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Het Vlaams GLB-plan werd eindelijk goedgekeurd door de Europese Commissie en vraagt nu nog een 
administratieve afwikkeling op Vlaams niveau om het operationeel te maken voor 2023 tot 2027. Intussen 
startten we met het ABS reeds een informatieronde op voor de leden, waar uiteraard reacties komen vanuit 
de zaal of het “allemaal wel weer op die manier moet”. Dergelijke reacties komen uiteraard niet zo maar uit 
de lucht vallen, al zeker niet wanneer je weet dat er nog verschillende zware dossiers op ons afkomen. Een 
snelle lezing van het GLB-plan maakt duidelijk dat er extra steun komt voor jonge boeren en dat actieve 
landbouwers ietsje meer beschermd worden, met de bedoeling de Europese middelen gerichter in te zetten 
voor diegenen die effectief producent zijn. Daarnaast zullen we opnieuw bijkomende inspanningen mogen 
leveren op het vlak van ecologie, natuur en milieu, al dan niet gerelateerd aan hogere Europese doelstellin-
gen in de Green Deal van 2020. Het wekt inderdaad de indruk dat wij opnieuw niet genoeg deden en quasi 
verplicht worden om meer te doen. Dat kan, maar dan moet daar ook een duidelijke appreciatie voor komen 
vanuit de maatschappij en Europa.

Wanneer je dan na de Europese communicatie over de goedkeuring van het GLB-plan de reacties vanuit de milieubeweging leest, 
dan weet je dat er mogelijk weer een partijtje moddergooien aan zit te komen, al dan niet opgezet door enkelingen, vaak ook via 
sociale media. Dat wordt dan ook gretig opgepikt door de bevriende pers, die niet gespeend is van enige inhoudelijke kennis. Je 
bent dan opnieuw verplicht om bij hen een poging te doen om de bestaansredenen van de basisbetaling uit te leggen, dat de 
vergroening van vandaag na Nieuwjaar gewoon de regel is en dat er opnieuw extra maatregelen in functie van de versterking van 
de biodiversiteit en verdere verduurzaming van de productiewijzen ingebed zitten in dat nieuwe GLB-plan. Elke dag verschijnt er 
nu ook wel minstens één bericht over de “achteruitgang van de biodiversiteit”. In Canada is er op dit moment een internationale 
biodiversiteitstop/natuurtop aan de gang en de specialisten struikelen bijna over elkaar om te wijzen op de achtergang van wilde 
dieren, van insecten, van de biodiversiteit in het algemeen. In de praktijk merken we als landbouwers vaak het tegendeel. Wie niet 
in een stedelijke omgeving woont en zelf dagdagelijks bezig is in de natuur, als primaire voedselproducent, die ziet jaar na jaar 
terugkerende of nieuwe dieren op en rond zijn velden of hoeve. Er wordt in dergelijke discussies ook nooit een woord gerept over 
de impact van de klimaatverandering op de biodiversiteit, terwijl alle wetenschappers aangeven dat we elke dag een verschuiving 
zien van fauna en flora vanuit het zuiden naar het noorden. Dat gebeurt ook in onze contreien, voor onze neus. Je moet het alleen 
willen zien en durven erkennen. 

Zeggen dat wij aan de basis liggen van alle negatieve evoluties op welk vlak ook in de natuur is gemakkelijk en een beproefd middel 
om onze sector in een slecht daglicht te stellen. Het mag zo stilaan wel eens stoppen!

Louise Fresco (oud voorzitter van Wageningen Universiteit) schreef het volgende in De Standaard van 13/12/2022: 

“Nuchter taalgebruik en heldere actie zijn geboden. De kern van biodiversiteitsbehoud is het voorkomen van verdere vernietiging 
van ecosystemen door kap en vervuiling van bodem, lucht en water: het concentreren van wat de mens nodig heeft op zo min mo-
gelijk land met zo efficiënt mogelijke inzet van middelen. Dat kan en is veel nuttiger dan spreken over ‘massavernietigingswapens’. 
Daarmee misken je het historische feit dat mensen zich aanpassen en leren van hun fouten.”

Laat dit de leidraad worden in het debat.

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

V.U.: Hendrik Vandamme, Industrieweg 53, 8800 Roeselare-Beveren | T 051 26 08 20 - info@absvzw.be - www.absvzw.be.


