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Hippebedrijvendeboer op
EVA KEUSTERMANS

Een boerderij wordt designstudio,
een zuivelbedrijf herbergt een
kinderopvang... Meer enmeer
landbouwgebied inVlaanderenwordt
ingepalmd door andere bedrijven.
Een sluimerend fenomeen dat zich
grotendeels buiten het vizier van
de overheid afspeelt.

Huist er straks in elke oude schuur een hippe
designer?OnderzoeksterAnnaVerhoevemaakte
erhaardoctoraat over, en ze stondzelf verbaasd
van de bevindingen: 64 procent van alle
ondernemingen in landbouwgebied is geen
boerenbedrijf meer, zo schreef De Standaard
gisteren.
Verplaatst de dorpskern zich naar het platte-

land? Staan we binnenkort in de file op veld-
weggetjes, om naar de kapper te gaan in de
Pereboomwegel? Dat steeds meer boerderijen
gebruikt worden voor andere doeleinden, is nog
moeilijk tegentehouden. In1980ploegdenernog
100.000 boeren op het land, nu zijn het er nog
38.000,diedanwelopeenveelgrotereschaalwer-
ken.Willenzeuitbreiden,danzijnzealleengeïn-
teresseerd inhet land, niet in dehoeves, schuren
en koterijen die erop staan. Dat die panden niet
leegstaan, kun je dus moeilijk een bezwaar vin-
den. Maarwatwelstuitendis, ishetconstrast tus-
sen wat er op het terrein gebeurt en wat de wet
toelaat. Maar liefst 85 procent van die bedrijven
is niet in ordemet dewetgeving,
Anna Verhoeve: “Ik noem het een sluipende,

ongecontroleerde urbanisatie. En het gaat niet
alleen om bedrijven die op zoek zijn naar een
goedkoop pand. Je hebt ook de boerenzoon die
inde loodsvanpapaeengaragebegint, eenaard-

appelboer die zijn oplegger begint te gebruiken
vooranderedoeleinden... Indie laatste categorie
hebikeenschrijnendvoorbeeldgezien: eenland-
bouwbedrijf dat getransformeerd was tot trans-
portfirma,met tien helblauwe trekkers die ieder
weekendmooinaast elkaarophet terreingepar-
keerd staan. Die ‘verrommeling’ mag echt niet
blijven duren.”
Datookbedrijvendieheel veel autoverkeerop

gang trekken, minder thuishoren in agrarisch
gebied, spreekt voor zich. Maarwatmet eenkin-
derdagverblijf dat zich dichter bij de natuur wil
vestigen, een meubelrestaurateur, een architec-
tenbureau? Zaken die niet al te veel plaats inne-
men en niet voor overlast zorgen, vallen nu net
zo goed buiten dewet, terwijl ruimte in ons land
zo’n schaars goed is geworden.

Hinderlijk

Saartje Degelin van de Boerenbond is niet ver-
baasd over de cijfers. Het fenomeen is al langer
bekend.“Wijvragendatnieuwebedrijvendiezich
op het platteland vestigen, de verdere ontwikke-
ling van de landbouwbedrijven niet hypotheke-
ren.Eenlandbouwbedrijfkandooromwonenden
soms als hinderlijk worden ervaren. Die chique
architectmoetnietkomenklagenalsdevarkens-
boernaast hemmoet ladenen lossen – daar ont-
staan somsdiscussies over.”
Ookhetsluipendeverliesaan landbouwgrond

baart Degelin zorgen, en de stijgende grondprij-
zen, omdat het vaak kapitaalkrachtige onder-
nemerszijndiezichvestigen in landbouwgebied.
Die laatstebezorgdheiddeelt zemetNatuurpunt.
FrederikMollen: “Het aantal landbouwersdaalt,
maar er komenooknieuwe starters bij. Die kun-
nen het zich nietmeer veroorloven omeen leeg-
staande hoeve te kopen, en gaan danmaar voor
nieuwbouwophetplatteland.Dienieuweboeren
gaan uiteindelijk ook weer uit roulatie, en hun
plek wordt ingenomen door nog méér andere
bedrijven. Eenwatervaleffect dat zorgt voor nog
meer verstedelijking.”
Vlaams landbouwminister Joke Schauvliege

(CD&V) heeft, in een reactie op het doctoraat, al
latenwetendatzezichwilengagerenomeenaan-
tal regelluwepilootzones af te bakenen.

