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Alle deelnemers op de foto, om daarna 
met hun privéjet in de file te staan op de 
startbaan van Glasgow Airport, waar de 
kerosine rijkelijk vloeit…

Ik volg het wat op afstand, heel dat 
gedoe. Veel geleuter, nog meer getuige-
nissen, veel bla-bla-bla en beloftes. De 
sterkste schouders lijken de pluimge-
wichten te dragen. De zwarte piet wordt 
doorgeschoven naar de primaire sector.

Ik blijf het een vreemd verhaal vinden. 
Terwijl de landbouwsector volop inzet 
op efficiëntie, worden we door ngo’s, 
media en klimaatgoeroe ’s met de vin-
ger gewezen. Vreemd…

Met verstomming stond ik de kijken 
naar de filmploeg van het VRT-nieuws 
die jacht maakte op de perfecte koeien-
vlaai in de stal, terwijl ik zelf klaarstond 
met een klimaatverhaal over veilige, 
duurzame voedselproductie met oog 
voor dierenwelzijn. Lokaal geprodu-
ceerd voedsel waarbij reststromen van 
de voedselindustrie omgezet worden 
tot lekkere melk en mals rundvlees. Het 
mocht niet baten… UITSTOOT daar 
ging het over!!!

Ik heb een zeer levendige verbeelding 
en probeerde mezelf visueel voor te stel-
len hoe dit eruit zag. Zwarte dampen die 
zich verspreiden vanuit de grond over 
het landschap? Gifgassen die spuien 
uit onze stallen? Trekkers met blauw-
zwarte rookpluimen ?

Laat ons eerlijk zijn, het verstand wordt 
gevoed met datgene wat men het liefst 
wil horen: Boeren vormen een probleem.

IS DAT ZO?

Persoonlijk zag ik enkel Columbus-toe-
standen rondom mij. Een lappende-
ken van verschillende gewassen, een 
groene vlakte die tonnen CO2 (koolstof) 
opslaat en O2 (zuurstof) uitstoot. Je zou 
er spontaan uw plooistoel bij pakken 
en genietend van een lokaal biertje of 
wijntje, eens diep ademhalen. Nietwaar 
Wim Lybaert…  Neem er nog een lokaal 
geproduceerd ijsje bij, afkomstig van de 
melk van koeien die grazen in de meer-
sen van een riviervallei en het plaatje is 
compleet. TOPTV!

Zelfs nu dat de meeste gewassen ge-
oogst zijn, blijft groen overheersen op 
onze velden. Vanggewassen, bodembe-
dekkers, winterteelten,… noem het wat 
je wil, overheersen de velden. Terwijl 
bossen hun bladeren verliezen, doen 
landbouwteelten het jaar rond waar ze 
goed in zijn: Koolstof vastleggen en 
zuurstof uitstoten.

Natuurlijk hebben die wintergewas-
sen enkele bijwerkingen zoals: N-vast-
houden in de grond, erosie bestrijden, 
wintervoedsel en bescherming voor 
fauna,… maar daar heeft niemand iets 
op tegen, denk ik!

Ik ben het vrijwel zeker!

Het blijft vreemd hoe we door plantaar-
dige consumenten, die hun behoefte 
doorspoelen met drinkbaar water, wor-
den met de vinger gewezen. Politiekers, 
die toestonden dat woonwijken werden 
gebouwd in goedkoop overstromings-
gebied lezen ons de les. Om dit enigszins 
te compenseren gaan ze van vruchtbare 
landbouwgrond, wetlands creëren, door 
pompen en sluizen in te zetten. Boeren 
die honderd jaar geleden een maan-
landschap (ja, ik ben van Ieper) omzet-
ten tot een van de vruchtbaarste stre-
ken van West-Europa worden scheef 
bekeken. Momenteel gebeurt diezelfde 
transitie, van minderwaardige grond 

naar vruchtbare bodem, in Oost-Europa, 
zwaar gesubsidieerd door Europa…

Ik vrees een beetje dat de familiale 
landbouw in onze contreien door poli-
tieke inmenging en publieke opinie een 
stille dood zal sterven. Waar bij menige 
de mond van vol is: lokaal, duurzaam, 
herkomst, korte keten,… wordt het in de 
praktijk een moeilijk verhaal:

- Betaalbaar, lokaal, duurzaam voedsel 
produceren in een circulair verhaal

vs
- Plantaardig geproduceerd voedsel, rij-

kelijk bevloeid met oppervlaktewater, 
besproeid met gewasbeschermings-
producten waarvan we de naam al-
lang niet meer kennen, vervoerd naar 
hier met de nodige CO2 kilometers 
voor een habbekrats !

Geniet van uw avocado, mensen!

But hey:

The Future is plant-based! So what’s the 
problem?

Laat het duidelijk zijn, voor ik voor de 
zoveelste keer de veganistische wereld 
in België op mijn dak krijg, ik heb niks 
tegen veganisme of vegetariërs, wel 
tegen extremisten.

Roepen en schreeuwen aan de zijlijn dat 
de landbouwsector de grote schuldige 
is, lijkt vergezocht.

Ik ga er persoonlijk nog altijd vanuit dat 
landbouw een van de oplossingen is 
van het klimaatprobleem. Ik ben er ei-
genlijk vrijwel zeker van.

Laat ons heel het klimaatverhaal eens 
bekijken met gezond boerenverstand 
(defintie: het gewone, gezonde verstand 
zonder de ballast van een theoretische 
vooropleiding) en misschien komen we 
er beter uit dan het zopas afgesloten kli-
maatakkoord?!

Zou dit geen mooie uitdaging zijn???

Philip
#nofarmernofoodnofuture #boerzktespect
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Het zit erop, dé klimaatconferentie van de eeuw !


