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Terwijl wij als land- en tuinbouwers de voorbije weken elke dag profiteerden van het droge weer om alle 
zaadjes en plantgoed in de grond te krijgen en zo te voedselzekerheid tot eind dit jaar en een eind in het 
volgende jaar te garanderen, maken anderen van de gelegenheid gebruik om meer dan anders buiten 
te komen en de eigen landelijke achtertuin te gaan verkennen. Het woord “coronawandelaar” was snel 
geboren en er wordt zelfs al geopperd om het te nomineren als woord van het jaar! Afgezien van de groot-
stedelijke omgeving waarbinnen toch een respectabel aantal Vlamingen wonen, leeft het merendeel toch 
minstens op wandel- en fietsafstand van het platteland, voor zover ze niet op het platteland zelf wonen. 
Toch weerklinkt de roep naar meer “nabije natuur”, naar meer natuur op wandelafstand en meer stiltege-
bieden met de dag luider. Terzelfdertijd hoor je zeer weinig over meer groen in de stad of het herdenken 
van stedelijke architectuur. Ook het herinrichten van harde infrastructuur om tegemoet te komen aan de 

behoefte aan meer groen in de eigen buurt komt amper of niet aan bod. De beoogde groen-blauwe dooradering tot in het hart van de 
stedelijke omgeving, waarvan sprake in het Vlaams regeerakkoord, start naar mijn mening ook bij het hertekenen van de stedelijke 
omgeving. Daarbij moet je niet van meet af aan naar het platteland kijken om duizenden hectaren extra groen te creëren. Er liggen 
er duizenden voor het rapen binnen de contouren van onze stadscentra!

Als landbouwer-voorzitter die de voorbije weken ook druk bezig was op zijn stukje platteland zag ik opnieuw dat er veel meer natuur 
aanwezig is op het platteland dan sommigen willen doen geloven. De vraag is of Jan met de pet en de politicus-wandelaar ze ook 
ziet, die kleine natuurwaarden die overal aanwezig zijn op onze percelen, maar toch ook verstopt zitten. Persoonlijk kan ik bij het 
veldwerk eindeloos genieten van een luchtgevecht tussen sperwers en kauwen, tussen buizerds en houtduiven, tussen velduilen 
en buizerds die minutenlang in de clinch gaan om hetzelfde stukje prooi. Ik geniet elke keer weer van die eindeloos over rietkragen 
zwevende bruine kiekendief of de indrukwekkende vleugelspanwijdte van het opvliegende velduilen die ik per ongeluk stoorde bij 
het controleren van de gezondheidstoestand mijn tarweperceel. Om nog niet te spreken over “mijn” trouwe patrijzen- en kieviten-
koppels die er jaar na jaar in slagen om een mooi broedsel groot te brengen of de bloeiende gemengde perceelsranden die steeds 
meer zichtbaar zijn op het platteland. Waarom zou je zoveel meer kunstmatige natuur moeten gaan creëren, terwijl er al zoveel 
waardevols aanwezig is, maar het niet gezien wordt? 

Wat is er mooier dan een steeds wisselend landschap met jonge frisse plantjes die elke dag iets groter of dikker worden, die elk op 
hun manier en op hun moment bloeien en die het jaar rond zorgen voor een waar kleurenpalet zonder vergelijk? 
Kom uit uw kot, beste Vlaming en geniet van wat er dankzij ons is, zet een “boerennatuurbril” op en zie de pracht en diversiteit van 
ons Vlaams platteland onder ogen. 

Kom uit uw kot deze zomer en geniet met volle teugen van wat wij als plattelandsbewoners gratis aanbieden. Je moet deze zomer 
niet aan de Spaanse Costa’s, de Franse of Turkse Riviera gaan liggen of in Toscane, de Ardèche of op andere traditionele toplocatie 
gaan rondtoeren. Doe gerust eens je eigen Ronde van Vlaanderen. 

Beleef het echte vrije gevoel van op de buiten te mogen zijn en spreek je waardering uit voor ons mooi boerenlandschap, net zoals 
je dat de voorbije weken deed voor ons werk als voedselproducent en apprecieer ook die kant van ons beroep. 

Kom uit uw kot, beste Vlaming, en geniet!

Hendrik Vandamme, landbouwer-voorzitter Algemeen Boerensyndicaat, op zoek naar respect.
#boerzktrespect | @  voorzitter@absvzw.be |  @hendrikABS
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