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voor landbouw met toekomst

De week van de steak friet, de week van het bos: twee evenementen die compleet verschillend zijn, maar 
beiden zijn ze ingeburgerd en er wordt in de media aandacht aan besteed. Voor of tegen, alle stemmen laten 
zich horen. Wat veel minder of niet de brede media haalt zijn de Week van de Fairtrade, de internationale 
“Thank a farmer day”, de boerenbedankingsdag, en de Dag van de boerin die allen deze week plaatsvinden. 
Zag u er veel over verschijnen? Toch zijn wij als boer en boerin een onmisbare pion in de maatschappij en 
al heeft niet iedereen daarover dezelfde mening, we zijn en blijven onmisbaar.

De aandacht voor ons als beroepsgroep moet vanuit een positievere benadering op een hoger niveau getild 
worden. Vandaag de dag worden we heel vaak opgevoerd wanneer er zich ergens een probleem voordoet 
in de sector. Weersomstandigheden, klimaat- of milieugerelateerde zaken scoren hoog op de media-aan-

dachtsladder en wij komen daar niet altijd goed uit. De voorbije jaren kregen we daar verschillende voorbeelden van op ons bord, 
al dan niet politiek of ideologisch geïnspireerd.

Wat bij de burger op het bord komt, waar dat vandaan komt en of de boer(in) daar iets aan overhoudt, daar wordt veel te weinig 
over gezegd en geschreven. Sinds mensenheugenis staan boeren en boerinnen overal ter wereld ten dienste van de maatschappij, 
als voedselproducenten en behoeders van het platteland. We zorgen met zijn allen voor een levendig platteland in al zijn facetten, 
waar intussen ook andere spelers hun ding doen en ook hun zeg over doen. Tot enkele decennia geleden ging alles letterlijk door 
de handen van onze voorouders en ouders, vandaag nemen machines ons veel werk uit handen en gaat de productie per persoon 
steeds verder in stijgende lijn. De sprongen die we maakten door mechanisatie en automatisering, door genetische vooruitgang in 
alle sectoren hielpen en helpen ons om de nog steeds groeiende vraag naar voedsel te beantwoorden. 

Op de Thank a farmer day vlogen de spreekwoordelijke bloemetjes rond op de sociale media, al waren niet alle boeketjes vrij van 
stekeltjes. Dat we elkaar nodig hebben als landbouwers en natuurbeheerders om het platteland te vrijwaren van ongewenste acti-
viteiten klopt als een bus. Dat we “dikwijls tegenover elkaar staan en dat de economische zorg van de ene wel eens conflicterend 
is met de ecologische zorg van de andere. We hebben eten, natuur en een goed leefmilieu nodig.” geeft aan dat we er bijlange nog 
niet zijn. Die laatste quote zegt veel maar ook niets. Hoe kan men op duurzame wijze een rendabele landbouw behouden en verder 
laten evolueren, rekening houdend met de nieuwe maatschappelijke normen en verwachtingen die bij ons gelegd worden zonder 
enige garantie op langlopende rechtszekerheid en op inkomenszekerheid? 

We zegden en schreven het al meermaals: op een economisch kerkhof kan je geen ecologisch paradijs bouwen en omgekeerd 
werkt het ook niet.

Wanneer de volgende weken en maanden verschillende voor ons belangrijke dossiers op tafel komen in Brussel zullen we blijven 
herhalen wat we vroeger ook reeds meegaven: zonder boer geen eten, zonder boer geen toekomst. 
De oorlogsomstandigheden met dergelijke grote impact op de ganse samenleving moet bij de huidige Vlaamse beleidsploeg toch 
wel de ogen openen zeker? Of wil men gewoon van ons af, zonder meer? Van mij krijgen jullie als collega’s boeren en boerinnen 
wel een dikke merci voor wat we samen doen: de Vlaming en nog veel meer mensen elke dag van voedsel voorzien.

No farmers, no food , no future!

Geen boeren, geen eten, geen toekomst!

Hendrik Vandamme, landbouwer-voorzitter Algemeen Boerensyndicaat, op zoek naar respect.
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