10 JAAR PORTRETTEN

VeeteeltVlees bestaat 10 jaar en blikt daarom met
een aantal kopstukken uit de vleesveesector terug,
maar kijkt vooral ook vooruit naar de toekomst.
DIRK LIPS

A

an ethische ontwikkeling is de
afgelopen tien jaar geen gebrek
geweest. Vanuit verschillende functies kreeg professor Dirk Lips van nabij zicht op landbouw in een mondiale context. ‘In de voorbije tien jaar is
duidelijk geworden dat we ons moeten voorbereiden op een tijdperk met
minder petroleum en daarvan afgeleide producten. De koopkracht is in
vele delen van de wereld, zoals India
en China, toegenomen. Landbouw
zal de komende tien jaar daardoor
een belangrijkere rol gaan innemen.’
Hoe beïnvloeden die mondiale trends de toekomst van onze rundvleesproductie?
‘Het idee dat we de wereldbevolking
kunnen voeden zonder hulp van
dierlijke producten in ons dagelijks
dieet is een illusie. Dat komt doordat we alle gebieden – ook die waar
geen gestructureerde landbouw kan
plaatsvinden, zoals de echte graaslanden – hard nodig zullen hebben
om voedsel te produceren.’
‘Dierlijke productie op basis van zuiver granen of producten die ook kunnen dienen voor menselijke voeding,
staat wereldwijd onder druk. Ik zie
wel mogelijkheden voor rundvleesproductie op echte graaslanden en
door recyclage van nevenproducten
uit de menselijke voedselketen. Daar
is vanuit ethisch oogpunt niets mis
mee. We evolueren de komende tien
jaar niet naar een meer extensieve
landbouw. Het zal veeleer het omgekeerde zijn. Het zal noodzakelijk zijn
om elke vierkante centimeter op
deze wereld optimaal te laten renderen.’
Komt de dierhouderij verder onder druk te
staan de komende jaren?
‘Bijna elke berekening die de dierlijke productie in een slecht daglicht
stelt, gaat uit van het scenario waarbij planten aan dieren worden gevoerd om zo tot dierlijke producten
te komen. Ik zie voor onze regio
vooral kansen voor de rundveehouderij op nevenstromen. Dierhouderij
op nevenstromen is niet de beste of
meest evenwichtige vorm van dierhouderij, maar wel de meest rendabele vorm van recyclage.’
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Dirk Lips: ‘We evolueren niet naar meer
extensieve, maar juist meer intensieve landbouw’

Dierlijke productie
is hard nodig
Rundvleesproductie op basis van alleen plantaardige grondstoffen komt onder druk. Kansen zijn er wel voor rundvleesproductie
op echte graaslanden of recycling van nevenstromen. Ethicus
Dirk Lips: ‘Zonder vlees kunnen we de wereld niet voeden.’
tekst Annelies Debergh

‘De voorwaarde is wel een duurzame
voedselproductie. We zullen in de toekomst in staat zijn om intensief en duurzaam te produceren. Dat is dan niet alleen volgens de klassieke definitie van
duurzaamheid, maar dat betekent ook
dat we het ecosysteem niet boven zijn
buffercapaciteit belasten.’
Waar liggen nog kansen voor de sector?
‘In regio’s als Nederland en Vlaanderen
is er bijna van nature een roeping om
planten en dieren te veredelen voor andere gebieden. Deze regio is in staat om
goed opgevolgde en nauwkeurige cijfers
te bekomen. Dat is een voordeel voor de
selectie en veredeling. Maar dan geldt
natuurlijk als eerste: wie een meerwaarde wil produceren voor de rest van de
wereld, die moet beginnen met kijken
wat in de rest van de wereld nodig is.’
Ondanks tegenwind zou je kunnen stellen dat
witblauw uitermate goed past bij intensieve
vleesproductie.
‘Dikbillen, hetzij witblauw, hetzij een
ander ras, en S-karkassen zijn karakteristiek voor intensieve vleesproductie.
Met keizersnedes en nauwgezet management is het dikbiltype niet in grote delen
van de wereld toepasbaar. Als we op een
duurzame manier evolueren naar meer
natuurlijke kalvingen bijvoorbeeld door
selectie naar een breder bekken, dan kan
dit deel van de wereld iets doen om andere werelddelen op vlak van voedselproductie vooruit te helpen. We zouden
de verantwoordelijkheid moeten nemen
om die genetica te ontwikkelen en die
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beschikbaar te stellen aan de rest van de
wereld.’
Hoe staat het met het imago van de sector?
‘Ik stel vast dat de sector niet langer aan
imago heeft ingeboet. Het beeld van de
veehouderij is – wellicht deels ook beïnvloed door zijn aanwezigheid in het
landschap – erop vooruitgegaan. Ik zie
ook dat de verkoop van veel vers vlees de
afgelopen jaren is verhuisd van de dorpsslager naar de hoeveslager. Dat contact
tussen producent en consument is een
positieve evolutie, maar houdt ook een
zekere verantwoordelijkheid in. Het fenomeen van de hoeveverkoop zie ik de
komende tien jaar nog verder toenemen.
Tien jaar terug was de slager die dieren
zelf kweekt, een uitzondering, over tien
jaar is dat misschien omgekeerd.’
Dan voorspelt u de sector een goede toekomst?
‘Laat duidelijk zijn dat het aantal rundveebedrijven dat voltijds en uitsluitend
op basis van rundvee zijn inkomen genereert, ook binnen tien jaar een klein getal
zal zijn. Nu al zien we dat de sector vooral een neventak is of in handen komt van
een aantal hobbyfokkers. Zonder extra
ondersteuning van het inkomen komt
dat aantal verder onder druk.’
‘Ik pleit er dan ook voor om de komende
tien jaar te kiezen voor juist meer dan
minder landbouwbeleid. De consument
gaat de komende tien jaar vanzelf meer
betalen voor voedsel en minder verspillen. Naarmate de prijs voor voedselproducten verder stijgt, gaat ook het respect
voor landbouw verder toenemen.’ l

Dirk Lips:

‘Het respect voor de
landbouw neemt
verder toe’
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