KERSTSPECIAL BOER-POLITICUS PIET VANDERMERSCH

Piet Vandermersch: ‘Op
lokaal niveau wordt er nog
geluisterd naar de boeren’

VV12-Kerstspecial Vandemersch.indd 10

03-12-21 09:00

PROFIEL
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leeftijd
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aantal inwoners
functie
politieke partij
meerderheid/oppositie

Piet Vandermersch
56
Ledegem
9.600
gemeenteraadslid in Ledegem/
provincieraadslid West-Vlaanderen
Open VLD
zowel in de gemeente als in de
provincie in de meerderheid

Ledegem

‘Weinig boeren over
in de politiek’

Piet Vandermersch zag het aantal landbouwers in de politiek sterk afnemen.
Op gemeentelijk en provinciaal gebied proeft hij nog veel respect voor de
landbouw in tegenstelling tot de Vlaamse en federale politiek.
TEKST JEROM ROZENDAAL

‘B

oer en politicus: het is een uitstervende combinatie’, vertelt Piet Vandermersch, die zelf al ruim
vijftien jaar de functie van provincieraadslid
combineert met die van vleesveehouder-akkerbouwer. Hij
heeft 110 Belgisch witblauwe runderen, 40 afkalvingen per
jaar. ‘Toen ik jaren terug startte in de provincieraad, waren
we met zes landbouwers. Inmiddels ben ik als enige over’,
vertelt hij, om er vervolgens aan toe te voegen: ‘Gelukkig
luistert men nog naar mij.’
De landelijke discussie over de afbouw van de veestapel is
in de provincie West-Vlaanderen nog niet doorgedrongen.
‘Landbouw is een zeer belangrijke economische activiteit in
West-Vlaanderen en men draagt de sector in de provincie
een warm hart toe’, stelt Vandermersch, die aangeeft ook
via een hechte band met Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert enige invloed uit te oefenen op het landelijke beleid.

Band met burger
Een probleem in veel regio’s is volgens hem dat de maatschappij te ver afstaat van de landbouw, waardoor de band
tussen burger en boer verwaterd is. Korte keten is een mogelijk middel om deze band te herstellen. Zelf geeft de politicus-vleesveehouder wat dat betreft het goede voorbeeld. In
de hoeveslagerij, die op zaterdagvoormiddag open is, wordt
er om de drie weken een rund geslacht.
Verder heeft hij in de gemeente en buurgemeenten ook drie
aardappelautomaten staan en werkt zijn zoon aan de intro-

ductie van lokale aardappelenverkoop in buurt- en supermarkten. De 56-jarige West-Vlaming is verder wekelijks
terug te vinden op de boerenmarkt in Roeselare, waar hij
samen met een tiental andere boeren lokale landbouwproducten verkoopt. Ook voor electoraal gewin leggen de contacten met de consument hem geen windeieren.

Bufferbekkens aangelegd
Vandermersch, die ook zetelt in de gemeenteraad van Ledegem, heeft de afgelopen jaren vooral in de provincie een
aantal belangrijke landbouwmaatregelen kunnen verwezenlijken. Een goed voorbeeld hiervan is de aanleg van bufferbekkens, die niet alleen overstromingen van verstedelijkt
gebied voorkomen, maar ook als buffer dienen voor landbouwers in de droge perioden.
‘Ook wordt er in West-Vlaanderen veel grond uitgewisseld
en niet meer onteigend voor toeristische doeleinden. Wij
hebben kunnen verwezenlijken dat hierover meer overleg
plaatsvindt met de boeren.’
Vandermersch stamt uit een politiek nest, zijn broer, grootvader en ooms zaten ook in de politiek. Maar ambities om
politiek in Brussel te voeren heeft hij niet. ‘Dan is de combinatie met landbouw niet meer mogelijk.’ Vandermersch
schat zo’n vijftien uur per week bezig te zijn met de politiek. De meeste vergaderingen vinden in de vroege avond
plaats. ‘Als ik een keer verhinderd ben, kan een van mijn
drie zonen nog bijspringen in het bedrijf.’ l
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