeie dingen gedaan. Minder verbruik brandstof en minder bodemverdichting.
Het grootste indirecte energieverbruik is de aanvoer van voeders voor de dieren. Voeders
uit de voerderfabriek alsook vruchten van het land afhalen. Tarwe dorsen, stroo persen,
gras maaien en wikkelen, mais hakselen en in de silo steken. De plastiek die we gebruiken
voor gras te wikkelen en silo te bedekken is na gebruik van het voer een afvalprodukt.
Sinds enkele jaren is er via de gemeente 2x per jaar een verzameldag van landbouwfolie.
Die moeten borstelschoon afgeleverd worden op het verzamelpunt. Dit is een aanzet naar
de landbouwer toe om alles mooi te selecteren en op te bergen in afwachting van het
recycleren.
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Waterverbruik
De grootste waterverbruikspost op ons bedrijf is ongetwijfeld het drinken van de koeien.
De dieren drinken hoofdzakelijk regenwater als ze op stal staan. In de zomer staan weinig
dieren op stal dus moeten we uitzonderlijk overschakelen op leidingwater. Dieren op de
weide drinken uit de natuurlijke waterlopen door middel van een weidepomp of uit de
walgracht ook door middel van een weidepomp. De poel in de lage weide wordt niet
gebruikt voor de dieren. Het is een afwateringspoel voor de laantjes. De poel en de
walgracht zijn omheind met prikkeldraad zodat dieren er niet kunnen inlopen.
Doordat ik meewerk aan de inventarisatie amfibieën voor het regionaal landschap heb ik
een goed zicht op de natuurwaarde die de poel en de walgracht bezit. Een kleine
opsomming van de dieren die we er aantreffen (met fuik gevangen): gewone pad,
alpenwatersalamander, kleine watersalamander, groene en bruine kikker, schaatsenrijder,
schrijvertjes, waterschorpioen, kokerjuffers, libellelarven, … Ik denk dat dat wel wijst op
goede waterkwaliteit. Dus van uitspoeling van mest of pesticiden is zeker geen sprake.
Een bewijs dat hier héél juist omgesprongen wordt met de opgelegde regels ivm
randvoorwaarden.

Zicht op de walgracht waar het krioelt van de biodiversiteit.
De stallen worden nooit volledig uitgespuit. Een waterbesparing en goed voor alle
bacteriën die er aanwezig zijn. Er zijn zowel goeie en slechte aanwezig in de stallen. Als
we de stallen volledig zouden uitspuiten en ontsmetten dan doen we alles teniet. Mocht
het voorvallen dat we onverwacht iets héél besmettelijks op ons bedrijf zouden krijgen dan
zijn we zeker genoodzaakt de nodige stappen te zetten. Maar nu leven we op het systeem
dat alles in evenwicht is .
Voor het afspuiten van machines beperken we ons tot het afspruiten van de
meststofstrooien en de mestkar (stalmest) Andere machines zoals wiellader en tractor
worden per uitzondering eens afgespuit.
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Hier nog een zicht vanuit de moestuin op de walgracht waaruit de dieren met een
duwpomp drinken. De takkenwal is een natuurlijke afsluiting tss water en tuin.
Het gebruik van het water moet elk jaar aangegeven worden door middel van een
aangiftedocument dat meegestuurd wordt de mestbankaangifte. Het verbruik wordt dan
berekend aan de hand van tabellen voor het waterverbruik bij de specifieke diersoort. En
dan volgt natuurlijk de afrekening voor het verontreinigen van water.
Richtwaarden waterverbruik per diersoort)
diersoort richtwaarde waterverbruik
(m³/jaar)
vervangingsvee jonger dan 1 jaar
vervangingsvee van 1 tot 2 jaar
melkkoeien
mestkalveren
runderen jonger dan 1 jaar
runderen van 1 tot 2 jaar
zoogkoeien
andere runderen

4,600
4,600
9,800
4,600
4,600
4,600
9,800
9,800

Bovenstaande cijfers: VLM 2010 uit document ‘aangifte of kennisgeving in het kader van
de heffing op de waterverontreiniging en op de winning van grondwater’

