de voorzitter

Gifmengers sluiten vrede met groene ayatollahs
Onder die titel stond een artikel in de krant De Standaard waarin verslag gegeven werd van de lancering
van het project waarin wij vanuit het Algemeen Boerensyndicaat en Natuurpunt streven naar minder polarisatie tussen landbouw- en natuursector. De titel dekt absoluut niet de lading en neigt zelfs naar bewust
framen van ons als natuurverpesters en gifspuiters, terwijl iedereen beter weet. Ons onbegrip voor de titel
werd meteen na publicatie aan de journalist overgemaakt, met de uitdrukkelijke vraag om ons ongenoegen
ook verder op de redactie te laten blijken, aangezien de eindredactie deze beschamende titel als kop zette.
Maar de essentie van dat artikel is dat wat we aankondigden een niet voor de hand liggend, zelfs ongezien
initiatief is dat uitgerold wordt met één doelstelling van beide kanten: luisteren naar elkaars problemen, in
elkaars hoofd kruipen om te weten waarom een boer zus en een natuurbeheerder zo denkt en daarmee
aan de slag te gaan.
Minister van Omgeving Zuhal Demir steunt ons initiatief vanuit haar overtuiging dat er samen zaken te realiseren vallen. Zaken die
ook op termijn de boeren kunnen helpen om binnen het gewijzigd maatschappelijk klimaat aan de brede bevolking te tonen dat
wat wij doen perfect te matchen valt met wat andere actoren zoals de natuurbeweging op het platteland doen. De finaliteit van
dit ongezien project is om op het terrein aan te tonen dat er meer raakvlakken tussen beide sectoren zijn dan velen denken. We
kennen met ons allen de zware discussies over schaalgrootte in de veehouderij, de stikstofuitstoot, de programmatische aanpak
stikstof en het zeer lastig parcours om omgevingsvergunningen te bekomen. Daar klettert het inderdaad nog vaak over tussen
beide organisaties en er zal nog vaak hard over gediscussieerd worden, maar dit mag ons niet beletten om zelf het gesprek aan te
gaan met de “groene ayatollahs” van de journalist van De Standaard. De bestaande contacten op het terrein tussen veehouders en
lokale afdelingen van de natuurbeweging bijvoorbeeld kunnen we niet in de verdomhoek duwen. Er zijn, los van alle grote hiervoor
vermelde discussies, wel degelijk plaatselijke samenwerkingsverbanden rond maaibeheer en begrazen van graslanden, tussen
veehouders en natuurbeweging. De werking van de regionale landschappen kan her en der ook anders en beter en daar kan dit
project mogelijk ook toe bijdragen. Die kleine initiatieven willen we met het gezamenlijk project als hefboom gebruiken om ook andere plattelandsthema’s uit het slop te krijgen, daar waar die vaak ondergesneeuwd geraken in oeverloze welles-nietes discussies.
Dat kan bijvoorbeeld gaan over het al dan niet behouden of zelfs aanplanten van kleine landschapselementen zoals struiken en
hagen of heggen. Voor dergelijke aanplantingen voorziet men overigens ook vanuit het beleidsdomein landbouw reeds enige tijd
een stevige financiering voor wat omschreven wordt als niet-productieve investering op landbouwersniveau vanuit het VLIF. Dit is
waarschijnlijk een op vandaag onbekend terrein voor velen onder de landbouwers, maar de financiële middelen zijn voorhanden bij
het VLIF en liggen bij wijze van spreken te wachten op ingediende dossiers. Maken we er geen gebruik van dan laten we kansen
liggen om zélf initiatieven te nemen die ons op een andere manier tonen aan de wandelende en fietsende Vlaming, namelijk die van
partner in landschapsbeheer, ook en zelfs vanuit onze beroepsmatige activiteiten.
Met het project “boer zoekt natuur, natuur zoekt boer” willen we echt werk maken van een betere verstandhouding tussen twee
belangrijke partijen op ons platteland. Dit past ook perfect in onze reeds jaren gekende campagne #boerzktrespect, die ook elke
week op de cover van De Drietand staat. We moeten de lopende zware dossiers kunnen overstijgen en vooruit kijken, daar hebben
wij zelf ook alle belang bij. Doen we dit project niet, dan blijft het bij navelstaarderij en blijft iedereen bezig in een stellingenoorlog
zonder toegevoegde waarde. Dat willen we doorbreken en dat is ook de reden waarom we met ruggensteun vanuit het kabinet
omgeving de kar willen trekken, op weg naar meer wederzijds begrip en gemeenschappelijke en tastbare initiatieven op het terrein.

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