de voorzitter

Overal lokaal voedsel op tafel. Overal!
We kennen “Lekker van bij ons” nu reeds verschillende jaren als VLAM-slogan. Een concept dat
vanuit het ABS steeds weer aangekaart werd in bestuursvergaderingen en nu echt aangezwengeld wordt door een expliciete vermelding in het Vlaams regeerakkoord. Lekker van bij ons werd
ook met de dag zichtbaarder in het aankoop- en consumptiegedrag van de Vlaming tijdens de
eerste coronaperiode. Enquêtes toonden aan dat lokaal aankopen, bij de boer of in de voedingswinkel om de hoek, booming business werd en die trend hield toch wel een behoorlijke tijd aan.
Maar ook al valt die rechtstreekse hoeveverkoop nu misschien wat terug, het zal een blijvertje
zijn, daar ben ik persoonlijk van overtuigd. De kwaliteit van onze verse hoeveproducten is top
en wordt steeds meer gewaardeerd. De Vlaming is ook wel bereid gebleken om een juiste prijs
te betalen voor onze heerlijke producten. Korte keten zit in de lift. Lokaal kopen en rechtstreeks
contact hebben met de producent, zit in het hoofd en in de gewoontes van steeds meer Vlamingen. De consument had
en heeft een positief gevoel over de korte keten omwille van de kwalitatieve producten, de winkelbeleving, de duurzaamheid en het lokale karakter.
Het verheugde ons dan ook dat minister Crevits het initiatief nam om in aanloop naar haar reeds in het regeerakkoord
aangekondigde Vlaamse voedseltop de verschillende spelers in de land- en tuinbouwwereld bij elkaar te brengen. Ook
de horeca, de verwerkers en de retailers zullen daarbij aanschuiven om ons te doen nadenken over lokaal voedsel en
welke wegen we ermee kunnen bewandelen. Het begrip “lekker van bij ons” zal daarbij bovenaan de agenda staan.
Wij liggen met onze primaire producten ook aan de basis van een ganse keten en het lekker van bij ons verhaal moet
ook sterker doordringen doorheen die keten. Vanuit de versmarkt, maar ook via de verwerkende nijverheid die als
onmisbare schakel in de keten kan zorgen voor een opwaardering van onze lekkere lokale producten door ze ook als
dusdanig te promoten, zelfs als ingrediënt in verwerkte voedingsproducten. Waar we bij het begin van de coronacrisis
de horecazaken zagen wegvallen als afzetkanaal, zien we die sector nu weer recht staan. Bij de heropstart hoorden we
geluiden dat de bevoorrading van buitenlands rundsvlees moeilijk liep en toen was onze reactie dat dat geen probleem
mocht zijn. Er was en is zoveel lekker rundsvlees van bij ons dat een aanvoerlijn uit pakweg Ierland of Brazilië echt
niet nodig is. We rekenen dan ook stellig op een uitgesproken engagement vanuit de horecawereld om mee te gaan in
het verhaal van “lekker lokaal”, waarbij ze ook Vlaamse producten prominent op de kaart zetten en daar ook fier mee
uitpakken. De ingesteldheid bij de consument is gewijzigd en dat moet aangegrepen worden om de consument-restaurantbezoeker mee te nemen op culinaire reizen door ons Vlaams aanbod.
Het chauvinisme en de fierheid over de lokale producten die we zien bij de Fransen bijvoorbeeld, moet ook bij de Vlamingen op alle mogelijke manieren aangewakkerd worden. Wij, als producenten, zijn het onszelf verschuldigd om in te
zetten op positieve communicatie, op fierheid over onze producten, gesteund van VLAM, en die moet opgepikt worden
door verwerkers, retailers en restaurateurs.
Het waarmaken van het engagement dat alle betrokken partijen uitspraken op de eerste ronde tafel in voorbereiding op
de Vlaamse voedseltop van begin 2021 is essentieel om de intentie van ons en de minister waar te maken. Vanuit onze
ervaring op het terrein zullen ook wij ons steentje daartoe bijdragen. Alleen, we zullen dat niet kunnen zonder concrete
acties op het terrein, tot in de winkelcentra en tot op de menukaart.
Eerlijk? Ik zie het zo gebeuren, de bewuste keuze die chefs maken voor lekkere producten van bij ons. Nu nog dat tafeltje reserveren!
Hendrik Vandamme, landbouwer-voorzitter Algemeen Boerensyndicaat, op zoek naar respect.
#boerzktrespect | @ voorzitter@absvzw.be |
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