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Op 26 mei is het weer zover. We moeten dan opnieuw onze stem geven aan de partij en de politici die 
naar onze mening het best geschikt zijn om onze sector te verdedigen in het Vlaams, federaal en Europees 
parlement. Wij zullen geen stemadvies geven vanuit het Algemeen Boerensyndicaat. We hebben dat nog 
nooit gedaan en we zullen ook deze keer jullie hand niet vast houden in het stemhokje. Wat we jullie wel 
willen vragen is om wat verderop in deze Drietand na te gaan hoe de verschillende partijen kijken naar de 
Vlaamse land- en tuinbouw van de toekomst. We legden hen tien vragen voor en wie de antwoorden op de 
verschillende vragen leest, zal merken dat er nogal wat verschillen zijn. Dat is zeker geen verrassing, maar 
het geeft toch wel aan dat we van alle markten zullen moeten thuis zijn na 26 mei. Zeker op Vlaams niveau, 
waar toch wel de hoofdmoot ligt voor de regelgeving en beleidsvisies die betrekking hebben op landbouw. 
De recentste, en voor ons toch misplaatste, ontwikkelingen in het mestdossier, dat zijn definitieve afwikke-

ling zou moeten krijgen in de dagen voor de verkiezingen, kan een indicatie zijn van de wijze waarop met onze belangen gespeeld 
wordt, opportunistisch aangepakt en gestuurd door ideologische overtuigingen. 

We mogen in onze sector ook niet blind zijn voor de steeds groter wordende druk vanuit de maatschappij, op de politiek, via sociale 
media, via de pers en opiniemakers om hun jarenlange beleid bij te sturen. Vele lezers zullen zich nog levendig de dioxinecrisis van 
exact 20 jaar geleden herinneren, met als gevolg dat er nadien paarsgroene meerderheid gevormd werd op Vlaams en federaal 
niveau. En of we dat toen geweten hebben! Vier jaar later werd een grote protestbeweging opgezet die resulteerde in de anti-groene 
mars in Gent. Een mars die zelfs zittende parlementairen mee op de been bracht voor een realistischer en haalbaarder beleid vóór 
en op het platteland. De lessen lijken niet geleerd, want vandaag horen we opnieuw stemmen opgaan om de activiteiten op het 
platteland in te perken: geen uitbreiding van bedrijven of bouwen van bijkomende stallen, afbouw van de veestapel, uitbreiding van 
bos en natuur, zorgen voor extra bebossing tot 25% van het Vlaamse platteland, opleggen van uitbatingswijzen via de pachtwet, 
verbod op het gebruik van pesticiden, uitbouw van de productie van kweekvlees met overheidsmiddelen, enzovoort.

De ambitie die na 26 mei in een regeerakkoord zal neergeschreven worden zal er hopelijk één zijn die ook oog heeft voor de econo-
mische belangen van onze sector en voor de maatschappelijke rol die wij opnemen als bewoners en behoeders van de open ruimte 
die zovelen graag mee beheren, bewandelen en befietsen én zich willen toe-eigenen. 

Wij zijn het platteland, wij hebben en zijn de groene vingers die sinds jaar en dag ons grootste kapitaal, onze bodem en de natuurlijke 
omgeving waarin we mogen leven en werken, koesteren. 

Wij kweken er planten en dieren op vanuit de overtuiging en het besef dat we de ganse bevolking moeten voeden. Voedselproductie 
is en blijft essentieel en een strategisch goed, maar sommige politici menen dat er reeds genoeg geproduceerd werd en wordt en 
dat we moeten terugplooien tot op een productieniveau dat de eigen Vlaamse consumptie niet mag overstijgen. Geen export meer 
van onze producten betekent meteen ook een afbouw van de tewerkstelling bij ons en bij andere spelers in de agro-voedingsketen. 
Daar tegenover mag er dan ook geen import meer zijn uit derde landen van bijvoorbeeld tropisch fruit, koffie, cacao, biologisch 
rietsuiker of andere fairtrade producten uit het Zuiden?

Aan u de keuze, maar zorg dat u zich op 26 mei niet vergist in het stemhokje!
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