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We zitten intussen bijna een jaar met het coronavirus opgescheept en geen mens die weet hoe lang we er 
nog door gegijzeld worden. De pandemie belette ons uiteindelijk niet om verder aan de slag te blijven op 
onze land- en tuinbedrijven. Dat verliep al bij al nog behoorlijk vlot mits het in acht nemen van de elemen-
taire sanitaire maatregelen tegen de verspreiding van het virus. De weggevallen afzet van bepaalde produc-
ten en de algemeen verminderde consumptie van voedingsmiddelen door het sluiten van de horecasector, 
zo goed als wereldwijd op een bepaald ogenblik, werd al snel een groot aandachtspunt. Tot op vandaag 
blijven we de gevolgen ervan dragen en een spoedig herstel zit er spijtig genoeg niet meteen aan te komen. 
Wanneer in dit wekelijks editoriaal van begin april 2020 geschreven werd dat we best eens reflecteerden 
over onze specifieke intensiteit en productiewijzen, al dan niet gelinkt aan exportgerichte verwerkende 
bedrijven, was dat niet zomaar.  Toen was al duidelijk dat de impact van de pandemie niet te overzien zou 

zijn, vooral door de toen algemeen uitgevaardigde lockdown. Toen wisten we reeds dat we zeer snel gingen moeten praten over 
in te frezen bloemen en duizenden tonnen niet meer verkoopbare aardappelen. De andere sectoren keken er met een bang hart 
naartoe en ondervonden gaandeweg  hoe afhankelijk we in Vlaanderen geworden zijn van wegvallende afzet in het buitenland. Het 
blijft tot op vandaag een heikel punt bij besprekingen met collega’s en afnemers, vooral ook omdat je merkt dat we door de gestage 
productiegroei er toch niet echt beter van worden als primaire producent. 

De pandemie, samen met andere marktverstoringen die er bovenop kwamen door bijvoorbeeld Afrikaanse varkenspest, vogelgriep, 
extreme droogte of door wegvallende gewasbeschermingsmiddelen, maakte van het voorbije jaar een lastig jaar. Niet alleen wat 
betreft de marktwerking, maar ook de mentale druk werd dag na dag groter, wat uiteindelijk leidde tot een versneld overleg tussen 
politiek en landbouwsector over het mentaal welbevinden van de boer en boerin. Bovenaan het lijstje met stressfactoren stond 
toen het wetgevende kader en de houding van de overheid bij het toezicht houden op onze activiteiten of bij het handhaven van 
dat wetgevend kader. Dat feit, samen met de toenemende maatschappelijke druk, versterkt door opiniërende stukken van onder-
zoeksjournalisten of ideologisch geïnspireerde geesten, zorgde er voor dat je jezelf als producent in die geviseerde primaire sector 
zowaar zelf in vraag zou beginnen stellen. 

Die vraag kwam effectief aan bod op de verschillende ledenvergaderingen die we de voorbije weken organiseerden. Je voelde op 
die vergaderingen aan alles dat onze leden, boer(inn)en en tuinders, respect en erkenning vragen voor wat ze doen als primaire pro-
ducenten, als eerste schakel in de agro-voedingsketen. Een Europese studie, waar in het vorige editoriaal naartoe verwezen werd, 
bevestigde nochtans het vertrouwen van de burger in de boer als producent van veilig voedsel. Dat besef moet ons als Vlaamse 
boeren en tuinders sterken in ons verhaal. Dat sterkt ons als bestuur van het ABS ook in onze overtuiging dat we moeten blijven 
doorgaan met zeggen en tonen waar we mee bezig zijn en waarom we bepaalde zaken wel, andere dan weer niet doen. Dat we 
de voorbije maanden minder zichtbaar aanwezig waren in de publieke ruimte buiten ons veld heeft uiteraard ook te maken met de 
pandemie die zo goed als niets laat georganiseerd worden. Maar twijfel er niet aan of we als nationale bestuurders en medewerkers 
wel in de weer zijn om de pure boerenbelangen te verdedigen en jullie unieke stem te blijven in Brussel. Respect voor jullie dwingen 
we ook af aan de virtuele vergadertafel. Met het Vlaams strategisch plan voor het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, het 
PAS-dossier, het mestdecreet, het ruimtelijk planningsproces, de stroomgebiedsbeheerplannen, de dierenwelzijnswensen, de kli-
maatdiscussies, erosie- en wildbeheersmaatregelen en het pachtdecreet blijven oude en nieuwe dossiers de gemoederen beroeren. 

Met de regelmaat van de klok zetten we daarbij gesprekspartners op hun plaats. Om jullie te helpen, om ons platteland vooruit te 
helpen en de natuurlijke dynamiek in onze sector niet te laten stilvallen.

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