Randvoorwaarden
Voeder, water en andere stoffen
a)De dieren moeten een toereikende hoeveelheid gezond en voor de soort en de leeftijd geschikt
voeder krijgen zodat zij in goede gezondheid blijven en aan hun voedingsbehoeften voldaan wordt.
Het toegediende voeder en drinken en de wijze van toediening mogen de dieren geen onnodig lijden
of letsel toebrengen.
b) Alle dieren moeten voeder krijgen met tussenpozen die bij hun fysiologische behoeften passen.
c) Alle dieren moeten toegang hebben tot een toereikende hoeveelheid water van passende
kwaliteit of moeten op een andere wijze aan hun behoefte aan water kunnen voldoen.
d) Voeder- en drinkinstallaties moeten zo ontworpen, gebouwd en geplaatst zijn dat het gevaar
voor verontreiniging van voeder en water, alsmede mogelijke schadelijke gevolgen van rivaliteit
tussen de dieren tot een minimum beperkt worden.
e) Behalve stoffen voor therapeutische of profylactische doeleinden, dan wel zoötechnische
behandeling zoals bepaald in artikel 1, lid 2, onder c), van richtlijn 96/22/EG van de Raad van 29
april 1996 betreffende het verbod op het gebruik, in de veehouderij, van bepaalde
stoffen met hormonale werking en van bepaalde stoffen met thyreostatische werking, alsmede van
betaagonisten mogen geen stoffen aan een dier worden toegediend, tenzij uit wetenschappelijke
studies naar het welzijn van dieren of uit de ervaring is gebleken dat de stof niet schadelijk is voor
de gezondheid of het welzijn van het dier.
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Gebruik van bestrijdingsmiddelen
Er worden vooral rassen aangeplant die weinig ziektegevoelig zijn. Graan wordt niet te
vroeg gezaaid (koude periode) zodat ze minder gevoelig worden voor luizen. De
vruchtafwisseling wordt ook in het oog gehouden. Mechanische onkruidbestreiding na de
tarweoogst (indien mogelijk) met dan inzaai van groenbemester wordt gedaan.
Op natte, zware zandleemgronden is tussen de vruchten mechanische onkruidbestrijding
onmogelijk. Na de zaai van vb. maïs is direkt betreden van het perceel met tractor niet
meer mogelijk. Alles zou toegereden worden waardoor de plant moeilijk zou kunnen
kiemen en wortels vormen. En het wortelstelsel is van groot belang voor de plant.
Wij doen zelf de sproeiwerken niet. Dit laten we over aan een erkend loonsproeier. Hij
volgt de teelt mee op samen met ons. Alles wat hij doet wordt met ons besproken. De
situatie afwachten kan in sommige gevallen een optie zijn om minder te gaan besproeien.
We werken met een ‘erkend’ loonsproeier want dat is nodig om te voldoen aan de regels
van vegaplan, autocontrole plantaardige sector(certificaat). Op de factuur wordt
nauwkeurig het produkt en de gebruikte dosis vermeld. Zo kunnen wij ook onze teeltfiches
aanvullen (vereiste certificiëring). Doordat wij gecertificeerd zijn, moet de loonsproeier
zich houden aan produkten die toegestaan zijn in onze teelten. Sproeistoffen gebruiken
vereist een goede kennis en continue bijscholing. Voor een klein bedrijf als het onze is een
loonsproeier inschakelen dus financieel de beste oplossing. Zo moeten we geen
sproeimachine onderhouden en laten keuren, geen sproeistoffen aankopen, een bijscholing
volgen. Al deze laatste opgenoemde zaken zouden al snel een flinke euro gaan kosten.
Omdat we dus geen sproeistoffen op het bedrijf hebben moeten we ook niet voldoen aan de
normen ivm sproeistoffenopslag. De keuring van het ‘sproeikotje’ is voor ons al 50 euro
besparing (certificaat)
Het erf, moestuin en oprit worden door mezelf ecologisch onderhouden. De moestuin is
een ecologische Velttuin. De kikkers en padden die leven in de walgracht helpen mij aan
slakkenbestrijding te doen. Teeltafwisseling voorkomt ook vele problemen. Naast de oprit
werd een akkerkruidenmengsel ingezaaid met ook zonnebloemen. Dit laat ik nu al enkele
jaren gewoon zijn gang gaan. Dit stukje trekt in de winter veel zangvogels als vinken aan
die de zaadjes weten te waarden. Omdat we geen totaalverdelgers gebruiken op het erf dat
niet volledig verhard is vinden mensen het soms niet zo ‘proper’. En dat is nu soms het
jammere van onze maatschappij. Aan de ene kant moet je milieuvriendelijk zijn en aan de
andere kant moet alles proper en ‘gelikt’ erbij liggen. Die twee gaan niet altijd samen. Hier
en daar wat ‘onkruid’ op het erf stoort me niet. Ik ga nu en dan op toer om te schoffelen en
grote ‘onkruiden’ uit te trekken maar dat is het dan ook.

