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De meerderheid van onze hedendaagse maatschappij is vandaag de dag in die mate richting stedelijke 
omgeving en snelle consumptie opgeschoven zodat de voeling met wat wij doen om iedereen van voedsel 
te voorzien wegvalt. Steeds weer moeten we uitleggen waarom we bepaalde dingen doen of niet doen, 
waarom nieuwe stallen of loodsen gebouwd worden en waarom die vaak groter zijn dan voorheen, waarom 
grotere en bredere machines de weg op gaan, enzovoort enzovoort,… Wie op het platteland woont en werkt 
heeft onze sector de voorbije decennia een ganse evolutie zien doormaken. Het aantal land- en tuinbou-
wers nam in snel tempo af, bedrijven werden groter en steeds meer gespecialiseerd. Vaak gebeurde dat 
uit noodzaak om een deftig inkomen te kunnen realiseren, al wilden de vrijgemaakte markten wereldwijd 
niet altijd mee en vaak wilden de andere schakels in de agrovoedingsketen niet altijd inzien dat onze sector 
cruciaal is om hun business te doen draaien. Toch was en is er een andere weg die kan bewandeld worden. 

Menig producent werd in de verleiding gebracht om zelf weer meer contact te zoeken met de consument en om met een eigen 
hoeveverkoop te starten. Vaak is dat succesvol, soms wat minder, maar met de ontwikkeling van projecten zoals Boeren en Buren, 
de e-commerce voor online-bestellingen op maat, Lokaalmarkt, afhaalpunten, Voedselteams, Community supported Agriculture 
(CSA), zelfpluktuinen en stadslandbouw komt verandering in de benadering van potentiële klanten van verse boerderijproducten, 
naast het traditionele hoevewinkel concept. Het biedt veel meer mogelijkheden om jouw product aan de man, of beter vrouw, te 
brengen en vooral om de banden met de consument terug aan te halen. Dat er deze week extra aandacht gevraagd wordt voor de 
Korte Keten (met hoofdletter!) is dan ook meer dan terecht. Onder de vleugels van het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmar-
keting (VLAM) loopt nog tot 12 mei en via verschillende kanalen en initiatieven de Week van de Korte Keten. De ideale gelegenheid 
om de vruchten van ons werk extra onder de aandacht te brengen en extra klanten aan te trekken. 

Dat de rechtstreekse verkoop niet voor iedereen weggelegd is, dat weet iedereen. Het feit dat de overgrote meerderheid van onze 
productie richting verwerking of export gaat, mag echter geen reden zijn om wie daarvoor kiest af te schieten als industrieel, ver-
vuilend of onverantwoord bezig. Wij zorgen onrechtstreeks ook voor heel wat tewerkstelling in de toelevering en de verwerkende 
nijverheid. De FOD economie spreekt daarbij over 150.000 arbeidsplaatsen! Landbouw en voedselproductie krijgen de voorbije 
weken aandacht bij verschillende politieke partijen, al dan niet ingegeven door de verkiezingen van 26 mei. Op het ogenblik dat 
onze Drietand in druk gaat is de discussie rond het nieuwe mestdecreet (MAP 6) nog steeds aan de gang en de klemtoon blijft 
daar liggen op beperkende en bijkomende maatregelen op bedrijfsniveau, wat het niet gemakkelijk zal maken in de gebieden waar 
de waterkwaliteit de vooropgestelde doelstellingen nog niet bereikt. Daarnaast blijven we ook in het klimaatdebat voor een aantal 
partijen de kop van jut en moet de veestapel gehalveerd worden en alles gericht worden op productie voor de lokale markt. Begin 
deze week was er ook nog een debat rond ruimtegebruik in het buitengebied, ingegeven door steeds groter wordende stallen in 
de Antwerpse en Limburgse Kempen. 

De uitdagingen om onze “licence to produce”, onze legitimatie om te mogen aan land- en tuinbouw doen in Vlaanderen, te vrijwa-
ren en de toekomst te bestendigen zijn groot. Voor ons moet iedereen de mogelijkheid (blijven) krijgen om zijn ding te doen op de 
wijze waarop hij of zij denkt die te moeten doen, binnen de draagkracht van zichzelf, zijn gezin en zijn omgeving. We hebben geen 
belerend vingertje nodig dat ons zegt hoe wij onze job moeten doen. 

Vrijheid van ondernemen zit ons, zelfstandige land- en tuinbouwers, in het bloed. 
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