
2 | 13 december 2019

Industrieweg 53
8800 Roeselare-Beveren
Tel. 051 26 08 20 | fax 051 24 25 39
www.absvzw.be | info@absvzw.be

BOERENFRONT
Van Benedenlaan 32 | 2800 MECHELEN
Tel. 015 45 12 28 | Fax 015 45 12 08HET BOEREN-

FRONT

Industrieweg 53 | 8800 Roeselare-Beveren
T 051 26 08 30 | fax 051 24 25 39
www.nacvzw.be | info@nacvzw.be

Industrieweg 53 | 8800 Roeselare-Beveren
Tel. 051 26 08 29 | fax 051 24 25 39
www.vabsvzw.com | vabs@absvzw.be

VROUWEN VAN  HET
ALGEMEEN BOERENSYNDICAAT

Boerinnen met verstand van boeren

ADVIESBUREAU
ALGEMEEN BOERENSYNDICAAT

uw adviespartner

Industrieweg 53 | 8800 Roeselare-Beveren
Tel. 051 26 08 20 | fax 051 24 25 39
www.absvzw.be | adviesbureau@absvzw.be

www.absvzw.be @ABSvzw/ABSvzw

Bij de rapportering over de waterkwaliteit in Vlaanderen en bij de publicatie van het jaarlijkse mestrapport 
beklimmen de scherpschutters van de milieubeweging opnieuw hun stellingen en beginnen ze op alles en 
iedereen in onze sector te schieten. Niets nieuws onder de zon, maar toch… Iedereen die in onze sector 
gewassen teelt en/of dieren kweekt heeft het wel gehad met de verdachtmakingen en verwijten die ons 
naar het hoofd geslingerd worden als zou iedereen een fraudeur en sjoemelaar zijn. En o wee wie durft te 
reageren dat gewassen telen in openlucht niet hetzelfde is als iets kweken in een beschermde labo-om-
geving en dat neerslag, temperatuur en bodem wel degelijk een impact hebben op wat we doen en wat 
achterblijft en mogelijk uitspoelt aan nutriënten. Ondergetekende kan er van mee spreken.

Veel steun vanuit de Vlaamse administratie, bevoegd voor het opvolgen van de waterkwaliteit en het correct 
naleven van de mestwetgeving, krijgen we niet wanneer we vragen om één en ander in een juister perspec-
tief te plaatsen. Je zou haast durven denken dat er bewust niet duidelijker gecommuniceerd wordt over de 
meerjarige dalende trend van het nitraatgehalte bij de meetpunten in overschrijding. Je zou haast durven 
denken dat men bewust het stijgend aantal meetpunten in overschrijding in de verf zet om de discussie 
nog wat aan te poken, terwijl vragen vanuit de sector over het hoe dat dan wel moet voorkomen worden bij 
extreme weersomstandigheden (droogte) niet beantwoord worden. Typerend voor de steeds afstandelijker 
wordende houding ten opzichte van de landbouwsector is de afwezigheid van de Mestbank op Agribex, 
waar ten langen leste een “vragendoos” geplaatst werd op de toonbank op de stand van het Departement 
Landbouw en Visserij, om de landbouwmedewerkers te ontlasten van vragen die niet voor hen bedoeld 
waren. Duidelijker kon het signaal niet zijn. 

Wie schrik heeft om de boeren in ogen te kijken blijft beter helemaal weg, ook als lege doos.

Met het recente debacle van de totstandkoming van MAP6 nog vers in het geheugen en de pertinente onwil 
om rekening te houden met wijzigende weers- en teeltomstandigheden wordt met de dag duidelijker dat de 
agenda’s bij sommige administraties niet de onze zijn. Blijft de vraag waarom steeds weer geschoten wordt 
op de kleine land- en tuinbouwer en andere spelers in de productieketen buiten schot gehouden worden? 
Aardappelen en groenten worden met duizenden hectaren geteeld in Vlaanderen, bemestingsadviezen 
worden uitgestuurd met het oog op maximale opbrengsten ten voordele van de afnemers, maar te hoge 
nitraatresidu-waarden en slechte waterkwaliteit worden de teler aangerekend. Daar spreekt niemand over. 
Gedeelde verantwoordelijkheid zou in dit dossier niet misplaatst zijn.

Hoe lang nog wordt de kool gespaard en de geit geplaagd?
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