zicht op de kleurrijke rand akkerkruiden
naast de onverharde oprit

zicht op de ecologische moestuin
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Natuur en biodiversiteit
Met de VLM (Vlaamse Landmaatschappij) hebben we enkele beheersovereenkomsten
afgesloten. Zo hebben we in de broekweide, die gelegen is aan de Poperingevaart en vele
brede afvoergrachten, een beheersovereenkomst ‘perceelsrandenbeheer natuur’.
Dit houdt in dat we een 6 tot 12 meter brede beschermingsstrook op het bestaande
grasland afbakenen. We mogen geen bestrijdingsmiddelen gebruiken maar het plaatselijk
bestrijden van distels is toegestaan. Gebruik van meststoffen mag ook niet en bekalken of
bemesten met slib van rioolwaterzuiveringen is evenmin toegelaten. De grond mag verder
niet bewerkt worden en de strook mag niet dienen als doorgang. Er mag gemaaid worden
na 15 juni en het maaisel moet binnen de 14 dagen afgevoerd worden. De natuurlijke
vegetatie mag niet gewijzigd worden door vb aangrenzende planten te verbranden,
vernietigen, beschadigen of te doen afsterven met mechanische of chemische middelen. Bij
een beschermingsstrook langs een waterloop mag het ruimingsslib op de strook worden
aangebracht. Raakt de beschermingsstrook hierdoor beschadigd dan moeten we de strook
nadien herstellen. De perceelsrand mag niet als wendakker gebruikt worden. De
beheersovereenkomst loopt over 5 opeenvolgende jaren aan te tonen via de
verzamelaanvraag. In ruil voor het uitvoeren van deze maatregelen, ontvangen we jaarlijks
een vergoeding van 1 581 euro per ha van de overheid.
Deze beheersovereenkomst is voor ons mogelijk omdat we gronden aan overschot hebben
die we niet moeten benutten voor mestafzet.
In dezelfde weide hebben we een verlande poel terug aangelegd door gebruik te maken van
een beheersovereenkomst ‘kleine landschapselementen’. De minimumoppervlakte van de
poel is 25 m², de maximumoppervlakte 150 m². De waterdiepte schommelt tussen 0,5 m en
1,5 m. Deze richtlijn geldt voor de aanleg van een nieuwe poel, maar ook een bestaande poel
moet gedurende het grootste deel van het jaar aan deze dieptenorm voldoen. De poel mag
niet dichtgroeien, dus verlanding voorkomen. Er mogen geen vissen of watervogels
uitgezet worden in de poel en ook geen waterplanten ingebracht worden. Alles moet er dus
op een natuurlijke, spontane manier komen. Bestrijdingsmiddelen moeten op 5 meter van
de poel verwijderd blijven. Het water mag gebruikt worden voor de dieren maar wij doen
het hier niet. Weer loopt de overeenkomst voor 5 jaar, aan te tonen via de
verzamelaanvraag. Hieronder een paar foto’s van de heraangelegde poel vóór en na.

Poel volledig verland en niet omheind.

Poel terug uitgegraven en
omheind zodat die niet meer
door de dieren toegetrapt wordt.
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Waterranonkel en kikkervisjes in helder water. Foto genomen 1 jaar na de heraanleg.
Op onze vraag aan de VLM of we in aanmerking kwamen voor trioranden ivm project
geelgors werd ons gezegd dat we niet in de zoekzone vielen. Door onze interesse werd voor
één jaar een overeen
overeenkomst
eenkomst gemaakt met de provincie via het regionaal landschap om een
proefstukje graanakker te laten staan nabij een oude houtkant. Resultaat nog af te
wachten want loopt nog tot maart.
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Er zijn nu proefprojecten lopende langs bosranden en messchien zullen we daar dan later
ook kunnen voor intekenen. Hieronder het artikel uit brochure ‘horizon’ 2010.

