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voor landbouw met toekomst

Na het lekken van de kabinetsvisie op wat het volgende mestactieplan zou moeten worden richting pers 
gingen vele poppetjes aan het dansen en sprongen alle lichten op rood. Niet alleen in de landbouwsector, 
ook bij toeleverings- en verwerkingsbedrijven geloofde men zijn ogen niet. Ook politici, van lokale tot par-
tijbonzen verslikten zich bij het lezen van de gelekte voorstellen over MAP7. Die voorstellen gingen dan ook 
ver, te ver. Het zette ook ons ertoe aan om meteen alle registers open te trekken en ons ongenoegen over 
de gang van zaken luid te uiten. Er werd immers nooit meer enig overleg georganiseerd sinds de zomer van 
2021, waarbij we toen praatten over een bijsturing van het huidige mestactieplan voor het teeltjaar 2022. 
Die aanpassing kwam er om onduidelijke redenen niet en men “vergat” blijkbaar dat er ook een nieuw 
mestactieplan moest besproken worden met de landbouworganisaties. Daar wezen we in de loop van 2021 
ook meermaals op. Behalve een adviesvraag aan de Vlaamse adviesraden MINA-raad en SALV en de door 

de VLM aangestuurde ronde tafelgesprekken met een geselecteerde groep van 75 boeren en tuinders was er niets. Wat daarmee 
gedaan werd is weinig, om niet te zeggen niets. Deelnemers aan die sessies lieten ons in ieder geval weten dat zij geen vertaling 
zagen van wat aan tafel uitgesproken werd in wat gelekt werd naar de pers.

De grote stilte over MAP7 deed ons vermoeden dat er één en ander bedisseld werd zonder enige vorm van overleg of terugkoppe-
ling met de vertegenwoordigers van wie het op het terrein moet waarmaken, de landbouworganisaties. Pas nadat wij de kat de bel 
aanbonden over het uitblijven van structureel en inhoudelijk overleg kwam één en ander boven water: Europa werd blijkbaar begin 
september reeds geïnformeerd over een “werktekst MAP7”. Welke versie van de “werktekst” er toen voorgelegd werd, daar heb-
ben we nog steeds het raden naar. Welke toon gezet werd door de Vlaamse vertegenwoordigers, daar hebben we het raden naar: 
was het glas halfvol of halfleeg vanuit het Vlaams perspectief bij die gesprekken? Dat alleen al zet meteen de toon en bepaalt van 
meet af aan de houding van de Europese Commissie. Afgaand op de inhoud van de uiteindelijk ook aan ons bezorgde “werktekst 
MAP7” kunnen we met vrij grote zekerheid zeggen dat het glas meer dan halfleeg zal voorgesteld geweest zijn. De keuze om op die 
manier te werk te gaan botst op een golf van ongeloof. Het is dan ook niet meer dan logisch dat ook de minister tot de vaststelling 
moest komen dat iedereen hetzelfde gevoel van ongeloof uitsprak, van hoog tot laag, van minderheid tot meerderheid in de poli-
tiek, van het laagste tot het allerhoogste niveau over alle partijgrenzen heen, behalve bij de linkerzijde van ons politiek spectrum. 
We hadden eerlijk gezegd ook niets anders verwacht uit die hoek. Intussen ligt de “werktekst MAP7” terug in de schuif en ligt de 
bal in ons kamp. We werken met alle ketenschakels in de brede agro-voedingssector aan eigen voorstellen voor een werkbaar en 
redelijk mestactieplan, met oog voor wat reeds zijn nut bewees in het huidige actieplan en voor die delen van Vlaanderen waar 
geen waterkwaliteitsproblemen zijn vanuit landbouw. De voorstellen zullen we ten gepaste tijde aftoetsen met de administratie 
omgeving en landbouw. We zien ons daarbij ook ondersteund door experten en wetenschappers met specialisatie in bodembeheer 
en -leven, in bemestingsleer en teelten vanuit verschillende Vlaamse en internationale instellingen. Uiteindelijk zullen we ook met 
de milieuvertegenwoordigers tot compromissen moeten komen over extra inspanningen die links en rechts zullen moeten geleverd 
worden in functie van de verbetering van de waterkwaliteit vanuit landbouw in die gebieden in Vlaanderen waar nog verbetering 
mogelijk is. Wie ons nog kan inspireren met concrete ideeën mag ons in ieder geval contacteren. We hielden reeds enkele interne 
brainstormingsvergaderingen, maar voel je niet verhinderd om ons ook nu nog te contacteren. 

De vele slimme (drietand)koppen bij elkaar versterken alleen maar onze inzichten en de discussie. Jullie stem en visie telt écht voor 
ons! 

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