Actievoerders eisen betere toegang tot landbouwgrond
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In Perwez, in Waals-Brabant, hebben landbouwers, burgers en een dertigtal verenigingen actie gevoerd voor een
betere toegang tot grond voor boeren en tegen de verdw ning van landbouwgrond. Op 17 april vindt jaarl ks de
Internationale Dag van de Boerenstr d plaats, waarb landbouwers gesteund worden b de verdediging van hun
recht op grond, hun recht op zaden en hun recht op een eerl k inkomen. Vanuit Vlaanderen namen Oxfam
Solidariteit, Wervel, Boerenforum en Field Liberation Movement aan de actie deel.
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In Waals-Brabant hebben landbouwers, burgers en tientallen verenigingen naar aanleiding van de Internationale Dag van de
Boerenstr d een actie op touw gezet om te pleiten voor een betere toegang tot grond voor boeren en tegen de verdw ning van
landbouwgrond. De actie, met daarb onder andere een debat en het poten van aardappelen, vindt plaats op
landbouwgronden die bedreigd worden door de aanleg van een ringweg en de uitbreiding van de industriezone in Perwez.
Aan RTBF verklaarde een landbouwer hoezeer er daarb 'gemorst' wordt met landbouwgrond. H gaf het voorbeeld van een
perceel van 10 hectare dat door de plannen in v f driehoeken verdeeld wordt.
"De toegang tot landbouwgrond is één van de grootste knelpunten voor landbouwers in Vlaanderen en Wallonië", zegt
Damien Charles van het Netwerk ter ondersteuning van de Boerenlandbouw (ReSAP: Réseau de Soutien à l'Agriculture
Paysanne). "Zekerheid over de toegang tot grond is noodzakel k voor boeren om een duurzaam bedr f uit te bouwen. Het
opofferen van vruchtbare landbouwgrond voor infrastructuurprojecten druist hier l nrecht tegenin." Met de actie wil het
Boerenforum ook agro-ecologie en een rechtvaardiger landbouw- en voedselsysteem in Europa en het Zuiden bepleiten.
"Het project waardoor tientallen hectaren van de beste landbouwgrond van Wallonië zouden gebetonneerd worden, is
volledig in tegenspraak met de beleidsplannen van de Waalse regering die beloofde effectief gebruikte landbouwgronden te
beschermen”, aldus nog Charles, verw zend naar de bedreigde landbouwgrond in Perwez. “En het gaat in tegen de huidige
bezorgdheid om de boerenlandbouw en korte ketens te ondersteunen, zowel lokaal als globaal. Voorrang moet gaan naar de
opwaardering van verlaten of onderbenutte industriële terreinen, zodat landbouwgrond niet langer gebetonneerd wordt.”
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