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De roze tractor

Misschien heeft u hem ook gezien, tractor Roza, het 

initiatief van landbouwjongerenorganisatie Groene 

Kring? De opvallende geverfde tractor reed vanaf 

9 augustus een maand lang door Vlaanderen. Achter 

de tractor hing een marktkraam met een unieke 

verkoopformule. De consument kon zelf de prijs van 

de producten bepalen. Hij zag wel de kostprijs en de 

prijs die de landbouwer er voor krijgt, wat duidelijk 

maakte dat de boeren vandaag met verlies werken. 

De consumenten waren gul. De meesten betaalden 

per verpakking gemiddeld 50 cent tot een euro 

bovenop de kostprijs. Ze geven hiermee een duidelijk 

signaal naar de retailers. De boer verdient beter. 

Veel kopers zijn zich hierdoor ook beter bewust 

geworden van de economische realiteit in de 

productketen van boer tot bord. De meesten onder-

tekenden de digitale petitie SOS Voedselprijzen,

 die Boerenbond samen met Groene Kring en 

KVLV-Agra, de landbouwvrouwen, organiseerde. 

Uiteindelijk kon de landbouwfamilie op 7 september 

in Brussel meer dan 30.000 handtekeningen over-

handigen aan de Europese Landbouwraad. 

De vraag is in hoeverre de Europese Commissie in 

haar gemeenschappelijk landbouwbeleid de land-

bouwers uiteindelijk tegemoet gaat komen in hun 

wensen. Voedingsindustrie en -handel staan achter 

de vraag van de landbouwers voor een eerlijke prijs, 

maar dat is niet voldoende in de huidige marktsitua-

tie. Ook een ondersteunend EU-beleid is broodnodig.

 

Yves De Groote • redactie@vmtfood.be


