de voorzitter

De riem er af, de chip erin…
Wanneer ik na enkele vergaderingen in Brussel met de trein terug wil sporen naar mijn thuisbasis aan
zee, kan ik er niet naast kijken. Ze zijn met velen, tientallen, zelfs honderden, de haastige luchtig geklede
treinreizigers die dezelfde of de andere richting uit willen, allen in vakantiestemming en vol enthousiasme
op weg naar hun vakantieverblijf, aan de kust of elders. Een steeds frequenter voorkomend verhaal voor
de gewone burger, die geniet van het leven en van de leuke plekjes in eigen land. Een beetje meer chauvinisme in ons reisgedrag mag ook wel denk ik. We hebben overal in Vlaanderen wel wat te bieden en de
Vlaming lust wel wat van ons platteland. Dat blijkt jaar na jaar uit de cijfers van de verschillende toeristische
diensten, van het Vlaams tot het gemeentelijk niveau.
Veel van de toeristische verblijven vindt je terug op het platteland. Op actieve boerderijen of in privé woningen op het platteland zit je altijd goed. Dat hoor je toch wanneer je praat met mensen die je dan gedurende
hun verlof tegenkomt en die van de “actieve boer” wel eens willen weten waar hij mee bezig is. Bij hen ligt
de riem er af, bij velen onder de land- en tuinbouwers gaat net nú de riem er niet af. De uitdrukking “de
riem afleggen” kennen we allemaal wel en wanneer je er aan denkt, dan komt die eigenlijk ook uit onze
werkomgeving, al is het dan wel een goede zestig jaar geleden. Toen werden dorsmachines aangedreven
door stationair draaiende tractoren met een groot vliegwiel en een lange platte riem naar de dorsmachine.
Hier en daar kom je die machines nog eens tegen op oogstfeesten en dan komt de nostalgie weer boven
bij de oudere generatie. Het is volgens hen nog steeds de “goede oude tijd” en daar zit nog steeds wel
wat waarheid in. Vandaag kan en moet alles veel groter en sneller. De techniek laat het ons ook toe en
het laatste nieuwe technische snufje hebben we ongetwijfeld nog niet gezien, zoveel is zeker. Wanneer
we de ontwikkelingen zien die de laatste jaren naar boven kwamen, dan weet je gewoon dat er nog meer
efficiëntiewinst te boeken valt. De veldwerkzaamheden, de opvolging van het vee, het sturen van voederstromen, het monitoren van watergebruik, het toedienen van gewasverzorgingsproducten en meststoffen,
planten, zaaien, oogsten, zelfs het besturen van tractoren en machines, het koppelen van perceelgegevens
aan diverse machines, het inbrengen van je handelingen in perceelfiches en boekhoudprogramma’s: alles
kan vandaag geautomatiseerd worden. Blijft natuurlijk de vraag wie wat doet met al die gegevens en hoe
je daarmee ook zelf omgaat als land- of tuinbouwer. Het blijft een aandachtspunt.
De toerist in eigen land stelt zich daar ongetwijfeld weinig of geen vragen bij wanneer hij langs je perceel
voorbijkomt. Misschien moeten we hem toch eens meer uitnodigen om te tonen hoe anno 2018 geboerd
wordt. Misschien, heel misschien, komt dan bij de toerist het besef dat boeren en tuinders meer zijn dan
de ambetanteriken die met hun grote machines de baan op gaan, net op het moment dat hij verlof heeft.
Net op het moment dat de Vlaming er de riem aflegt, drukken wij de startknop in en gaat de chip aan het
werk in onze apparatuur.
Maar, voor het zover is, vergeet toch ook niet om er zelf ook eens de riem af te leggen. Wij beginnen er mee
op vrijdagavond 6 juli, wanneer de Rode Duivels de Brazilianen naar huis sturen. Kunnen we hen niet de
baas op het vlak van landbouwproducten en –markten, dan doen we het maar op de wereldbeker voetbal,
toch?
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