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de voorzitter

Vijf provincies, één Minister, één stem

We wisten dat het een avontuur zou worden, de infosessies in 5 provincies met Minister Demir. Het on-
derwerp, stikstof, is dan ook het zwaarste dat de laatste jaren de revue gepasseerd is. Het zou intussen bij 
iedereen geweten moeten zijn dat ook wij met het ABS het stikstofakkoord niet kunnen verteren zoals dat 
nu voorligt in openbaar onderzoek. Er moet ook wat ons betreft nog aan bijgestuurd worden. 

Het stikstofdossier is een zwaard van Damocles boven het hoofd van de boeren. De onzekerheid over de 
toekomst weegt loodzwaar op de landbouwers en hun gezinnen. In zo’n omstandigheden kun je ergens wel 
verwachten dat de emotie soms de bovenhand neemt. Wie dit niet begrijpt, begrijpt evenmin de situatie 
waar de boeren zich in bevinden en vertoont een gebrek aan empathie. 

“Kun je in zo’n situatie wel samen met de Minister bevoegd voor Omgeving samen vergaderingen organi-
seren?”: die vraag kregen we regelmatig. Ja dat kan, dat moet zelfs als de gelegenheid zich voordoet en de minister dat wil doen. 
Je hoeft het nu eenmaal niet eens met mekaar te zijn om een gesprek te hebben. Deze tournee bood aan iedereen een unieke ge-
legenheid, zowel aan boer als Minister, om rechtstreeks met mekaar in dialoog te gaan. 

Voor het ABS waren het vooral infovergaderingen voor en met de Minister, meer dan een infomoment voor de landbouwers. Wij 
waren van meet af aan overtuigd dat er geen betere manier is om wat leeft bij onze leden en alle boeren te laten voelen, door de 
minister zelf te laten horen hoe de mensen denken en bezorgd zijn over hun toekomst door het geladen stikstofdossier. En dat is 
het ook geworden. Wie op die vergaderingen grote forse syndicale uithalen van onze kant verwachtte, die bleef misschien op zijn 
honger zitten, maar het was een weloverwogen keuze om daar op die sessies niet aan te beginnen. Enerzijds om de inhoudelijke 
focus te houden, maar anderzijds om maximaal het woord aan de aanwezigen te geven, om rechtstreeks vragen te stellen aan de 
minister, kwestie van eruit te halen wat erin zit. 

We wisten allemaal dat de grootste gevoeligheden in de provincie Antwerpen liggen. De onzekerheid bij de boeren in en rond het 
Turnhouts Vennengebied is zo mogelijk nog ondraaglijker dan in de rest van Vlaanderen. De recente aankondigingen in Nederland 
hebben daar de gemoederen nog verder op scherp gezet. 

Wie er niet bij was, zal door de sensatiezucht van sommige media denken dat het een slagveld geworden is. Wie er wel bij was in 
de zaal, was getuige van een open gesprek tussen Minister Demir en bij wijlen zeer geëmotioneerde landbouwers, net zoals op de 
vier andere plekken. Ook na de aankomst van enkele honderden extra toehoorders met tractor, ging het gesprek gewoon door, hoe 
meer zielen hoe beter. Het spreekwoord zegt “hoe meer vreugd”, maar vreugde is hier niet mogelijk. 

De foto van een lege tractor, met een pop aan een strop voorop, is in veel media aangegrepen om een zwart beeld te schetsen van 
radeloze landbouwers. De kans is evenwel niet onbestaande dat de betrokken chauffeur (m/v) terzelfdertijd in gesprek met de Mi-
nister was. De pop aan de strop getuigt van weinig respect, maar is geen representatief beeld van hoe de laatste infosessie verliep. 

5 provincies met 5 keer een (over)volle zaal en met 5 maal een verschillend, overwegend jong publiek, telkens was het een nieuwe 
uitdaging. De vergaderingen waren open voor iedereen. De tussenkomsten van de aanwezigen waren authentiek. Geen vooraf 
ingeoefende toneelspelletjes, zoals je ze wel eens ziet op dergelijke bijeenkomsten.

