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voor landbouw met toekomst

Bij het schrijven van dit stukje begint de buitentemperatuur stilletjes op te lopen naar wat een niveau zonder 
voorgaande zou kunnen worden in Vlaanderen. Extreem hoge temperaturen leiden tot nog meer verdam-
ping en het stilvallen van de gewasgroei en tot mogelijke hittestress bij dieren. Groenten, fruit of wat later 
gezaaide mais krijgt het daardoor ongetwijfeld lastig om tot volle wasdom te komen. De gevolgen voor onze 
land- en tuinbouw zijn nog niet precies in te schatten, maar voortgaand op de ervaringen van 2020 ziet de 
toestand er niet echt rooskleurig uit. De extreem lage neerslaghoeveelheden in het westen van het land 
nopen de gouverneur tot het uitvaardigen van een algemeen captatieverbod voor oppervlaktewater om 
onomkeerbare verzilting in de polderwaterlopen te vermijden. Ook in andere delen van Vlaanderen lijkt een 
algemeen captatieverbod op komst. Het doemscenario dat jaren geleden voor onmogelijk werd gehouden 

wordt nu echt wel in snel tempo geschreven. De periode van 2017 tot nu, met uitzondering van 2021, is er één van opeenvolgende 
droogtes en hittegolven. Vraag is hoe we daar als sector zelf kunnen mee om gaan. Liggen er voor ons mogelijkheden in het telen 
van andere, meer droogteresistente teelten, in het telen van warmteminnende gewassen? Mogelijk wel, maar daar zal de verdelings-
sector en de onderzoekswereld misschien nog een tandje moeten bij steken. Al zal de wetgever op Europees niveau niet veel langer 
de kop in het zand kunnen steken en is de noodzaak om via versnelde selectiemethoden en met nieuwe verdelingstechnieken, zoals 
CRISPR-Cas, de stappen te laten zetten die nodig zijn. Daarmee kan ongetwijfeld een deel van het antwoord gegeven worden om 
ons als boeren en tuinders te laten inspelen op de veranderende klimaatomstandigheden. Het moet ons ook helpen een antwoord 
te geven op de onmiskenbaar toegenomen voedselonzekerheid, nog versterkt door de toestand in Oekraïne.
Spreken we in Vlaanderen over waterschaarste, dan komt ook de ruimtelijke wanorde die de voorbije decennia gecreëerd werd 
opnieuw naar boven. Door het te pas en te onpas laten volbouwen van Vlaanderen, ook op de minst geschikte plaatsen, moet nu 
gezocht worden naar nieuwe locaties om extra waterbuffering te realiseren. Voorzienigheid is in deze discussies nooit het mantra 
geweest, maar komt vandaag meer dan ooit van pas. We kunnen als landbouwsector niet meer ontkennen dat er enkele ingrepen 
moeten gebeuren om ervoor te zorgen dat we langer en meer water ter beschikking hebben om onze gewassen ook in de toekomst 
te laten gedijen. Daarbij kijken we zeker naar de eigen inspanningen die gebeurden en nog gebeuren om zo veel als mogelijk water 
op te slaan, naar publiek-private investeringen in die zin, maar ook naar grootschaliger overheidsinvesteringen om meerlagig 
watergebruik toe te staan in droge periodes. Het moet mogelijk zijn om op precies gekozen locaties te investeren in bijkomende 
opslagcapaciteit in functie van landbouw én (nattere) natuur samen.
Dat daarbij wat oppervlakte nodig zal zijn, dat beseffen we ook, maar het zal kwestie worden van dit doen of opdrogen, ook als 
land- en tuinbouwsector. 
Droogte en passend waterbeheer zijn actuele thema’s bij ons, maar ook in de beleidskamers in Brussel, net zoals andere belangrijke 
dossiers terugkomen na het zomerreces.
Er worden de volgende maanden een aantal beleidskeuzes gemaakt die de volgende jaren een enorme impact zullen hebben op 
de Vlaamse land- en tuinbouw, zelfs beeldbepalend zullen zijn voor de Vlaamse land- en tuinbouw van de volgende decennia. De 
uitdagingen blijven onverminderd op ons afkomen, al dan niet ingegeven door de continu veranderende omgeving of door electorale 
koorts. Bij het eerste kunnen we heel veel beleid gerelateerde zaken onderbrengen, bij het tweede hangt veel af van de gemoeds-
gesteldheid bij onze volksvertegenwoordigers en ministers.
Laat ons nu eerst blazen om af te koelen (letterlijk en figuurlijk) en laat ons allen, waar het even kan, ook kort uitblazen om nadien 
weer met volle moed er tegen aan te gaan. Op naar meer respect!
Vandaag steek ik opnieuw de hand uit naar al wie onze sector waardeert en ook in de toekomst de Vlaamse land- en tuinbouwers 
mee de samenleving wil laten helpen maken, met als leuze: 

“het verleden hebben we, laat ons samen de toekomst maken”.

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