de voorzitter

Landbouw en klimaatverandering niet onverzoenbaar
Het is niet de eerste maal dat de klimaatverandering in een editoriaal aan bod komt. Zowel de hoofdredacteurs van de dagelijkse pers, allerhande opiniemakers en ondergetekende besteedden er reeds veel
aandacht aan. De redacteurs en opiniemakers vanuit een publieke benadering, al dan niet genuanceerd of
ideologisch geïnspireerd en gekleurd, wij in De Drietand vanuit een realistische kijk en vanuit de praktijk.
Dat wij de objectieve feiten onder ogen zien, eerder moeten zien, en de klimaatveranderingen met gezond
boerenverstand benaderen is voor ons de evidentie zelve: wij leven met en in de natuur waar de impact van
de klimaatverandering het grootst is. Wij ervaren als eerste wat klimaatverandering is: het neerslagpatroon
wijzigt, de gemiddelde temperaturen worden hoger, nieuwe insecten en ziekteplagen duiken op, beken en
bodems drogen uit. We zullen ons daaraan moeten aanpassen en dat doen we sinds jaar en dag.
Boeren is altijd al een zaak van mee-evolueren geweest, gisteren en vandaag. Morgen zal het niet anders zijn. Het stoot me danig
tegen de borst op welke manier een forum gegeven wordt aan niet-deskundigen die als deskundige opgevoerd worden in praatprogramma’s op de nationale televisiezenders, terwijl de stem van de eerste betrokkenen niet aan bod kan komen. Er is bijvoorbeeld
geen bereidheid bij de makers van een programma als Van Gils en gasten om landbouwvertegenwoordigers aan tafel te zetten om
de discussie aan te gaan met de twee jonge dames Anuna en Kyra, die duidelijk weinig inhoudelijke kaas gegeten hebben wanneer
de discussie wat in de diepte gaat, maar wel doodleuk komen vertellen dat er een vleestaks moet komen. Dat ze daarbij volmondig
gesteund worden door de vertegenwoordiger van de milieubeweging BBL, dat weten we. Dat men ook dáár uit de bocht gaat, alles
op een hoopje gooit en een loopje neemt met werkelijkheid stoort me nog meer, maar die stellingname is niet nieuw.
Je zou denken dat iemand die zichzelf deze week en “tot de verkiezingen” ook uitriep tot “Minister voor de toekomst van voeding en
landbouw” (via Twitter) beter weet en bereid moet zijn om de zaak niet op flessen te trekken als zelfverklaarde minister voor voeding
en landbouw zonder voeling met de praktijk. Zijn publieke uitspraken dat “afbouw van de veestapel cruciaal is voor het klimaat”
en dat we vlees veel duurder moeten maken om de mensen een ander eetpatroon aan te leren kan als muziek in de oren klinken
van wie tegen de consumptie van vlees is. Van enige nuancering of onderscheid tussen diersoorten was ook geen sprake in het
discours van Anuna of BBL. Die stelling houdt echt geen steek en gaat compleet voorbij aan de realiteit. Het grote probleem van
broeikasgasuitstoot zit niet in de landbouw of veehouderij, wat overigens in het praatprogramma ook netjes uiteengezet werd door
Pieter Boussemaere, docent aan hogeschool Vives. Een afbouw van de veestapel zal geen meetbare vermindering van de uitstoot
van broeikasgassen met zich meebrengen. Dat herkauwers methaan (CH4) uitstoten is waar, maar methaan is veel minder persistent dan koolstofdioxide (CO2) en verdwijnt op relatief korte termijn uit de atmosfeer. Daarnaast capteert de landbouw CO2 uit de
lucht via plantengroei en die planten stoten op hun beurt weer zuurstof (O2) uit. Onze bodem, en in het bijzonder grasland, fungeert
bovendien als opslagtank voor CO2. Eén derde van ons Vlaams landbouwareaal is grasland, waarvan de hoofdmoot niet geschikt
is voor andere teelten. Het gras dat erop groeit is onverteerbaar voor niet-herkauwers en veehouderij laat toe deze plantaardige
eiwitten om te zetten in voedingstoffen die wél verteerbaar zijn voor de mens via vlees en melk. In de akkerbouw is het voorbeeld
van de suikerbieten die per hectare vier maal meer zuurstof produceren dan bossen breed gekend en meermaals wetenschappelijk
aangetoond. Alleen wordt dit niet gecommuniceerd door wie ons niet graag ziet.
Waar zit het probleem? Niet bij onze sector denk ik!
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