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Straks zijn we weer zover: van 3 tot en met 8 december is er opnieuw Agribex, de grootste overdekte 
landbouwbeurs van het land. Internationale erkenning is er reeds lang voor de levendige eeuweling en het 
feit dat de beschikbare expositieruimte opnieuw volledig bezet is wijst ook op vertrouwen in de toekomst 
vanuit de toelevering naar onze sector. Het enige nationaal georganiseerde salon blijft ondanks het succes 
van Agriflanders en Libramont een vaste waarde en ontmoetingsplek voor de sector. De overheid, akker-
bouwsector, fokkerij en hun toeleveringsbedrijven, aangevuld met de groenvoorzieningssector, ze vinden 
allemaal hun plek binnen het “landbouwsalon”. 
Ondanks het economisch en politiek moeilijk jaar voor de ganse land- en tuinbouwsector zal ook deze editie 
van Agribex ongetwijfeld zorgen voor een extra stimulans voor de verkoop van allerlei machines, stallen en 
stalinrichtingen op het landbouwbedrijf. De voorbije edities is duidelijk geworden dat innovatie en automati-

sering niet meer te stoppen zijn in de landbouwsector en ook nu worden een pak nieuwigheden voorgesteld. “Smart farming”, “slim 
boeren” is niet langer een begrip dat exclusief voorbehouden is voor de wetenschappelijke wereld, we gaan er als boer en tuinder 
steeds meer mee aan de slag, misschien zelfs zonder dat we daar nog bij stil staan. Iedereen die een beetje vertrouwd is met de 
sector zal beamen dat ook binnen de land- en tuinbouwsector voortdurend gezocht wordt naar innovatieve technieken die op één 
of andere manier productieprocessen vereenvoudigen en goedkoper kunnen maken. In tijden van lage verkoopsprijzen moeten we 
steeds verder mikken op lage productiekosten, en fijne technologie is hierin zeker onze bondgenoot. Dat alles passen we toe vanuit 
de overtuiging dat we misschien nog wat efficiëntiewinst kunnen boeken en nog beter kunnen inspelen op vragen vanuit de brede 
maatschappij om wat meer aandacht te hebben voor onze omgeving. 

In dat verband kijken ook wij naar wat de voorbije weken gebeurde in onze buurlanden, waar boeren massaal de straat opkwamen 
om politici duidelijk te maken dat hun beleidsvisies niet te rijmen vallen met de dagelijkse praktijk op een boerderij. In Nederland 
heb je de stikstofdiscussie, in Duitsland de onhaalbare voorstellen voor een veel te strikte fyto-regelgeving en in Frankrijk heb je dat 
laatste ook en daar bovenop het gegeven dat hun platteland versneld leegloopt wegens het gebrek aan inkomen bij de boeren. De 
schreeuw om meer respect voor het “boerenwerk” weerklinkt steeds luider in onze buurlanden en geeft ons als ABS ook bredere 
steun voor onze slagzin “boer zoekt respect”, een boodschap die meer dan ooit aan de orde is en die we op Agribex opnieuw klaar 
en duidelijk zullen uitspreken. Om te kunnen inspelen op alle nieuwe vragen heb je uiteraard de financiële middelen nodig, een 
deftig en leefbaar inkomen dus. Dat inkomen opbouwen begint bij respect voor wat we doen: we produceren voedsel, we zorgen 
voor werk op het platteland, we verzorgen het onderhoud ervan, we houden het platteland levend, ook in het dichtbebouwde en –
bevolkte Vlaanderen. Al die taken lijken zo vanzelfsprekend maar ze zijn het niet! Al die taken invullen verdient een betere verloning, 
door correcte prijzen en door een correcte (financiële) maatschappelijke waardering voor de “groene” taken die we vervullen. We 
zullen onze boodschap ook overmaken aan Hilde Crevits, onze nieuwe Vlaamse minister van landbouw, ook bevoegd voor innovatie, 
wanneer ze onze stand bezoekt. Andere prominenten hebben zich ook aangemeld, ook hen zullen we de boodschap meegeven. Lan-
delijk Vlaanderen ligt bij wijze van spreken aan het landbouwinfuus, maar dat beseft men niet in progressieve en stedelijke kringen.

Agribex is ook het uithangbord van de landbouw naar het grote publiek. Alle vormen van pers zullen aandacht besteden aan dit 
salon waarbij ongetwijfeld zal ingezoomd worden op de grote kosten die gepaard gaan met investeringen in de sector. We zullen 
bij onze contacten zeker verwijzen naar de goede vertrouwensband die noodzakelijk is tussen producent en toeleveraar, tussen 
producent en afnemer, tussen producent en bank. Wederzijds respect is broodnodig, nu meer dan ooit. 
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