de voorzitter

Politieke stilte
In tegenstelling tot onze Waalse collega’s wachten we in Vlaanderen nog steeds op een nieuwe regering en
ook op federaal vlak loopt het blijkbaar niet echt vlot. Dat laatste was nog enigszins te verwachten gezien
de tegengestelde verkiezingsuitslag in het noorden en het zuiden van het land. Wanneer we de afspraken in
het Waalse regeerakkoord onder de loep nemen, dan merken we een aantal frappante zaken op. Het meest
uitvergroot in de media is de intentie om over 5 jaar 4.000 km hagen aan te planten, waar en hoe dat zou
gebeuren is nog niet duidelijk. De Waalse intentie om hagen aan te planten lijkt ons niet nieuw wanneer we
dit zouden spiegelen aan wat in Vlaanderen gebeurt. De aanplant en het onderhoud van hagen of houtwallen komen in Vlaanderen reeds aan bod via het stimuleren van de gekende beheersovereenkomsten, waar
overigens gebiedsgericht aan gewerkt en “gebouwd” wordt door gebiedswerkers van VLM en onze lokale
landbouwers. Voor deze laatsten op vrijwillige basis, en dit is onmiskenbaar de beste basis om dergelijke
initiatieven te nemen en van onderuit te laten groeien. Daarnaast neemt men in Wallonië geen grond in voor nieuwe wegenis en
wil men zich beperken tot inname van 1.000 ha per regeringsjaar (5.000 in totaal dus) voor natuurontwikkeling. Qua ruimteclaim
op agrarisch gebied kan dit misschien een voorbeeld zijn voor de Vlaamse onderhandelaars? Op het vlak van ruimteclaims is het
op vandaag langs Vlaamse kant koffiedik kijken, maar de eerste indicaties in de formateurs- en startnota (voor wat die nog waard
is) zagen er voor onze sector niet zo goed uit. Daarin werd gewag gemaakt van 20.000 ha extra onder effectief natuurbeheer en
10.000 ha extra bos…
Verder valt zeker ook aan te stippen dat men langs Waalse kant een uitbreiding van areaal bio tot 30% in 2030 beoogt. Dat lijkt
veel, maar in de veehouderij bijvoorbeeld haalt men daar reeds dat percentage en in de akkerbouwregio’s zie je ook verschuivingen
van gangbaar naar bio. Dat heeft alles te maken met het groot areaal blijvend grasland en bos in de Ardennen, waar geen andere
teelten mogelijk zijn. Of het cijfer algemeen realistisch en haalbaar is, daar hebben onze Waalse collega’s ook bedenkingen bij. Net
zoals in de gangbare landbouw dreigt immers ook in de biologische landbouw een verzadiging van de markt bij een onevenwicht
tussen vraag en aanbod. Niet alle consumenten zitten immers te wachten op de duurdere bio-producten. Een prijsdruk zou zich
daar ook wel eens vroeger dan gedacht kunnen voordoen. We hebben daar overigens ook reeds ervaring mee in de bio-zuivelsector.
Langs onze zijde van de taalgrens blijven we rekenen op het gezond boerenverstand van de onderhandelaars om de Vlaamse
land- en tuinbouw alle kansen te bieden op verdere ontwikkeling, rekening houdend met de draagkracht van de omgeving en het
draagvlak binnen de hedendaagse maatschappij. We rekenen daarbij op een realistische benadering van onze sector, wars van
ideologische overtuigingen of emo-politieke spelletjes. Daar is niemand mee gebaat.
We verwijzen daarbij graag nogmaals op het belang van onze sector voor de tewerkstelling, stroomop- en afwaarts, op onze bijdrage
bij de positieve handelsbalans die jaar in, jaar uit in Vlaanderen gerealiseerd wordt en niet in het minst op onze rol als voedselproducent. Het departement landbouw en visserij pakte recent uit met een mooi rapport waarin het economisch belang van onze sector
in de verf gezet werd. Wij verdienen meer respect als de voedselproducent van om de hoek, van producten en lekkers van bij ons.
Gekend en geroemd in het buitenland om onze kennis, kunde en kwaliteitsproducten, mag dat ook nog eens extra in de verf gezet
worden en vertaald worden in een blijk van vertrouwen vanuit de politiek in het Vlaams regeerakkoord.
Wie het nieuw rapport van de voedingssector (Fevia) erop naslaat, zal alleen maar kunnen vaststellen dat wij onmisbaar zijn in
Vlaanderen, België en de wereld.
Geef ons dan ook de kans om dat te tonen. Laat de stilte niet de stilte voor de storm zijn!
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