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de voorzitter

Week van de steak-friet gestart onder enorme aandacht

De mediastorm die vorig weekend losbarstte na de lancering van de week van de steak-friet (van 3 tot 
11 november) zorgde voor een ongeziene aandacht voor de VLAM-campagne. In eerste instantie ging de 
aandacht naar de vermeende overheidsfinanciering van de campagne, die nota bene met sectorgeld ge-
beurt, daarna kwam onvermijdelijk weer de discussie pro en contra vleesconsumptie op gang. Een betere 
reclame voor steak-friet konden we eigenlijk niet dromen. Iedereen weet nu ten minste dat er campagne 
gevoerd wordt voor steak met friet. Iedereen weet ook dat steak-friet een nationaal gerecht is, maar blijk-
baar zijn een aantal donkergroene en linkse politici ervan overtuigd dat alle tradities overboord moeten 
om hun eigen gelijk te halen. De veehouderij is immers de grote boosdoener, wat hen betreft toch, bij de 
klimaatopwarming. Dat ze daarbij foute informatie de wereld insturen, die via de sociale media en andere 
kanalen klakkeloos overgenomen wordt, dat hoort er blijkbaar bij vandaag de dag. Nochtans zijn er talloze 
studies die aantonen dat wat nu al jaren verteld wordt door milieuactivisten ontkracht kan worden. Ja, er 
is een zekere hoeveelheid water nodig voor de productie van voedergewassen. Maar er is evenzeer een 
zekere waterbehoefte voor de productie van plantaardige producten die wel rechtstreeks door de mens 
kunnen geconsumeerd worden. Op het vlak van uitstoot scoren we als sector niet zo slecht als sommigen 
willen doen geloven. De Vlaamse veehouderij blijft met de bijdrage een luttele 8% van de uitstoot van 
broeikasgassen op Vlaams niveau maar een relatief kleine aanbrenger van die schadelijke broeikasgassen 
in vergelijking met de transport-, energie- of industriesector. Onze veehouderijsector heeft daarenboven 
over de laatste 25 jaar een daling gerealiseerd met 12%, ondanks de gestegen productie. Luchtvaart en 
zeetransport daarentegen dreven hun uitstoot fors op, op Europees niveau met maar liefst 66%! Wie is dan 
de grote boosdoener van het klimaat? Wij als veehouders of anderen? 

Voor ons is het duidelijk dat wie moord en brand schreeuwt over de Vlaamse veehouderij en over de promo-
tie die wij voeren voor onze dierlijke producten, zich beter moet informeren bij onbevooroordeelde bronnen 
en gerust de hand in eigen boezem mag steken. Of reizen die roepers alleen per fiets of te voet? Verplaatsen 
ze zich niet buiten het eigen dorp of stad? Gaan ze niet met het vliegtuig naar verre oorden, intussen strepen 
trekkend in de blauwe lucht, die lekker volblazend met kerosinedampen?

Eén zaak is zeker: het blijft voor ons als organisatie en onze leden uit de dierlijke productiesectoren een niet 
ophoudend gevecht tegen onwilligen, die alleen maar uit zijn op het in diskrediet brengen van iedere vorm 
van dierlijke productie. Van tijd tot tijd wordt gepoogd om iedereen door het slijk te sleuren, soms gesteund 
door illegaal gedraaide en gemanipuleerde beelden van activisten, soms gesteund door politici met extreme 
ideeën. Weet echter dat er genoeg argumenten zijn pro dierlijke productie en consumptie. Is het nu vlees, 
zuivel of een ander product: de dieren die daarvoor zorgen zijn zelf zijn ook een bron van meststoffen voor 
de productie van planten, los van de bestemming richting mens of dier. Zonder bemesting groeit weinig. 
Daarnaast zijn de producten van dierlijke oorsprong een ongelooflijke bron van levensnoodzakelijke mine-
ralen en vitaminen die we zelf niet aanmaken, wat veganisten ook mogen beweren. Voedingsdeskundigen 
wijzen regelmatig op de gevaren van eenzijdige voedingspatronen en ze wijzen ook steeds weer op het 
belang van producten van dierlijke oorsprong in het gezond en evenwichtig dieet.

Een Gentse professor verwoordde heel treffend het steeds weerkerend probleem van het demoniseren van 
vlees: “Het probleem is niet dat er mensen zijn die geen steak met friet willen. Het probleem is dat er mensen 
zijn die vinden dat ánderen geen steak met friet mogen willen”. 
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