de voorzitter

Respect
De tweejaarlijkse landbouwbeurs Agribex gaat dit jaar door van 5 tot en met 10 december en het Algemeen
Boerensyndicaat is opnieuw op post. Uiteraard opnieuw op post, beter gezegd.
Op Agribex, dat de slogan “feed the future” (“voedt de toekomst”) uitspeelt, zullen we allemaal ondergedompeld worden in een bad van technologische innovaties en zullen we kennis maken met de laatste technische
snufjes in de machinewereld en in de veehouderij. “Smart farming” oftewel “slim boeren” is een belangrijk onderwerp op de beurs en is stilaan een vanzelfsprekend begrip geworden in onze sector en het omvat echt wel
de realiteit van de dag. Praktisch elke actieve land- of tuinbouwer werkt dagelijks met technologie die pakweg
10 jaar geleden nog niet aan de orde was. Het zit soms in heel kleine dingen en je ziet ze ook niet altijd, maar
veel van onze dagelijkse veldbewerkingen of verzorgende handelingen bij dieren hebben ergens hun oorsprong door gegevens die
ergens opgeslagen worden. De GPS-geleide tractoren en machines met elektronisch gestuurde dosering of bewerkingen, de registratie
van melkproductie, de reproductiecijfers van varkens, de groei-evolutie bij kippen, varkens, kalveren, de licht- en klimaatsturingen in de
glastuinbouw, in stallen, enzovoort: al deze technieken zijn voorbeelden van zaken die rechtstreeks of onrechtstreeks terug te brengen
zijn tot een vooraf gebeurde collecte van gegevens die daarna op een slimme manier ingezet worden. Dat is smart farming in de praktijk.
Velen onder jullie zullen zich opnieuw de ogen uitkijken en informatie vragen op de honderden standen. Maar we nodigen jullie uiteraard ook uit op onze stand, op de vertrouwde plaats in de centrale hal 5. Deze keer zijn we blijkbaar de enige landbouworganisatie die
aanwezig is op de beurs en dat moet uiteraard in de verf gezet worden. Wij kiezen zoals altijd voor een open stand waar we met jullie en
potentiële nieuwe leden in gesprek willen gaan. Wij houden eraan om met onze nationale bestuursleden en medewerkers persoonlijke
gesprekken aan te gaan en bij wijze van spreken de temperatuur te meten. Verschillende personaliteiten uit de politieke en zakelijke
wereld gaven ook reeds te kennen dat ze graag op onze uitnodiging ingaan om langs te komen en van gedachten te wisselen over de
actualiteiten. Want we hebben toch wel verschillende punten die onder de aandacht moeten gebracht worden, zeker na de verschillende
campagnes die een negatieve impact hadden op onze sector en op individuele land- en tuinbouwers. Denken we maar terug aan de
illegaal gedraaide beelden in slachthuizen en op bedrijven, dit jaar maar ook voorgaande jaren. We hebben vragen en bedenkingen bij
de wijze waarop daar mee omgegaan wordt door beleidsmensen en justitie. Denken we maar aan de populistische aanpak van het beleid
rond gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen. Glyfosaat, neonicotinoïden, biociden, kunstmest, dierlijke mest: alles wordt op een
hoopje gegooid onder druk en op aangeven van drukkingsgroepen die zelf weinig of geen kaas gegeten hebben van de hedendaagse
land- of tuinbouw. De gevolgen zouden op korte termijn navenant kunnen zijn, dat staat als een paal boven water.
Wanneer we de slogan “feed the future” van Agribex bekijken zien we ook een beetje onze leuze “no farmers, no food, no future”, gekend
van de nog steeds beschikbare zwarte stickers. Wij zorgen immers elke dag voor voedsel en de toekomst van de ganse maatschappij
ligt letterlijk in onze handen. Daarom kozen we er voor om op Agribex een campagne pro landbouw te lanceren en steun en respect te
vragen voor wat we doen, voor wie wij zijn en voor onze onmisbare rol in de maatschappij als voedselvoorziener. We kijken alvast uit
naar jullie steun, maar die hebben we sowieso al, en naar de brede steun van vele duizenden bezoekers aan de beurs. Graag en liefst
ook van buiten de sector. We zullen zichtbaar aanwezig zijn met onze campagne, overal in de Heizel-paleizen, zo veel is zeker! Kom
naar onze stand en ontdek onze campagne, want een boer of boerin verdient respect.
Wij gaan ernaar op zoek, te beginnen tijdens Agribex. Tot straks!
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