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voor landbouw met toekomst

Terwijl dit stukje geschreven wordt zijn de jonge boeren letterlijk en figuurlijk hun schop aan het afkuisen 
van de kruisplantactie voor de deur van minister-president Jambon. Het ABS startte in 2015 reeds de actie 
“Geen boerenkerkhof in Vlaamse Velden” met oranje en rode kruisen, die stuk voor stuk symbool stonden 
voor de vele landbouwbedrijven die hun toekomst bedreigd zagen worden met het toenmalig stikstofkader 
en de beruchte kleurcodes. De daaropvolgende maanden werden alle voorjaarskoersen aangegrepen om 
een breder forum te krijgen voor de zorgen op het Vlaamse platteland. TV-commentatoren werden geïnfor-
meerd en duidden de acties goed. Boerenzonen-wielrenners steunden volmondig de vragen van hun vrien-
den-boeren. We konden ons toen niet inbeelden dat de bezorgheden van toen 7 jaar na datum nog steeds 
actueel zouden zijn. De bezorgheden van toen werden ergernissen en die gaan vandaag de dag over nog 
meer onderwerpen. Ze werden frustraties over het uitblijven van rechtszekerheid en toekomstperspectief, 

wat zowel voor de jonge als iets oudere landbouwer cruciaal is om met enige gemoedsrust te kunnen werken, om vooruit te kunnen 
werken én kijken. Niets is lastiger dan niets te weten over “jouw dossiers”, tenzij dan dat er over geruzied wordt in de politiek. De 
recentste episode is de onenigheid over het stikstofdossier en de koppeling met het GLB. Proberen elkaars arm omwringen op de 
kap van de boer is de nieuwe tactiek geworden, maar wel één waar geen enkele landbouwer een boodschap aan heeft. Wij willen 
weten waar we aan toe zijn.

De Vlaamse Regering vindt blijkbaar niet de spreekwoordelijke 5 minuten politieke moed om knopen door te hakken. Ook voor ons, 
als jullie belangenbehartiger, is niets lastiger dan de situatie waarin we nu al weken, zelfs maanden, bivakkeren. Met de verkiezingen 
van mei 2024 in het vooruitzicht lijkt het enige wat telt “we kunnen wel, we willen wel maar we durven niet omwille van de politieke 
gevolgen voor onze eigen positie”.

We maken ons binnen ons bestuur ernstig zorgen over de werkwijze die vandaag gehanteerd wordt achter en voor de coulissen 
van het Vlaamse politiek schouwspel. Puur administratief en ook op financieel vlak komen we in een complete chaos terecht indien 
de Vlaamse Regering het GLB niet definitief vastlegt voor het einde van februari, terwijl alle kaarten op tafel liggen om het GLB wel 
goed te keuren. We zegden en schreven het ook eerder reeds: wanneer na de goedkeuring zou blijken dat er tussentijds nog wat 
moet bijgesteld worden, dan kan dat. Langer uitstellen heeft geen enkele zin. We zetten dus ook door met onze in gebrekestelling 
over de niet-goedkeuring van het Vlaams GLB-plan.

Het blijft onbegrijpelijk dat met zo speelt met de toekomst van onze sector. Jongeren geven er gewoon de brui aan en stappen 
steeds minder in de boerenstiel, terwijl we ze wel nodig hebben! In schril contrast met de besluiteloosheid in Brussel zit de Vlaamse 
Overheid te velde niet stil en creëert ze nog meer onzekerheid. Zo was er recent de aankoop door het Agentschap voor Natuur en 
Bos van een areaal landbouwgrond ter grootte van het gemiddeld Vlaams landbouwbedrijf, in agrarisch gebied, in het hart van 
West-Vlaanderen en tegen prijzen om “u” tegen te zeggen. Een prijs van ruim 110.000 euro per hectare neertellen om te bebossen 
in agrarisch gebied op basis van kaarten van 250 jaar geleden én terzelfdertijd pleiten voor een meer grondgebonden landbouw-
sector, onze Vlaamse Overheid kan dat. We wonen in één van de dichtstbevolkte regio’s ter wereld en binnen die context werken 
wij, als stadslandbouwers, binnen één grootstedelijk gebied. Ruimte bij creëren is geen optie, open ruimte vrijwaren des te meer. 

Een gestructureerd en wel doordacht ruimtelijk beleid blijkt echter steeds utopischer te worden. De Vlaamse traditie van ruimtelijke 
verrommeling wordt in ere gehouden. Die zekerheid is er wel.

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