de voorzitter

De paraplu
Het neerslagtekort in Vlaanderen is gigantisch groot geworden na de zeer natte start van het jaar en tekent
zich steeds duidelijker af. Maar na de grote droogte lijkt zich nu toch een kleine ommekeer in het weerbeeld
af te tekenen met wat lagere temperaturen en verspreide buien. Of die veel hemelwater zullen aanvoeren
is een andere vraag. Eén ding is zeker: de neerslag die valt zal nog steeds veel te weinig zijn om de natuur,
met inbegrip van onze gewassen, uit de nood te helpen en tot volle groei te laten komen. Het opbrengstpotentieel dat er was bij de start van het teeltjaar verdampt zienderogen, zelfs letterlijk bij het begin van
de échte zomer.
Er zal ongetwijfeld veel van wat wij, in ideale omstandigheden en tijden, op onze akkers brachten als meststof voor de te verwachten gewassen achterblijven indien de groeiomstandigheden niet snel omslaan en
de kans geven aan de planten om tot volle wasdom te komen. De verwachting dat alles nog goed komt is
klein. Deze boodschap hebben we ook reeds overgemaakt aan de Minister van Omgeving en haar medewerkers. Zie het als een aanzet tot realisme om als beleidsmaker durven en willen rekening te houden met extreme omstandigheden zonder voorgaande. Een
vraag die pertinent zal herhaald worden en vraagt om gehoord te worden, binnen de speelruimte die de Vlaamse Overheid heeft.
Het is vandaag reeds duidelijk dat er op een andere manier zal moeten gekeken worden naar en omgegaan worden met de strikte
regelgeving in het Mestdecreet. Er ligt daarvoor een rol weggelegd binnen de schoot van de regering en van het Vlaams Parlement.
Alleen wie stekeblind is, nooit buiten komt of compleet losstaat van het telen van eender welk plantje, zelfs in de eigen stadstuin,
ziet vandaag niet de noodzaak aan het bijsturen van streefdoelen en drempels op het vlak van nitraatresiduen. Wanneer men nu
vasthoudt aan arbitraire cijfers die ergens aan het hoofd van een anonieme ambtenaar ontsproten zijn, zonder ook maar enige wil
om daarvan af te wijken, ook al staat bij wijze van spreken het kot in brand, dan zal het hek van de dam gaan.
Beleidsmakers mogen zich pas onder de groten der aarde begeven wanneer ze kunnen inspelen op feiten naargelang de omstandigheden, zonder de finaliteit uit het oog te verliezen en door gemeend en écht pragmatisch om te gaan met de omstandigheden
die zich nog nooit voorheen voordeden. Wij rekenen in ieder geval op het gezond boerenverstand vanuit de politieke wereld en de
daaraan vasthangende administratie. Reken hier ook de vertegenwoordigers van de verschillende politieke parlementaire fracties
en de influencers uit de milieubeweging bij, wetende dat ook zij hun zeer eenzijdige visie noodgedwongen zullen moeten bijstellen
onder de wijzigende klimaatomstandigheden in onze contreien. We weten en zien dat iedere welmenende collega land- of tuinbouwer reeds weken na elkaar alles uit de kast haalt om binnen de contouren van het huidige MAP6 te blijven kleuren, maar die
van hierboven wil ook dit jaar opnieuw niet meehelpen om de gemeenschappelijke doelen van de sector en het beleid te bereiken.
Een paraplu hebben we amper nodig gehad sinds begin maart. Vandaag halen we hem ook figuurlijk niet boven om de fout of schuld
bij anderen te leggen. We kijken alleen maar naar de feiten. De weersomstandigheden zitten niet mee en wanneer het water niet tot
bij ons geraakt om de gewasgroei te helpen, kan je de opgebrachte meststof er niet meer afhalen. Een “kip en ei”-kwestie is het bijna
en tot nader order kan niemand maanden vooruit het weer voorspellen. Die ideale wereld komt er zeer waarschijnlijk ook nooit…
Tijd dus voor een grondige reflectie over de strakke regie van het mestdecreet in onze sector, tijd voor reflectie over de houdbaarheidsdatum van dergelijke beleidskeuzes en -instrumenten; tijd om te strakke normen en limieten mee te laten evolueren met snel
wijzigende omstandigheden.
Tijd ook om als sector mee te evolueren richting klimaatslimmere landbouw, met sterk onderbouwde onderzoeksinitiatieven en een
groot engagement van overheidswege om mee bij te sturen waar en wat kan.

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

@hendrikABS
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