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Vijfjarig jubileum ‘Boeren planten bij Boeren’.
Provincie plant 100 000ste plantje voor betere
landschapsintegratie van landbouwbedrijven.
Vrijdag 11 maart 2016

In het kader van het project ‘Boeren planten bij boeren’
plantte Inge Moors, gedeputeerde voor Landbouw en
Platteland, deze middag het 100 000ste plantje in het Proefen Vormingscentrum voor de Landbouw in Bocholt.
Met deze symbolische actie vieren wij het vijfjarig jubileum en
het succes van het project. Sinds 2011 planten boeren
houtkanten, hoogstambomen en hagen bij hun collega-boeren.
Deze aanplantingen vormen een groene afrastering van het
landbouwbedrijf waardoor het bedrijf beter integreert in het
landschap. Dit project bevordert de omgevingskwaliteit van
het landschap. En met succes. “Sinds de start van het project
blijft het aantal landbouwbedrijven waar de
groenaanplantingen gebeuren aanzienlijk stijgen. De
ondersteuning die wij bieden op het vlak van landschappelijke
integratie van landbouwbedrijven is dus werkelijk een schot in
de roos,” zegt gedeputeerde Inge Moors. Dit project is dan ook
een mijlpaal voor de sector in Limburg.
Boeren planten boeren
De naam van het project mag je letterlijk nemen. “In de sector zijn er landbouwers die
handen tekort komen. Ze hebben te weinig tijd voor de landschappelijke integratie van hun
bedrijf en kunnen de aanplantingen niet zelf doen. Zij worden hiermee geholpen door hun
collega-landbouwers die door een minder intensieve bedrijfsvoering tijd hebben om bij te
klussen,” zegt LiSRO-coördinator Benny Vangansewinkel. Samen met de coöperatie
Agro|Aanneming fungeert LiSRO als tussenschakel om de landbouwers de aanplantingen te
laten doen bij de deelnemende landbouwbedrijven. En dit tegen betaling. Dit systeem biedt
tal van voordelen. De landbouwers hebben de nodige kennis en kunde van het aanplanten.
En ze beschikken over de nodige machines om de werkzaamheden uit te voeren. Bovendien
is de verloning voor hun prestaties een aanvulling op het inkomen. Dit is voor hun meer dan
welkom.
Uniek in Limburg
Het project ‘Boeren planten bij boeren’ is een unieke samenwerking tussen de provincie
Limburg en het Limburgs Steunpunt Rurale Ontwikkeling (LiSRO). Het doel van het project is
om
de
landbouwers
te
helpen
bij
de
realisatie
van
hun
groenplan.
“De afgelopen decennia zijn de landbouwbedrijven groter geworden en ook de afmetingen
van de nieuwe bedrijfsgebouwen zijn toegenomen. Een doordachte aanplanting zorgt voor
een groene afrastering van de gebouwen waardoor de gebouwen beter in het landschap
integreren. Daarnaast heeft het hele Limburgs platteland baat bij dit project. De
omgevingskwaliteit van ons platteland speelt een grote rol in de manier waarop we ons
platteland gebruiken om te wonen, te werken en te ontspannen. Het plattelandstoerisme is
een belangrijke economische troef voor Limburg,” zegt gedeputeerde Inge Moors.
“Boeren planten bij boeren is een uniek project. In Vlaanderen wordt nergens op deze manier
geïnvesteerd
in
de
landschapsintegratie,”
verduidelijkt
Inge
Moors.

Vertaling
In vele gevallen verplicht de overheid een groenadvies alvorens een stedenbouwkundige
vergunning te krijgen. De provincie speelt hierop in door gratis en op maat van de individuele
bedrijven groenadviezen uit te werken. Zo maakt de provincie jaarlijks een honderdtal
gespecialiseerde groenadviezen op. Dankzij ‘Boeren planten bij boeren’ worden landbouwers
gestimuleerd
om
hun
groenadvies
ook
werkelijk
te
realiseren.
24 kilometer hagen
Om ‘Boeren planten bij boeren’ mogelijk te maken, stelt de provincie jaarlijks een budget van
bijna 70 000 euro ter beschikking. “Daarmee is in totaal al meer dan 17 kilometer aan
houtkanten, 24 kilometer aan hagen en ruim 1 200 hoogstambomen in en rond de
deelnemende landbouwbedrijven aangeplant,” zegt Inge Moors. “We maken daarbij zo veel
mogelijk gebruik van planten die het label ‘Plant van Hier’ dragen. Dat is de beste garantie
voor inheems materiaal en het levert de grootste bijdrage aan de biodiversiteit”.
Zesde editie
De provincie Limburg wil graag op hetzelfde elan van de afgelopen vijf jaar verdergaan.
“Omdat de noodzaak voor de sector nog steeds even groot is, zullen we deze zomer de zesde
jaargang van het project inluiden. De bedoeling is om in het najaar en volgende winter
opnieuw volop te planten,” besluit gedeputeerde Inge Moors.
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