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We zijn de grote schoolvakantie en het bouwverlof gestart, vele niet-landbouwers zetten de activiteiten een 
tijdje op een heel laag pitje en liggen op één of ander zonnig strand of in de tuin te genieten van een paar 
weken betaald verlof. “Welverdiende rust” heet dat dan en dat nemen we niemand kwalijk, alleen moet er 
door ons in deze periode hard doorgewerkt worden willen we de vruchten van onze arbeid plukken. Dat 
laatste lukt echter niet altijd en dat werkt ook al eens op het gemoed. De voorbije maanden kenden we wel 
een prijsherstel in bijvoorbeeld de varkenssector, in de pluimveesector daarentegen blijft de vogelgriep 
H3N1 als een zwaard van Damocles boven het hoofd hangen, voor zover er nog geen besmetting was op 
je bedrijf. Wat het politieke leven in Brussel betreft, blijft het voorlopig nog stil over een nieuwe Vlaamse 
Regering en we weten bijgevolg ook nog niet welke richting het toekomstig Vlaams landbouw-, omge-

vings- of natuurbeleid uitgaat met het nieuwe regeerakkoord. Op Europees niveau daarentegen weten we wel wie waar geplaatst 
wordt en daar kan men in principe doorgaan volgens de voorziene kalender, waarin alles goed op gang getrokken wordt in het 
najaar. Het nieuwe GLB komt daar dan ook vrij snel weer aan bod, samen met het meerjarig financieel kader, zeg maar de Europese 
meerjarenbegroting. Pas wanneer dat financieel kluwen ontrafeld zal zijn, zal ook duidelijk worden welk budget naar landbouw zal 
gaan tot 2027. De Vlaamse ambtenaren van het Departement Landbouw en Visserij zetten intussen een aantal krachtlijnen voor de 
Vlaamse strategie in het nieuwe landbouwbeleid op papier, de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij (SALV) maakte 
er een uitvoerig advies over. De volgende maanden wordt verder geschreven aan een Vlaams strategisch plan voor het GLB, dat 
daarna zijn goedkeuring moet krijgen vanuit Europa. Er wordt daar dus ook nog wat doorgewerkt.
Tijdens deze zomermaanden blijven we uiteraard wel syndicaal actief en blijven we voorbeelden van niet-werkbare situaties in het 
MAP 6 inzamelen om ze bij de Mestbank in Brussel op tafel te leggen. Met de vaste bedoeling dat er bijgestuurd moet worden waar 
het moet, zonder afbreuk te doen aan de intenties om de waterkwaliteit te verbeteren. Niemand heeft immers baat bij een beleid dat 
er alleen op gericht is om administratieve lasten te verhogen of in de praktijk onwerkbare teeltrotaties op te leggen. Niemand wint 
bij het opleggen van een onhaalbare inzaai van nateelten of vanggewassen. We rekenen erop dat de geesten deze zomer rijpen en 
dat de regeltjes bijgestuurd worden.
In het verre Luxemburg gaat straks opnieuw het grootste Europese openluchtfeest van de landbouw door met de jaarlijkse Foire 
de Libramont. Gelukkig ligt het beursterrein buiten de besmette zone waar Afrikaanse varkenspest vastgesteld werd en kan alles 
gewoon doorgaan. De beurs blijft een grote aantrekkingskracht uitoefenen op Waalse en Vlaamse boer en tuinder, maar ook op de 
doorsnee Waal, die er ook in groten getale naartoe gaat. Ook de Waalse pers tekent jaar na jaar present met live-uitzendingen vanop 
de beurs zelf. In Vlaanderen krijgt de landbouw niet vaak zo’n forum via de media en dat merk je ook in onze haastiger Vlaamse 
maatschappij, waar de link tussen producent en consument minder strak is en vaker onjuistheden de media halen. Dit blijft een 
werkpunt voor de journalisten, maar ook voor ons.

Van tijd tot tijd zelf wat meer onder niet-boeren komen, deelnemen aan zomerse activiteiten in het dorp of de gemeente, je accom-
modatie aanbieden voor activiteiten: het kan alleen maar bijdragen voor wat meer sympathie voor ons. Laat ons er deze zomer mee 
doorgaan of beginnen. Geniet alvast van de kleine dingen met familie en vrienden en vergeet toch ook niet om er af en toe eens de 
riem af te leggen. Ook onze medewerkers nemen de volgende weken wat verlof om jullie daarna weer met raad en daad bij te staan, 
belangen te verdedigen en kennis bij te brengen.

Prettige vakantie! 
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Op kruissnelheid de geesten doen rijpen