De Minister noteerde ijverig en doorheen de vergaderingen was er een duidelijke rode draad in de aangebrachte argumenten en 
de bijwijlen schrijnende verhalen. Overal kwamen dezelfde problemen snel bovendrijven. De ongelijke behandeling van industrie 
en landbouw, de woordbreuk over de ontheffing van nulbemesting, de financiële en familiale gevolgen, de grote rechtsonzekerheid, 
het beleid wat betreft NER’s, industrie die bijkomend vergunningen krijgt om extra stikstof uit te stoten en zo de Vlaamse landbouw 
dreigt te verdrijven, de creatie van nieuwe gevoelige natuur waar die nu niet is, de sectorale benadering voor de ene sector, de 
stalniveau-benadering voor de andere,… Teveel om hier op te noemen, maar stuk voor stuk terecht wat ons betreft. 

Was dit nieuw voor de minister? Ja en neen. Alle argumenten die aangebracht werden, zijn ook reeds door de ABS-vertegenwoordi-
gers aangebracht op diverse vergaderingen en hoorzittingen. Nieuw was om het uit de mond van jong en oud, vrouw of man, boer en 
ook burger te horen. Daar stonden wij borg voor voor iedere landbouwer die doorheen Vlaanderen naar onze vergaderingen kwam.

“Gaat het wat uithalen?”, “Wil de Minister wel bijsturen?” Dat zijn terechte vragen die achteraf bij ons kwamen, maar ook op andere 
momenten steeds weer terugkeren.

Een sluitend antwoord kunnen wij daar vandaag ook niet op geven. Voortgaand op de spontane reactie van de minister in antwoord 
op diverse vragen, lijkt het niet anders te kunnen evolueren. Ook voor ons is het de evidentie zelve dat er nog verfijning gebeurt in 
het stikstofdossier. 

Elk verhaal, elke emotionele uithaal, wees gerust die blijven hangen en sterken ons in ons syndicale werk. 
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Dicofoods (tot voor kort Dicogel en Begro) is een diepvries groentenbedrijf met hoofdzetel te Ardooie. 
Samen met het bedrijf Westfro (eveneens diepvries groenten) en Roger & Roger (producent van oa Croky 
aardappelchips) maken ze deel uit van één familiebedrijf.  

Vandaag wensen wij ons agro team (gevestigd te Staden) te versterken met een landbouwingenieur.  

LLAANNDDBBOOUUWWIINNGGEENNIIEEUURR  
AAGGRROONNOOMMIISSTT  

  
JJoouuww  ffuunnccttiiee  ??  Jaarlijks verwerken onze drie productie-entiteiten vele tonnen groenten. Jij wordt, samen 
met jouw collega’s, verantwoordelijk voor het contracteren van groenten bij landbouwers. Onze telers zijn 
gelegen in Zuid-West-Vlaanderen, Henegouwen en Noord Frankrijk.    
In deze rol ga je : bekijken hoeveel hectaren de landbouwer ter beschikking kan stellen, zorg je dat 
gemaakte afspraken schriftelijk worden vastgelegd, zorg je voor de nodige zaden en plantjes, volg je mee de 
teelten op ter plaatse, maak je een inschatting van de opbrengsten, zorg je dat er steeds voldoende 
groenten voor productie aanwezig zijn en volg je mee de kwaliteit van de groenten op.  
 
WWiiee  zzooeekkeenn  wwiijj  ??  Voor deze functie zoeken wij een enthousiaste landbouwingenieur met een 
ondernemende persoonlijkheid. Ervaring is meegenomen maar is geen must.   
Je hebt geen schrik om Frans te spreken.  
 
WWaatt  mmaagg  jjee  vveerrwwaacchhtteenn  ??  Je komt terecht in een ambitieus familie bedrijf en bovendien in een super 
enthousiast team. Je krijgt de ruimte om te ondernemen en mee te werken aan de verdere groei van ons 
bedrijf. Je mag rekenen op een competitief salaris.  
  

IInntteerreessssee  ??    

Stuur jouw cv naar onze personeelsdienst :  jobs@dicofoods.com. Je mag snel reactie van ons verwachten.  

“Geen boerenkerkhof op een ecologisch paradijs”. Het is een oude slogan van ons, die sommigen wel nog zullen kennen, maar ze 
is actueler dan ooit.

Twijfel niet aan de syndicale overtuiging bij onze medewerkers en bestuursleden. We zijn collega’s onder elkaar, samen met en voor 
onze leden laten we onze visie niet ondersneeuwen in politieke achterkamers. Twijfel niet aan de kracht van die ene stem! 

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