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De voorbije weken werden buitenlandse sprekers met een uitgesproken visie op de toekomst van de landbouw 
en voedselproductie uitgenodigd om hun ideeën met ons uit te wisselen. De Franse econoom Séronie was te 
gast bij onze Waalse collega’s in Gembloux en de Nederlandse landbouwingenieur Louise Fresco kreeg een 
eredoctoraat aan de KUL voor haar werk rond landbouw en voedselproductie. Beiden brachten een toch wel 
eerder gelijklopend verhaal over de groeiende wereldbevolking en de grote uitdaging én kansen die bij onze 
sector liggen om iedereen van voldoende voedsel te voorzien. Daarnaast blijft de veehouderij en de reguliere 
landbouw in vraag gesteld worden bij de klimaatdiscussie, en is er een steeds grotere bevolkingsgroep, vooral 
in de Westerse wereld, die dierenwelzijn en milieuaspecten bovenaan de agenda willen.

Opvallend was toch wel dat beide excellenties de consumptie van vlees niet zien stilvallen, integendeel. De uitdaging van de toekomst ligt 
erin om alle beschikbare landbouwgrond ook als landbouwgrond te gebruiken en voedsel te produceren waar dat het best past. Onze 
regio is daar uitermate voor geschikt, vindt Louise Fresco en ze hield dan ook een pleidooi om maximaal in te zetten op technologisch 
hoogstaande productietechnieken in alle sectoren en voluit te gaan voor intensieve landbouw. Kleinschaligheid ziet zij als mogelijkheid, 
maar dan eerder als aanvulling op de grotere bedrijven en op weloverwogen wijze toegepast voor lokale consumptie en verwerking. 
Het ganse gamma landbouwbedrijven dat wij kennen, van groot tot klein, gangbaar of biologisch, heeft zeker ook in de toekomst zijn 
bestaansreden en het lijkt ook voor ons aangewezen om die diversiteit ook in de toekomst terug te vinden in Vlaanderen.

Een andere grote uitdaging, en niet de minste, blijft waar wij vanuit het ABS reeds meermaals op gewezen hebben, met name de 
instroom van jonge en nieuwe landbouwers. Een uitdaging die met de dag groter wordt en écht een beleidsthema moet zijn de vol-
gende jaren, in werkelijkheid is het reeds vijf na twaalf. Op vandaag is de gemiddelde leeftijd van de Vlaamse landbouwer al bijna 58 
jaar, de gemiddelde akkerbouwers en vleesveehouders zijn reeds 60-plussers! Dit betekent dat het Vlaamse landbouwlandschap er 
binnen afzienbare tijd anders zal uitzien. Er zal onvermijdelijk nog meer schaalvergroting komen. We willen immers de landbouwgrond 
in Vlaanderen maximaal blijven benutten. De kleinschalige en burgerinitiatieven, genre CSA en stadslandbouw of verticale landbouw, 
zullen weliswaar zeer lokaal blijven en volledig in de belevingssfeer en tuinieromgeving blijven hangen. Met dat laatste is op zich niets 
verkeerd, maar die landbouwvormen zullen nooit in staat zijn om iedereen van voldoende voedingstoffen te voorzien. 

Diversiteit in de land- en tuinbouwsector is van alle tijden, maar nu lijkt de slinger wel helemaal door te slaan richting intensivering. Op 
klimaatvlak hebben wij met de intensivering reuzenstappen gezet de laatste vijftig jaar en werd bijvoorbeeld per liter melk de mest-
productie afgebouwd met 24%, de CO2-uitsoot met 37% en de methaan-uitstoot met 43%. Ook in de plantaardige sector steeg het 
opbrengstpotentieel jaar na jaar met ettelijke procenten. 

Louise Fresco verwoordde het mooi: “We moeten er ons van bewust zijn dat voedsel het verleden met de toekomst verbindt, dat naamloze 
boeren uit het verleden de basis legden voor het voedsel van vandaag door hun teeltkeuzes en selecties". 

Afsluiten deed ze met de uitspraak “Vergeet nooit dat voedsel de basis is van onze beschaving.”

Beter hadden wij het niet kunnen uitdrukken!
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