“Ik leid designmeubelmakerij
Extremis in Poperinge en heb ook
een ontwerpstudio in Sjanghai.
Hier, tussen de velden, kan ik tot
rustkomen.Webouwdeneenoude
boerderij om tot hypermoderne,
energiezuinigewoning,metrespect
voor het originele karakter.
Daarnaast run ik in de volledig
omgetoverdeschuurDirkWynants
DesignWorks,eenontwerpbureau.
“Lange tijdheb ikgedachtdat ik

dedrukte van eengrote stadnodig
had.Maar in een grootstad kan ik
geenfirmahebbendiemeubelsont-

werpt en produceert. We krijgen
bovendien veel internationale gas-
tenoverdevloer,dieikhierkanont-
vangen ineenprachtig kader.
“Sinds ik in West-Vlaanderen

woon,ben ikverslaafdaande rust.
Mijnbureel kijkt indrie richtingen
uit ophet landschap. Ik kweek zelf
aljarenpaarden,enikhebeeneigen
veld met hop. Vanavond na het
werkspring iknogopmijn tractor.
“Ikmaakereenerezaakvanom

niet geïsoleerd te leven. Zo zorgt
mijnbuurman,eenboer,voormijn
hoppeveld. Het is een kleine
gemeenschap, hier in Poperinge.
Iedereen kent elkaar, heel anders
dan inde stad.
“Hetenigenadeelisdathetmoei-

lijk is om creatieve mensen aan te
trekken. Arbeiders en administra-
tief personeel vinden, is geen pro-
bleem. Maar ontwerpers hebben
tocheerderdeneigingomindeste-
den teblijvenplakken.” (EK)

“Ik werk al 27 jaar in de kinder-
opvangenhetwasaltijdmijndroom
omdatopeenboerderij teorganise-
ren. Vroeger had ik konijnen, en ik
merkte dat kinderen en dieren een
heel goeie match vormen. Toen ik
mijnnieuwemanontmoette,dieeen
zuivelbedrijf runt, diende zich dus
een droomkans aan. In 2011 ben ik
methetAchtertuintjegestartophet-
zelfde terrein.
“Nu vang ik dertien kinderen op,

palaandeboerderijwaarmijnman
werkt. Enveelvandiekleintjesflap-
peneralseerstewoordje ‘koe’uit, in
plaats van ‘mama’. (lacht) Ik denk
danookdatzegelukkigwordenvan
deze omgeving. We spenderen zo
veel mogelijk tijd buiten en de kin-
derenkrijgeneenvieruurtjedatrecht
vandeboerderij komt.
“Ikruntweekinderdagverblijven.

Het andere is niet op een boerderij,
en ik merk dat de kinderen daar
vaker ziek worden. De lucht is hier
kerngezond.Veelouderskomendan
ook van ver om hun kinderen hier

naar de opvang te brengen, soms
zelfs op aanraden van hun dokter.
Debandmetdeoudersishierboven-
dieneenstuksterker. Zeblijvenhier,
nadat ze hun kroost opgepikt heb-
ben, vaaknogplakken.Ook voorde
begeleiders isheteenzegen:zijkun-
nenmakkelijkernaarbuitentrekken
metdekinderen. Indezomerheerst

hier echt eenvakantiegevoel.
“Jammer genoeg is de droom

bijna afgelopen. Ik moet hier weg,
omdat je geen kinderdagverblijf op
agrarischgebiedmagrunnen.Begin
volgendjaarverhuis ikdusnaareen
ander pand. Gelukkig is daar ook
veel groenen ligt het ookver vande
straat.” (EK)

MarijkeMacharis (47) uit Hofstade vangt dertien kindjes op in het zuivelbedrijf van haarman

DirkWynants (51) runt een designstudio in een oude Poperingse boerderij
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Ondernemers ruilen vaker de stad in voor het platteland, maar 85 procent van hen is niet in orde met de wet

► Kindjes spelen in het Achtertuintje, pal aan de boerderij. ‘We spenderen zo veel mogelijk tijd buiten.’ © TIM DIRVEN
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Strijders die loyaal zijn aan Islamitische
Staat (IS) hebben voor het eerst gebied
inAfghanistan in handen gekregen.
Minstens zes districten in de provincie
Nangarhar die eerderwerden
gecontroleerd door de taliban,
zijn gedeeltelijk veroverd door IS.

