de voorzitter

Tot zover de landbouw als essentiële sector…
We keren even terug naar half maart, wanneer het land in lockdown gaat. Termen als “essentieel” en
“niet-essentieel” worden zeer snel bovengehaald en slaan op activiteiten die koste wat kost moeten blijven doorgaan of niet meer mogen blijven doorgaan. Land- en tuinbouw, instaand voor de ononderbroken
voedselproductie, komt prominent in beeld bij iedereen. Ministers, voedingsbedrijven, retailers, journalisten: allen halen ze de loftrompet boven en spreken ze hun onmetelijke bewondering voor onze sector uit.
Wij blijven immers verder werken, wij blijven doorgaan zoals voor de uitbraak van het corona-virus en wij
blijven de keten bevoorraden. Wij zijn op dat ogenblik reeds vol goede moed het teeltjaar 2020 ingezet, niet
beseffend dat we enkele weken later moeten vaststellen dat het niet genoeg regent en ons, in sommige
delen van Vlaanderen toch, zorgen zouden moeten beginnen maken over onze gewassen…
In volle coronatijd bleef onze sector volop doordraaien, ondanks onstabiele prijzen, ondanks quasi volledig weggevallen verre afzetmarkten en de stilgevallen horeca. Iedere Vlaming herontdekte lekkers van bij ons en sloeg aan het koken. De verkoopcijfers van
versproducten in het binnenland tekenden duidelijker hoger, zo blijkt uit een analyse van VLAM, en verkoop op de hoeve boomde
als nooit tevoren. Iedereen sprak, om ter luidst en om ter snelst, zijn waardering uit voor ons schitterend werk. Dat voelde goed, dat
gaf ons een boost om nog meer te zeggen hoe goed we wel bezig waren als Vlaamse boer en tuinder. Het gaf een boost om nog
eens extra te zeggen dat we dat toch wel goed konden, zo iedereen van zijn dagelijkse kost voorzien. Het gaf een boost om nog
eens te wijzen op onze bezigheden op het platteland, waar de Vlaming massaal de benen kwam strekken na de zoveelste thuiswerksessie of urenlange babysit- of Netflix-sessie. Talloze Vlamingen ontdekten ook voor het eerst écht ons platteland, wat ertoe
leidde dat er nog al wat opiniestukken verschenen over het belang en de voordelen van buiten komen en buiten leven. Het goede
(droge) weer gedurende de maanden april en mei weer zal er ook wel voor iets tussen gezeten hebben. Maar met de teruggave van
de vrijheden kwam ook de andere groep van de Vlamingen weer uit hun kot, die van de eeuwige criticasters. De voorbije dagen
verschenen weer artikels over ons vermeend overmatig watergebruik, over ons ondoordacht omgaan met natuur en omgeving, over
gewasbeschermingsmiddelen, over vleesconsumptie en hoe slecht dat allemaal wel is voor onze planeet en onze gezondheid. We
mogen dus opnieuw herbeginnen met uitleggen wat we precies doen en waarom we bepaalde handelingen doen of net niet doen.
Daar bovenop komen ook uit politieke hoek signalen dat we bijvoorbeeld veel minder input nodig hebben dan we vandaag gebruiken om hoogkwalitatieve producten te oogsten of dat we moeten verder kunnen boeren met een enkele duizenden hectaren minder
na het aanleggen van nieuwe bossen of extra natuurgebieden.
Wie nalaat om het totaalplaatje te zien over alle activiteiten heen die rechtstreeks of onrechtstreeks aan onze activiteiten gelinkt
zijn, is zich niet bewust van onze maatschappelijke rol. In coronatijden was tewerkstelling en het draaiend houden van de voedingscluster in zijn geheel hét politiek aandachtspunt. Na corona lijkt tewerkstelling via de agro-voedingssector plots geen item meer.
Begrijpe wie kan.
Landbouw en voedselproductie stonden aan de basis van onze hedendaagse beschaving. Ik ben er van overtuigd dat onze rol nog
lang niet uitgespeeld is.
Het besef dat onze sector essentieel is en dat ook in Vlaanderen en op alle politieke niveaus aanwezig was tijdens de lockdown-periode moet snel terugkeren, ook in Brussel.

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