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Duurzaamheid door de bril van Vlaamse boerinnen en
tuiniersters: het draait om ecologie en economie, maar
zeker ook om mensen
Boerinnen en tuiniersters hebben een belangrijke rol als het gaat over het aanvoelen van
maatschappelijke veranderingen en het zoeken naar hoe ze hier binnen hun sector een
antwoord op kunnen geven. Het is dan ook niet verwonderlijk dat KVLV-Agra vandaag
nadenkt over een duurzaam toekomstplan voor de land- en tuinbouwsector.
Duurzame ontwikkeling wordt vaak omschreven als een evenwicht tussen de drie p’s planet, profit, people- oftewel de ecologische, economische en sociale duurzaamheid. De
land- en tuinbouwsector heeft inmiddels een lange weg afgelegd in de richting van een meer
ecologische productie. De noodzaak van goede economische voorwaarden als hefboom
voor een duurzame ontwikkeling is voor ons evident en essentieel. Zonder afbreuk te willen
doen van het belang van deze twee aspecten wil KVLV-Agra ook het aspect van de
menselijke factor benadrukken.
In dit kader past de veranderende relatie tussen producent en consument. De consument wil
meer informatie over de oorsprong van zijn voeding, terwijl de producent zoekt naar
erkenning en waardering voor zijn of haar inspanningen om een kwaliteitsproduct op de
markt te brengen. Dit resulteert binnen de land- en tuinbouw in innoverende initiatieven
waarbij het verkorten van de distributieketen vaak centraal staat. Dit leidde in het verleden al
tot succesvolle nieuwe concepten zoals hoevewinkels, educatieve activiteiten, zelfpluktuinen,
CSA, … Ook hier is de pioniersrol van Agravrouwen duidelijk. Tien jaar geleden richtte
KVLV-Agra Steunpunt Hoeveproducten op, een werking voor land- en tuinbouwbedrijven die
actief zijn of willen worden in het korte keten verhaal. Vandaag zien we de interesse hiervoor
in de sector alleen maar toenemen.
Een duurzame sector is ook een sector waar collega’s steun kunnen vinden bij elkaar en
waar competitie en concurrentie op de tweede plaats komen. KVLV-Agra wil dan ook
benadrukken dat in haar werking alle bedrijven welkom zijn: groot en klein,
hooggespecialiseerd of niet, met goede en moeilijkere cijfers. De vereniging roept haar leden
op om zorg te dragen voor elkaar en benadrukt de meerwaarde die een vereniging als
sociaal vangnet kan hebben. KVLV-Agra steunt ook Boeren op een Kruispunt vzw, een
organisatie voor land- en tuinbouwbedrijven in nood. (Een samenwerking van KVLV-Agra
met Boerenbond en andere landbouworganisaties)
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Tot slot wil KVLV-Agra bedrijfsleiders ook aansporen na te denken over hoe duurzaam zij
reeds te werk gaan, gezien vanuit menselijk perspectief. Enkele doordenkers:
- Hebben wij de zaken als bedrijfspartners voor elkaar goed geregeld? Staan wij
gelijkwaardig binnen het bedrijf, hebben wij een gelijkwaardige verloning?
- Werk ik veilig? Mijn gezin rekent erop dat ik morgen ook nog kan boeren.
- Zijn mijn investeringen ook duurzaam op menselijk vlak? Groeien en investeren vraagt
een andere kijk op de job, met meer oog voor mezelf en mijn partner. Groeien betekent
niet altijd meer welzijn en geluk. Zijn mijn keuzes door de drie P’s geïnspireerd?
Op de agenda van KVLV-Agra:
- Tijdens vijf provinciale studiedagen (17, 20 en 25 februari) denken honderden
Agravrouwen na over hun duurzaam toekomstplan.
- ‘Agravrouwen willen zorg dragen voor elkaar’. KVLV-Agra wil met een zomeractie een
solidariteitsboodschap uitdragen en vraagt haar leden stil te staan bij sociale
duurzaamheid onder collega’s. In de aanloop van deze actie zullen honderden
steunbetuigingen verzameld worden voor collega’s die het wat moeilijker hebben. Deze
zullen op het einde van de solidariteitsactie symbolisch overhandigd worden aan Boeren
op een Kruispunt, vzw.
- In haar vormingswerk blijft KVLV-Agra thema’s opnemen die alle aspecten van
duurzaamheid aangaan. Enkele voorbeelden: vorming voor hoeveproducenten,
bezoeken aan inspirerende bedrijven, werken rond voedselverspilling, mestproblematiek
en water, psychosociale aspecten van bedrijfsvoering, …
Voor meer informatie, contacteer Ann Detelder via adetelder@ons.be of 016/24 39 49.
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