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Het ondenkbare gebeurde dan toch. Lege zuivelrekken in Belgische Lidl-warenhuizen en de mededeling 
dat de Belgische melk tijdelijk zou vervangen worden door Duitse melk waren dinsdag ll. hét onderwerp 
van discussie op sociale media en aan onze telefoon. Aan de basis van de lege rekken zou een gebrek aan 
afvulcapaciteit liggen bij een toeleveraar, de coöperatie Milcobel, die de gestegen vraag naar drinkmelk 
blijkbaar niet meer kon volgen. Twee maanden na de start van de Corona-maatregelen is dat een uitleg die 
de wenkbrauwen stevig doet fronsen. Kon de coöperatie in die twee maanden tijd werkelijk niet voldoende 
bijsturen in de productie of zit het ook op het vlak van planning niet helemaal pluis, vastgeroest als men 
blijkt te zijn in die omgeving? Of zit de prijsonderhandeling voor de nieuwe zesmaandelijkse contracten 
vanaf 1 mei er toch ook voor iets tussen en is de onwil om mee te gaan in de neerwaartse prijzenspiraal 
van de retailers groter dan we dachten? “Niets daarvan”, horen we bij de betrokkenen, “alles is te verklaren 
door een capaciteitsprobleem en de nieuw onderhandelde halfjaarcontracten voor drinkmelk zijn iets beter 
dan de vorige.” Iedereen gelooft er het zijne van, de melkveehouders zelf al zeker. De leden-leveraars van 
Milcobel bestookten ons in ieder geval met vragen over de affichering door Lidl en waren ook niet mals 
voor het gebrek aan flexibiliteit bij de leverancier van de drinkmelk. Een oud zeer, waar uiteindelijk wel eens 
écht werk zal van moeten gemaakt worden, los van Corona.

Eens te meer is duidelijk dat wij, land- en tuinbouwers, de échte helden van de voedselketen mogen ge-
noemd worden. Wat er ook gebeurde de voorbije twee maanden, wij stonden er elke dag. Wij, en alleen 
wij, zorgden ervoor dat iedereen op zijn beide oren kon slapen en dat niemand zich zorgen hoefde te 
maken over een al dan niet voldoende aanbod en variatie aan voedsel ter beschikking te hebben. Waar 
er geen rechtstreekse verkoop aan consumenten kon georganiseerd worden zorgden de andere spelers 
in de agrovoedingsketen voor de verdere verwerking en verdeling. Het is dan ook godgeklaagd dat een 
eerste afnemer, een coöperatie nota bene, er niet in slaagt om onze inspanningen door te trekken en de 
keten laat stokken. Een inspirerende toekomstvisie hebben we er de laatste jaren nooit horen uiteenzetten, 
enkele verkooppraatjes over de “scootertest” voor de alom verheerlijkte mozzarella niet te na gelaten. Of 
de melkveehouder daar een boodschap aan heeft is een andere zaak.

“Wat en hoe na Corona?” is een vraag die steeds weer terugkomt in gesprekken over onze sector met men-
sen uit niet-landbouw omgeving. Heel vaak hoor je dan dat zowat alles moet herdacht worden. Volgens de 
één moet alles gericht worden op zelfvoorziening en niets meer en wordt liefst alles via de korte keten aan 
de man gebracht. Volgens de ander kan alleen de export de juiste weg zijn. De weg die we zullen volgen 
zal de weg ergens tussenin zijn, weliswaar met aandacht voor de nieuwe kijk op onze sector na Corona. De 
korte keten zal er ongetwijfeld een grotere omzet aan overhouden, wat goed is en de Vlaming ook dichter 
bij onze activiteiten kan houden en betrekken. 

In het kader van toekomstige discussies over de Vlaamse land- en tuinbouw, op alle beleidsniveaus en over 
alle beleidsdomeinen heen, kan ons belang als essentiële sector niet meer genegeerd worden. Nu nog alle 
schakels in de keten doen inzien dat het hun rol is om alles van bij ons tijdig bij de consument te krijgen. 
Lukken ze daar niet in, dan zullen ze daar op afgerekend worden.

Hendrik Vandamme, landbouwer-voorzitter Algemeen Boerensyndicaat, op zoek naar respect.
#boerzktrespect | @  voorzitter@absvzw.be |  @hendrikABS

de voorzitter

Lege schappen


