I N T E RV I E W

Albert Vernooij voorspelt meer vraag dan aanbod van rundvlees

Kansen om te groeien
Voor rundvlees was 2011 een opmerkelijk jaar: goede prijzen door een krap aanbod en een
groeiende vraag. Komende jaren lijkt de schaarste voor rundvlees nog groter te worden, denkt
Albert Vernooij van Rabobank International. ‘Rundvlees wordt steeds meer een luxeproduct.’
tekst Alice Booij

V

arkensneuzen, varkenspoten en
pluimveepoten: Albert Vernooij
heeft ze in Hong Kong op de markt zien
liggen. ‘Bijproducten uit de vleesindustrie die daar gretig aftrek vinden’, zo
vertelt de industrie-analist vlees van Rabobank International. ‘Rundvlees was
echter vrijwel nergens te vinden, dat is
lastig te krijgen.’ Azië is een groeimarkt,
zo heeft hij met eigen ogen gezien. ‘Ook
voor rundvlees zijn er enorme kansen
door de snelle toename van de welvaart.’
Vernooij heeft er zijn vak van gemaakt
de wereldwijde markt voor vlees te
verkennen. Hij reist over de hele wereld
om kennis te vergaren, net als zijn 75
collega’s bij Food & Agri Research van
Rabobank International. ‘Met die kennis
ondersteunen we de commerciële afdelingen en de adviseurs.’
Opgegroeid op een melkveebedrijf studeerde Vernooij agrarische economie
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aan de Landbouwuniversiteit in Wageningen, waarna hij bij het Productschap
voor Vee en Vlees analist vlees werd en
na 5,5 jaar switchte naar de Rabobank.
‘Het snijvlak tussen commercie en onderzoek boeit me en de charme van de
vleessector vind ik de emotie: iedereen
heeft er wel een mening over.’ Afgelopen
december schreef hij samen met collega
Nan-Dirk Mulder een rapport over de
verwachte ontwikkeling van de Europese vleesmarkt in 2012 over pluimvee-,
varkens- én rundvlees. ‘We zijn positief
over rundvlees.’
Klopt het dat 2011 een goed jaar was?
‘Ja, voor vleesveehouders zeker. Wereldwijd kwam de rundvleesproductie de afgelopen jaren onder druk te staan door
droogte in Australië en de Verenigde Staten, de overheidsinvloeden in Argentinië, de hoge voerkosten en de economische crisis. Daarbij opende Turkije in

2010 zijn grenzen voor rundvlees en levend vee. Dit alles resulteerde in hoge
rundvleesprijzen.’
Hoe gaat 2012 eruitzien?
‘De verwachting is dat de prijzen hoog
blijven. Het aanbod vanuit Europa is dalende en mijn inschatting is dat we daardoor weer op een goed prijsniveau uitkomen. Ook verwachten we, afhankelijk
van de oogsten van komend jaar, een stabilisering tot iets lichte daling van de
voerkosten, wat positief zal uitpakken
voor de rundveehouders. De vraag is nog
wel hoe de economische crisis zich verder gaat ontwikkelen.’
Welke invloed heeft die economische crisis op
de rundvleesmarkt?
‘Door de economische crisis kan de vraag
naar rundvlees afnemen. Met name een
afname van horecabezoek heeft consequenties voor de rundvleesmarkt.’

Hoe komt het dat er in de EU een afname van
rundvlees is?
‘Het heeft vooral te maken met de veranderingen in het landbouwbeleid. De Europese subsidie is niet meer diergebonden, maar gebiedsgebonden. Hierdoor
zijn meer vleesveehouders gestopt of
omgeschakeld naar akkerbouw, omdat
ook de mais- en graanprijzen hoog blijven. Aan de andere kant blijven er binnen Europa gebieden waar het gras
alleen benut kan worden door koeien
of schapen. Daarmee blijft er een harde
kern vleesveehouderij.’

‘Aan de andere kant zien we dat op een
continent als Azië de vraag toeneemt.
Daar willen ze de westerse kwaliteit en
levensstijl, maar gaan zelf geen rundvlees produceren. Als de Aziaten een kilo
meer rundvlees per jaar zouden eten, rezen de prijzen meteen de pan uit.’
Hoe kunnen vleesveehouders in Nederland en
België hiervan profiteren?
‘Ik zie goede mogelijkheden, ook al is de
grond duur en zijn de productiekosten
hoog. Degene die zijn kosten onder controle heeft, kan uitbreiden. Zeker met

‘Als de Aziaten een kilo meer rundvlees
per jaar zouden eten, dan rezen
de prijzen meteen de pan uit’
Ook wereldwijd voorspelt u een krapte aan
rundvlees. Hoe kan dat?
‘Door de droogte in de Verenigde Staten
zijn in 2011 veel dieren eerder de feedlots ingegaan en deze worden in de komende maanden geslacht. Dat zorgt voor
een gat, vooral in de tweede helft van
2012. In Brazilië en Australië is er wel
wat groei en die willen ook graag exporteren naar de EU omdat de prijzen hier
goed zijn. Maar dat zijn geen fikse volumes zoals we in het verleden hebben gezien en het is ook niet genoeg om de daling van de totale wereldproductie op te
vangen.’

het verdwijnen van het melkquotum in
2015. Er kan dan in het noordwesten van
Europa meer melk geproduceerd worden en die koeien komen niet in het
kwaliteitsvleescircuit. Daarbij komen er
meer kalveren, dus een kans voor de
toch al “booming” rosévleesproductie.’
Wat betreft prijzen van de voedermiddelen,
economische ontwikkelingen, export en valutawijzigingen wordt 2012 een onzeker jaar.
Wat zijn de verschillende scenario’s?
‘Niemand kan voorspellen hoe de economische crisis verder verloopt. Als deze
een grote impact heeft, vermindert de

vraag naar rundvlees en gaat de prijs onderuit. Daarbij kunnen voerprijzen fors
stijgen bij droogte en dierziekten zijn
altijd een risico. Kijk maar naar het
Schmallenbergvirus. Een aantal landen
grijpt dat aan om de grenzen voor levend
vee te sluiten en hun eigen productie te
beschermen.’
Hoe kan de vleesveehouder zich hiertegen wapenen?
‘Probeer voer in te kopen wanneer het
goedkoop is. Zoek speciale afzetkanalen
in je regio, streekproducten hebben de

toekomst. Met een vaste afzet is het risico op prijsfluctuaties een stuk kleiner.’
U voorspelt voor 2012 wereldwijd een verminderde consumptie van rundvlees. Waarom?
‘Op lange termijn wordt een toename
van de rundvleesconsumptie verwacht.
Er komt meer welvaart, dus ook meer
vraag naar rundvlees. Maar doordat het
aanbod afneemt met als gevolg een verwachte toename van de prijs, is het niet
voor iedere consument bereikbaar. Die
kiest dan goedkopere vleessoorten zoals
van varkens en pluimvee.’
In hoeverre is rundvlees te vergelijken met de
markt van pluimvee- en varkensvlees?
‘Het is allemaal vlees, maar door de kapitaalintensieve houderij met lange doorlooptijd is het aanbod en dus de prijs van
rundvlees lastiger te beïnvloeden. Daarbij is het geen bulk zoals pluimvee- of
varkensvlees. Dat is een kans.’ l
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