BOERENBOND EN GRINDSECTOR BEGRAVEN HUN STRIJDBIJL

"We kiezen voor dialoog"
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Een goed jaar geleden waren ze nog
voor de stopzetting
van de grindwinning. Maar sinds de
Vlaamse regering
beslist heeft dat
ontgrinding nog
kan, wil ook de Boerenbond zijn zegje
doen. "Het kan op
voorwaarde dat er
aandacht is voor de .
leefbaarheid van de
landbouwbedrijven
en er zoveel mogelijk waardevolle
gronden ontzien
worden", zegt Boerenbondvoorzitter
Piet Vanthemsche.

Grindboeren en landbouwers zijn voortaan betere maatjes. V.l.n.r. Franck Liebens
foto Jeffrey GAENS
(Belbag), Luc Severijns (Belbag), Piet Vanthemsche (Boerenbond) en Jet Maesen (Boerenbond).

De Boerenbond heeft daarom gisteren met met ontgrinding", zegt Luc Severijns, voorzitBelbag, de belangenorganisatie van de grind- ter van Belbag. "We hebben nu een dossier in
boeren, in Kinrooi een 'charter van goed voorbereiding in de Maasvallei en een op het
nabuurschap' ondertekend. Dat gebeurde op Kempisch Plateau. Als alle betrokken landeen rondvaartboot op de Spaanjerd, recrea- bouw- en milieuorganisaties en gemeenten het
tieplas die er gekomen is na de kiezelwinning ermee eens zijn, kan de Vlaamse regering dat
in Ophoven.
voorstel goedkeuren."
Op dit moment verloopt de kiezelwitming nog
volgens de quota die begin de jaren '90 in het "
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grinddecreet zijn vastgesteld . In de toekomst ~ MOEiLIJK GEWEEST
kan grindwinning nog als neven winning bij
kwartszandwinning, bij infrastructuurwerken
Piet Vantemsche,
waarbij grind vrijkomt en bij projectgrindwinvoorzitter Boerenbond
ning.
"AJs er projecten zijn van groot maatschappe- Op een van de komende vergaderingen van
lijk belang, kunnen we in het projectgrindwin- het comité moet blijken welke gebieden men
ningscomité voorstellen om dat te combineren precies wil aansnijden. De Boerenbond heeft
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alvast bekomen dater vooraf een landbouweffectenrapport wordt opgesteld. "Om te kijken
in hoeverre de grindwinning de leefbaarheid
van de landbouwbedrijven aantast", zegt
Vanthemsche.
"We vragen ook dat er na de ontgrinding meer
rekening wordt gehouden t)let de landbouw als
herbestenmling. Dat is tot nu weinig gebeurd.
De relatie landbouwers-grind boeren is a!lijd
moeilijk geweest. Een beetje 'Je t'aime moi
non plus', een haat-liefdeverhouding dus. We
gaan nu dank zij het charter wel in permanente
dialoog, maar we zullen het daarom nog niet

altijd eens zijn'\ voorspelt de voorzitter van
de Boerenbond.
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