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Afmester Luc Mauroy: ‘We hebben zelf vragen bij de vraag naar vlees’

Van 2200 terug naar af

P O RT R E T

Nog even en dan zijn ze allemaal leeg, de stallen van Luc Mauroy
uit het Waalse Eghezée. Belgiës grootste afmester zet daarmee
een punt achter die carrière. Onvoldoende rendabiliteit ligt aan de
basis. ‘De laatste tien jaar is het rendement alsmaar gekrompen.’

Luc Mauroy
60
veehandel,
afmestbedrijf,
akkerbouwbedrijf
Bedrijf:
2200 afmeststieren
260 hectare
Afzet per week: gemiddeld 80 stieren
Afmesttraject: 200 dagen tot 650 kg
Naam:
Leeftijd:
Carrière:

tekst Annelies Debergh

N

et aan de afrit van Eghezée staan ze,
de stallen van de grootste vetmesterij in België, eigen aan Luc Mauroy (60).
De imposante reeks luchtige gebouwen
biedt ruimte aan 2200 stieren. Pikant detail: op één vleesveestal en de voeropslag
na zijn de complexen praktisch leeg.
Luc Mauroy windt er geen doekjes om
wat de reden is van de stopzetting van de
afmesttak. ‘Onvoldoende rendement’,
klinkt het kort. Zijn zoon zag evenmin
mogelijkheden om door te gaan. De akkerbouwproductie op 260 hectare land
en de veehandelactiviteiten blijven behouden. ‘We hebben de laatste tien jaar
de opbrengsten alsmaar zien krimpen.
Zonder voldoende rendement is er maar
één ding mogelijk en dat is stoppen.’
Aan de hogere kostprijs van voer en andere grondstoffen ligt het niet. ‘Met een
dergelijke omvang ben je goed genoeg

derd stieren per week afzet, dan kun je
het je niet permitteren om een variabele
kwaliteit vlees te leveren.’
Dat hij in het mesterijwereldje goed weet
wat er speelt, bewijst Mauroy met mondiale voorbeelden. ‘In Italië vind je mesterijen met voornamelijk ruwvoer, maar
dan spreek je over een andere context,
een ander ras, andere kosten op vlak van
arbeid en noem maar op. En daar is de
verkoopprijs ook navenant hoger. Mesterij loopt daar als gesmeerd.’
De afmester haalt er nog een prijsvoorbeeld bij. ‘Laten we eerlijk zijn. Als je
met holsteinkoeien al 3 tot 3,25 euro per
kilogram geslacht beurt en 4 tot 4,25
voor de mindere vleeskoeien, dan is dat
verschil te klein.’ Voor het eigen bedrijf
is het een uitgemaakte zaak. Afmesten
van vleesvee is geen optie meer. ‘We hebben zelf vragen bij de vraag naar vlees in

‘Zonder voldoende rendement is er maar
één ding mogelijk en dat is stoppen’
gewapend om de kostenkant aan te kunnen.’ Mauroy wijst vooral op de afnemende vraag. ‘De voortdurende afname
van de consumptie van edel vlees zorgt
ervoor dat vraag en aanbod nooit meer
in de pas lopen. Het overaanbod op de
vleesmarkt blijft maar duren, ook al
spreken we van slechts een verschil van
een paar percenten. De mogelijkheden
zijn er dan niet om de aan- en verkoopprijs te verhogen.’

Constante kwaliteit leveren
De afmesterij draait al sinds de start op
droog voer. Vanwege arbeid is ruwvoer
uitgesloten. ‘Ruwvoer vergt meer uren
arbeid en meer machines om het voer
voor de dieren te brengen. De kosten liggen zo fors hoger.’
De constante kwaliteit van de grondstoffen is een ander gegeven dat meespeelt.
Met droge producten is een constante
vleeskwaliteit en gelijkmatige groei beter haalbaar, stelt Mauroy. Hij maakt een
snelle rekensom. ‘Als je tachtig tot hon-
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de toekomst. Als de vraag voortdurend
afneemt, probeer dan maar een inkomen
te genereren.’ Ook de economische crisis
speelt daarin een rol, vermoedt de vleesveehouder. ‘Met de edele vleesstukken is
het zoals in de garages en de verkoop
van auto’s. De kleinere modellen raken
verkocht, maar de grote blijven aan de
kant staan.’
Mauroy ziet wel toekomst voor de gesloten bedrijven. ‘Alleen die kunnen het
blijven redden, omdat ze hun eigen dieren fokken en daardoor beter kunnen
inspelen op de afzetmogelijkheden. Ook
omdat ze productiefactoren en arbeid in
eigen handen hebben. Een doorsnee boer
telt zijn uren niet. Wij doen dat wel omdat we daar externe arbeid voor nodig
hebben.’
De mesterij hangt op het bedrijf van
Mauroy af van de markt. Gemiddeld genomen starten de stieren het afmesttraject op een gewicht van gemiddeld 320
kg, met variaties van 270 tot 450 kg. Bij
aankomst op het bedrijf worden dieren

gegroepeerd op gewicht in boxen met
tien tot dertig stieren, met gemiddeld
5,70 vierkante meter per stier. ‘We zien
dat dieren in grotere groepen gemiddeld
genomen beter gedijen en gelijkmatiger
groeien dan dieren in kleinere groepen.’

Afmesttraject tot 650 kg
De doelstelling is een afmesttraject van
tweehonderd dagen tot 650 kilogram. De
gemiddelde groeicijfers zijn 1,3 kilogram
per dag. ‘Van één naar anderhalve kilo
groei per dag is een groot verschil. Daarom houden we continu contact met
voerspecialisten van de landbouwfaculteit in Gembloux. Een correct basisrantsoen is de basis van een goede stierenmesterij en van vlees van goede
kwaliteit.’
Het rijtje voedermiddelen telt droge bietenpulp, soja, koolzaadschroot, mineralen en vooral maisglutenfeed. Over dat
laatste product is Luc Mauroy erg lovend.
Enerzijds omdat het product goed past
in afmestrantsoenen, anderzijds omdat
het een restproduct is. ‘Het maisgraan is
zowat verdubbeld in prijs de laatste twee
jaar, dus verkopen we onze droge mais
en kochten we maisglutenfeed terug.’
Bijna alles wat per vrachtwagen vervoerd
wordt, neemt Mauroy in ogenschouw
voor de vleesveerantsoenen. ‘Omdat we
zelf volle ladingen kunnen opkopen, halen we daar voordeel uit tegenover aankopen bij de voerfabrieken. Voor grondstoffen die met de boot komen, gaat dat
verhaal niet op. De prijs van petroleum
is leidend in landbouw.’
De stieren zet Mauroy af op 650 kilogram, bewust niet op 800 kilogram. Dat
laatste zweert hij af. ‘Boven 650 kilo gaat
de voederconversie van zeven naar acht
kilo. Daarbij komt dat de markt niet
naar die zware stieren vraagt. Dat brengt
de rendabiliteit in het gedrang. Waarom
zou je dan boven die 650 kilo aflevergewicht willen uitkomen?’
In de toekomst gaat Mauroy enkel verder met de takken die rendabel zijn. En
voor de stallen denkt hij al aan een nieuwe bestemming. ‘De vergunning voor
opslag in het kader van wegtransport is
al in aanvraag bij de gemeente.’ l
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