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voor landbouw met toekomst

De voorbije weken regende het amper in grote delen van Vlaanderen. Sinds half juli geldt een captatie-
verbod op alle onbevaarbare waterlopen voor land- en tuinbouwdoeleinden in het IJzerbekken ook op de 
bevaarbare waterlopen. Industrieel gebruik van water kan nog op alle bevaarbare waterlopen, ook in het 
kurkdroge IJzerbekken. Op diverse plaatsen wordt met veel poeha aangekondigd dat water uit zuiverings-
stations of proceswater uit de bedrijfswereld ter beschikking wordt gesteld van land- en tuinbouwers, maar 
die hoeveelheden zijn niet meer dan een druppel op de hete plaat. Bovendien wordt gezuiverd afvalwater 
ook afgeraden omwille van de mogelijke aanwezigheid van PFOS, gevaarlijk spul dus. Bovenop irrigeren, 
waar de kwaliteit van het aangeboden water wel toereikend is, blijft evenwel afgeraden tot verboden, ook 
daar komen eventuele bacteriën of ziekteverwekkers om de hoek kijken.

De vrees van enkele weken geleden dat 2022 een zware dobber wordt voor wie in openlucht groenten teelt, 
maar evengoed voor veehouders die gras en voedergewassen zoals maïs telen, is werkelijkheid aan het 
worden. Grasland kleurt nog amper groen en brengt dit jaar niets van betekenis meer bij in de kuil, zoveel is 
duidelijk. Maïs wordt sinds halfoogst gehakseld en de wintervoorraden worden aangesproken, 2 maanden 
vóór dat gemiddeld gezien gebeurt. 

Toch dringt de impact van het oplopende neerslagtekort en de aanhoudende droogte niet bij iedereen door, 
zeker niet bij de doorsnee burger. Dat gevoel wordt alleen maar versterkt door het feit dat de Droogtecom-
missie, het ambtelijk overlegplatform dat beslissingen neemt over wat kan en niet kan bij extreme droogte, 
bij het schrijven van dit editoriaal nog steeds niet-essentieel gebruik van water toelaat. Gazons, golf- en 
sportterreinen besproeien mag nog steeds, gewassen in leven houden met oppervlaktewater uit waterlo-
pen mag niet. Mogelijk nam de droogtecommissie deze week (donderdag 25 augustus) zeer ingrijpende 
maatregelen, maar dan komen ze rijkelijk laat met het uitvaardigen van een totaal verbod op niet-essentieel 
gebruik van water. Als bij die ingrijpende maatregelen ook een algemeen captatieverbod voor land- en 
tuinbouwdoeleinden uitgevaardigd wordt, dan brengt de overheid de voedselvoorziening in het gedrang. 
Onze teelten dreigen verder te verpieteren, verwerkende bedrijven dreigen zonder voldoende bevoorrading 
te vallen en de burger zal mogelijk veel meer te moeten betalen voor zijn voedsel. Zelfs een korte onder-
breking van waterbevoorrading zal desastreuze gevolgen hebben op land- en tuinbouwbedrijven: eenmaal 
een groeiproces doorbroken wordt door watergebrek, stopt de productie. 

Het is dan ook hoog tijd dat de vergunningverleners zich wat soepeler opstellen bij omgevingsvergunnings-
aanvragen voor het aanleggen van waterbekkens, hetzij privé, publiek of onder publieke-private samenwer-
king en dat uitgegraven aarde vlot elders kan afgezet worden. Daarnaast moet verder en versneld ingezet 
worden op onderzoek naar en ontwikkeling van droogtetolerantere gewassen. Nog efficiënter omgaan met 
water is een opdracht voor eenieder en dat gebeurt al tot op de limiet bij onze leden land- en tuinbouwers, 
maar wanneer het niet regent ben je aangewezen op beschikbaar water en dan moet je er ook toegang tot 
krijgen. 
Wat wij vandaag nodig hebben is een algemeen verbod op niet-essentieel watergebruik, een keuze 
pro-landbouw waterbeschikbaarheid, een verstandig waterbeheer op lokaal niveau en een flinke scheut 
gezond boerenverstand. Daar komen we al een eind verder. Hopelijk komt dat terug bij de prioritering voor 
watergebruik. Gebeurt dat niet, dan moet het Rampenfonds zonder uitstel geactiveerd worden.

Hendrik Vandamme, landbouwer-voorzitter Algemeen Boerensyndicaat, op zoek naar respect.
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