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Naar jaarlijkse gewoonte trekt de voor-
jaarsklassieker Gent-Wevelgem door-
heen Heuvelland en de Westhoek. Afge-
lopen zondag, 27 maart, het uitgelezen 
moment alvast om alle landbouwers uit 
de streek, zowel met bleekgroene als 
met donkergroene verenigingspetjes 
op, samen te brengen om syndicaal on-
genoegen te uiten over het stikstofak-
koord, de hoge grondstofprijzen en de 
toekomst van onze landbouw in Vlaan-
deren. Zeven jaar terug, in 2015, werd 
een gelijkaardige actie georganiseerd. 
Tijden veranderen, echter in die 7 voor-
bije jaren is de stikstof- en PAS-proble-
matiek nog prangender geworden…

De zuidelijke Westhoek heeft een bo-
vengemiddeld aantal bedrijven met 
een rode en oranje PAS-kleurcode. De 
oorzaak is de aanwezigheid van de vele 
bos- en natuurgebieden, een landschap 
dat na de vernielingen van 1914-1918 
nota-bene door boerenhanden werd 
heropgebouwd.

Wat ging vooraf…
Een strijdvaardige landbouwer manoeu-
vreerde op de strategische klim van de 
Kemmelberg deze kipwagen voorzien 
van de karakteristieke drietand-slogans, 
om de actie kracht bij te zetten.

Ook agrarische toeleveranciers voelen 
de impact en plaatsen solidair hun ma-
chines langs het koerstraject:

Vanaf 11 uur doken uit de wegtrekkende 
nevelslierten een imposante colonne 
manifestanten op. 
Een 200-tal trekkers, talrijk voorzien van 

de nodige slogans, banners en vlaggen 
reden gezwind het actieterrein op en 
etaleerden zich keurig op beide zijden 
van de Lettingstraat nabij Dranouter.
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Er waren opvallend veel jonge sym-
pathisanten aanwezig, waarbij deze 
jongste deelnemer zeker in de kijker 
liep – “Papa, hebben boeren nog toe-
komst???”

Opleidingsverstrekker NAC zorgde voor 
het grote beeldscherm op het terrein. 
Hierdoor konden de aanwezigen in real- 
time de wedstrijd volgen en onder el-
kaar bijpraten over stand van zaken in 
de sector.

Onder indrukwekkend getoeter van de 
trekkers passeerden in de namiddag de 
verschillende pelotons wielrenners op 4 
verschillende tijdstippen, dwars door-
heen de imposante erehaag.

De live koerscommentaar op de VRT 
bracht de duidelijke boodschap, met 
zeer gewaardeerde dank aan Karl Van-
nieuwkerke, de wielerexpert met het 
boerenhart op de juiste plaats, om deze 
formulering op te pikken:

- Landbouwers staan elke dag recht in 
de pedalen om eerlijk voedsel te pro-
duceren.

- Onze boeren rijden steeds opnieuw 
de berg op om hun beroep uit te oe-
fenen.

- Het verstikkende stikstofakkoord 
geeft geen ademruimte voor de stiel.

- Jonge beloftevolle landbouwers star-
ten niet meer in de sector.

Niet enkel lokale beleidsmakers onder-
steunden begripvol de landbouwactie 
met hun aanwezigheid, maar ook be-
langrijke politici van het Vlaamse parle-
ment uitten hun betrokkenheid en be-
zorgdheid en gaven aan de aanwezigen 
de nodige duiding.
De woordvoerders van de landbouw-
organisaties brachten uitgebreid toe-
lichting en de boodschap over, met het 
waarom van de actie, via de geschreven 
pers, via de regionale TV-zender WTV 
en via een reportage op Plattelands-TV.
De toon was unaniem:
“We willen gehoord worden tot in 
Brussel, we willen meer inspraak ver-
krijgen met onze ervaring en gezond 
boerenverstand, stop het beslissen 
OVER de hoofden van landbouwers 
heen, en start communicatie MET de 
landbouwers!”

DRIE-tand, dat is DRIE-maal gemeend dank-je-wel:
- aan alle manifestanten, die tijd vrijmaakten om de klok te helpen 

luiden in deze materie.
- aan alle medewerkers die deze manifestatie in goede banen hielpen 

leiden, zowel voor- als achter de schermen.
- aan alle beleidsmakers en politici, om het stikstofakkoord en 

de landbouwwetgeving op menselijke wijze in te vullen, met 
verstand van boeren.

Tot slot:

Eric Boussery en Wim Vanpeperstraete, ABS-
trekkers van de actie in het Heuvelland, danken 
alle manifestanten en medewerkers, van voor 
en achter de schermen, van deze actie.