Honderden IS-aanhangers hebben de taliban uit
een deel van de provincie verdreven en hebben
papaverveldenvernietigddiedoordetalibanwerden
gebruikt om hun gewapende campagne tegen de
Afghaanse regering tefinancieren.
“Zekwamentoeineengrootaantalkleinevracht-

wagens,volmetgrotemachinegeweren.Detaliban
konden zich er niet tegen verzetten en vluchtten”,
zegtHajiAbdulJan,eenstamoudsteuitAchin,een
van de zes districten. Volgens hemwerden de IS-
strijdersdoorsommigeinwonersverwelkomd.Zelf
zocht hij begin juni zijn toevlucht tot deprovincie-
hoofdstad Jalalabad.
“Anders dan de taliban dwingen de IS-aanhan-

gersdebevolkingvandedorpennietomhentevoe-
den en onderdak te verlenen. Ze hebben veel geld
bijzichomvoedsel tekopenenjongemannenover
tehalenzichbij henaan te sluiten.”
De getuigenissen van de gevluchte dorpelingen

vormen het eerste bewijs dat IS een serieuze aan-
wezigheid heeft in Afghanistan. In januari ver-
klaarde een taliban-commandant in de zuidelijke
provincie Helmand te zijn overgelopen naar IS. In
april kwamen ruim 35mensen om toen een zelf-
moordterroristeenbomlietontploffeninJalalabad.

Deaanslagwerdopgeëist door IS.
Het is niet duidelijk wat precies de banden zijn

tussendezelfverklaardeIS-aanhangersinhetoosten
vanAfghanistanendecentraleleidingvandebewe-
ging in Irak en Syrië. Volgens de getuigen zijn de
meeste IS-strijders Afghaansemannen die de tali-
ban de rug hebben toegekeerd, teleurgesteld over
deinhunogengeringeeffectiviteitvandebeweging.
Tientallen buitenlandse strijders zouden zich bij
henhebbengevoegd.

‘Dieven en boeven’

Op sommige plekken is de zwarte IS-vlag gehesen
enbuitenlandsestrijdersvanonbekendeherkomst
geven in moskeeën preken in het Arabisch, met
behulpvanvertalers. “Zevertellendemensenover
deislamenzeggenwatzeallemaalmoetendoenen
nietmogendoen”,verteltAbdulWali,eenjongeman
uithet districtAchin.
Ook tekstenvan IS-leiderAbuBakral-Baghdadi

zijnverspreid,al isnietduidelijkofzespeciaalvoor
Afghanistan zijn geschreven. “Alle moedjahedien
worden uitgenodigd deze heilige oorlog te voeren
onderéénvlag,tewetendeIslamitischeStaat”,aldus
hetpamflet.
De taliban geven toe terrein te hebben verloren

indeprovincieNangarhar,maarzeontkennendat
hetomIS-strijdersgaat.“Hetzijndievenenboeven.
Wezullendegebiedenspoedigvanhenontdoenen
de dorpsbewoners bevrijden”, zegt een taliban-
woordvoerder. Er hebben nog geen gevechten
plaatsgevonden tussen IS en het Afghaanse leger,
dat de stedelijke centra controleert. (VK)
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Zwarte vlag wappert in verschillende rurale gebieden

Reeks aanslagen in Sinaï-woestijn
eist tientallen doden
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Bij een reeks gecoördineerde aansla-
gen van islamitische extremisten op
het Egyptische leger zijnminstens 17
militairen gedood. De aanvallen op
controleposten van het leger in de
Sinaï-woestijn werden opgeëist door
deEgyptischeafdelingvan IS.
In totaal waren 15 controleposten

het doelwit van de extremisten. Ook
werden drie zelfmoordaanslagen
gepleegd.EenofficiersclubinElArish
was het doelwit van een van de zelf-
moordterroristen.Hetlegerreageerde
op de aanvallenmet bombardemen-

ten vanF-16’s enApache-gevechtshe-
likopters, nadien volgden ook nog
hevigevuurgevechten.Gisteravondzei
het leger zeker honderd strijders te
hebbengedood.
Dinsdag waarschuwde president

Abdel-Fattahal-Sissinogdatdestrijd
tegen de opstandelingen zal worden
opgevoerd.Sindsdeafzettingvanoud-
presidentMorsi door het leger, is het
aantal gewapende aanvallen in de
Sinaïflinktoegenomen.DeEgyptische
regering kondigde gisteren nieuwe
maatregelenaantegendeterreur. (VK)
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