Met het Regionaal Landschap IJzer en Polder werd werd een landschapsbedrijfsplan
opgemaakt.. Er zal dit voorjaar dus veel aangeplant worden. Er komt rond de paddock van
de paarden een meidoornhaag. Scheidingen van de koeienweiden zullen ook een natuurlijke
veekering aangemeten krijgen door aanplant van meidoorn. Met de tijd zal ik dan zelf de
oude ambacht van het haagvlechten hierop toepassen. Ik heb hiervoor al bij verschillende
mensen de kennis en de kneepjes van het vak opgedaan. De knotbomenrij zal van enkele
nieuwe exemplaren voorzien worden aangezien er enkele aan het sneuvelen zijn. We zullen
de oude bomen niet verwijderen want ze herbergen veel natuur
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Kevers vinden een
plekje in het dode
hout van de
knotwilgen.

Zwammen helpen
bij de vertering van
de dode
knotpopulieren.

Dit staande dood
hout is nog een
goede plek voor
nestgelegenheid.

Nestgelegenheid
in gescheurde
knotboom voor
steenuil.

Verder zal er in de kleine weide naast de oprit een hoogstamfruitboomgaard aangeplant
worden met appel, peer, kers, pruim. Een mispel en moerbei zullen als solitaire boom
aangeplant worden in de nabijheid van de walgracht. De ecologische moestuin krijgt
rondom een haagbeukhaag. Aan het begin van de oprit zullen 2 lindes aangeplant worden
als welkomstboom. In de lage weide zullen een 15-tal zwarte populieren geplant worden die
later zullen geknot worden. Deze hebben als bedoeling schaduw te bieden aan het vee. De
laantjes zullen ook weer uitgediept worden want nu zijn ze allemaal aan het verlanden.
In samenwerking met natuurpunt (campagne buitengewone vogels) werd een
torenvalkenbak opgehangen aan de loods. Er werd door onszelf nog een extra bak voorzien
bij de walgracht op een houten paal. Sinds enkele maanden wordt de bak aan de loods al
bezocht. Een foto (16/12/2010)hieronder van de eerste inspectie door een torenvalk. Hopen
op broeksucces is de boodschap.

Overhoekjes worden ongemoeid gelaten in de mate van het mogelijke. Want met de
randvoorwaarden die van toepassing zijn moeten we met sommige dingen opletten. De
natuur z’n gang laten gaan mag bv. niet als we de regels van randwaarden moeten naleven.
Dat is natuurlijk wel jammer als je natuurgezind bent. Aan de ene kant willen ze de
milieucondities verbeteren en aan de andere kant is het niet toegelaten. Snap jij het nog
waar ze naartoe willen?
Randvoorwaarden
• Verstruiking van landbouwgrond door ongewenste vegetatie voorkomen om de verspreiding van
onkruid te voorkomen dient de bodembedekking tijdig gemaaid, fijngemalen of op andere geschikt
wijze beheerd te worden. Onverminderd de doelstelling om de verspreiding van onkruid te
voorkomen, kan van deze bepaling afgeweken worden met het oog op milieudoelstellingen
(zorgplicht, gunstige staat van instandhouding,...) en indien in strijd met maatregelen door een
landbouwer te nemen in het kader van beheerovereenkomsten;
• Bescherming van grasland
- de bloei, de zaadvorming en de uitzaaiing van de akkerdistel en speerdistel moet voorkomen
worden. Let wel, op graslanden binnen de speciale beschermingszones kan dit enkel gebeuren door
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het pleksgewijs maaien of een andere geschikte beheerswijze en op historisch permanent grasland
buiten de speciale beschermingszones, door pleksgewijze bestrijding, maaien of een
anderegeschikte beheerswijze;
- verbossing met houtachtige gewassen hoger dan 1,5 meter moet voorkomen worden door te maaien
of door beheer op een andere geschikte wijze. De mogelijkheid om deze grond opnieuw in
landbouwproductiete brengen moet behouden blijven.

Oude knotboom, vlier, fluitekruid,
brandnetels, paardebloem, riet en lis in het
water, …..
Afgeknakte tak, gevallen in het water,
werd nestgelegenheid voor waterhoen. Het
aanwezige lis werd inkleding voor het nest.

De onverharde oprit biedt aan de patrijs de gelegenheid om stofbaden te nemen. De patrijs
wordt hier nu en dan en groepjes gezien. De reeën wagen zich op het tarweveld en in open
veld in ons weiland maar ze verstoren de rust tussen het vee niet. Dus is dit voor ons geen
probleem als we bezoek krijgen.

