de voorzitter

Vlaamse grond kopen om Brussel te voeden
De Brusselse minister voor Leefmilieu, Alain Maron van Ecolo, schoot maandagmorgen de hoofdvogel af
met zijn intentieverklaring om als Brussels Gewest landbouwgronden op te kopen in Waals en Vlaams-Brabant, met als doel de Brusselaar te voorzien van eten. Een misplaatste grap dachten we eerst, maar uit
zijn uiteenzetting op de Franstalige zender LN24 bleek dat het menens was. We vroegen ons af op welke
planeet en in welke eeuw de minister leefde en of hij misschien een switch naar de Sovjetpolitiek met hun
mislukte staatslandbouw ambieerde. Het getuigde in ieder geval niet van veel kennis van bestaande structuren en de landbouwactiviteit in de beoogde zones. Onze reactie, rechtstreeks aan hem gericht, was er één
van ongeloof en onbegrip. Wie anders dan de Vlaamse of Waalse landbouwer doet vandaag niets anders
dan dag na dag voedsel produceren voor de Brusselaar?
Moet een overheid zich wel moeien in de productie van voedsel door zelf gronden te gaan opkopen met
als doel om er voedsel op te produceren voor haar inwoners? Neen en nog eens neen! De reacties vanuit
de andere overheden in ons land daarover waren ook bijzonder scherp en zonder voorgaande: alle ministers van landbouw op federaal, Vlaams en Waals niveau reageerden even afkeurend als wij deden. Zelfs
de andere leden van de Brusselse gewestregering vielen van hun stoel bij de eenzijdige interpretatie van
een eerder opgenomen engagement van die regering om toe te zien op de vrijwaring van de groene gordel
rond Brussel. Dit is een breed project, waar langs Vlaamse zijde ook de VLM betrokken partij is én de lokale
landbouwactoren ook mee projecten opzetten. Altijd met dezelfde benadering: de aanwezige landbouwbedrijven helpen de rol te spelen die van hen verwacht wordt: voedsel produceren, waar mogelijk de verbinding maken met de Brusselaar via lokale markten en boerenmarkten, en daarnaast ook het groene landbouwlandschap rond Brussel vrijwaren van ondoordachte ingrepen ten nadele van de landbouw. Nergens
staat in het Brussels Regeerakkoord (juli 2019) dat het Gewest gronden zou gaan aankopen. Wat er wel in
voorkomt is dat men een goede samenwerking wil opzetten met het Waals en het Vlaams Gewest en de er
aanwezige actoren om de “voedselgordel” rond Brussel te vrijwaren. Dit strookt volledig met wat vandaag
reeds gebeurt en hier en daar nog wat kan verfijnd worden. Dit is echter iets compleet anders dan als overheid gronden gaan opkopen en zelf de lijnen uit te zetten over wat er op die gronden zal geteeld worden.
Alain Maron is blijkbaar nogal geschrokken van de commotie die ontstaan is na zijn uitspraken op LN24.
Woensdagmorgen kwam hij zelfs met verontschuldigingen op de RTBF, gericht aan alle spelers in de landbouwwereld. Hij voelt zich wat mis begrepen en schuift het verhaal af op een “communicatiefout”. Hij herleidde zijn visie tot de “uitwerking van een strategie waarbij een win-win situatie gecreëerd wordt, in functie
van een gezonde voeding voor de Brusselaars en de ontwikkeling van korte ketencircuits”. Er is dus geen
sprake meer van een gericht aankoopbeleid en maar goed ook.
Niets nieuws onder de zon dus, mijnheer de minister?
Wij zullen wel voor zorgen voor uw eten, als zelfstandige boer en tuinder, en met plezier!

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