De vos is nog nooit van onze kippen komen halen al wordt hij hier héél vaak gezien.
Laat de natuur maar naar ons toekomen. We ontvangen ze met open armen.
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Dierenwelzijn
Buiten bij de loods werd een ‘verharde’ uitloop aangelegd. Vroeger moesten de dieren na
lange natte periodes door diepe modder ploeteren om nog in de stal te geraken. En de
laatste jaren kennen we nogal vaak natte periodes. Deze verharding werd aangelegd met
een kringloopprodukt. Het gaat om roosters uit een varkensstal dat werd afgebroken. We
hebben dit afvalprodukt dus een tweede leven gegeven. En ons koeien hebben langer droge
voeten als ze binnen en buiten lopen.
Onze stallen zijn ‘oude’ gebouwen die aangepast zijn aan de noden van het dier. Omdat
onze dieren dus in verschillende stallen verspreid zitten is dit positief als er bv. griep
uitbreekt. Dit kan soms beperkt worden tot één stal. Op moderne bedrijven zijn het grote
stallen waar alle dieren samen gehuisvest zijn. Als daar griep of zo uitbreekt dan zijn alle
dieren blootgesteld aan de ziekte.
Er is wel met oude stallen kennis vereist om de stallen op de juiste manier te verluchten en
aldus te warme omstandigheden te vermijden. Wij moeten soms per dag meerdere keren
ramen en poorten gaan openzetten of dichtdoen naargelang de weersomstandigheden.
Komt er plots wind op dan moeten we gaan zien of er geen tocht is in de stallen. We
moeten dus héél goed meeleven met de natuur.
Van feeling gesproken.
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Slotwoord
Graag wil ik iedereen bedanken die deze cursus mogelijk maakten. Jacqui en Ann leidden
alles in goede banen. De excursies waren een verrijking op alle gebied. Ik ondervond dat
veel cursisten die niets van landbouw afwisten wel erg geschrokken zijn van wat er
allemaal komt bij kijken op een landbouwbedrijf.
Ik werd nog maar eens geconfronteerd met het feit dat kleine bedrijven gedoemd zijn om te
verdwijnen en dat grootschaligheid de klok slaat. Maar ik kan/wil niet mee met die trein
en ik geloof ook niet dat iedereen op die trein wil en zal springen.
Ik geloof nog steeds in ons kleinschalig bedrijf. Ik hoop dat we kunnen blijven genieten van
de bedrijfstoeslag want dat maakt het nog mogelijk te overleven. Als landbouwbedrijf in
bijberoep val je héél vaak uit de boot voor financiële tegemoetkomingen. Bv. naar
verbreding toe mag ik gerust aan landbouweducatie doen, niemand houdt me tegen. Maar
ik moet het wel allemaal zelf financiëren omdat het een bijberoep is. Dus om van ons
landbouwbedrijf een hoofdberoep te maken moeten we in een miljoenenput springen en dan
zouden we kunnen genieten van subsidie naar verbreding toe.
Nee, dank u wel. Liever geen subsidie voor een nieuw project en met een gerust hart op het
einde van de dag gaan slapen.
Mijn droom is om hier aan mensen duidelijk te kunnen maken dat landbouw en natuur
toch hand in hand gaan. Dat kinderen hier nog in open lucht kunnen spelen en ontdekken
wat zich vuil maken is. Dat de gezonde boerenlucht veel spanningen en problemen oplost
die in onze maatschappij de kop op steken.
Leven op het ritme van de natuur en de liefde van de dieren die je er gratis bijkrijgt. Wat is
er nog meer nodig?
Ik ben een rijk mens. Niet in euro’s uit te drukken. Begrijp je wat ik bedoel?
Ik ‘leef’ mijn leven en word niet ‘geleefd’ zoals tegenwoordig meer en meer het geval is in
onze rmaatschappij (als je erbij wil horen en niet het buitenbeentje wil zijn).
Ik twijfel en niet aan dat mijn zoontje ooit ook één met de natuur zal worden op dit kleine
landbouwbedrijf en zal genieten van het buitenleven met hart en ziel.. We proberen hem
alvast op het goeie spoor te zetten en te genieten van de echte waarden van het leven die
de basis vormen van ons bestaan.
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