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DOSSIER Britse landbouw innoveert

LANDBOUW MOET MEERDERE
HEREN DIENEN
Na BSE en MKZ werd de klassieke landbouw in het
Verenigd Koninkrijk (VK) door de politiek in Londen
op een zijspoor gezet. Er ontstonden nieuwe vormen
van landbouw om het imago van het Britse platteland te herstellen. Een nieuwe competitieve
landbouw verrees uit zijn as. – Jacques Van Outryve

S

inds de aanleg van de tunnel onder
het Kanaal is Groot-Brittannië voor
ons nooit zo dichtbij geweest. Toch
komt het eiland niet los van zijn verleden,
waardoor het sterk blijft verschillen van
het Europese vasteland. De landbouw
vertoont er nog steeds een heel ander
beeld dan we hier gewoon zijn. Maar er
zijn veranderingen op komst, althans
wanneer we de boeren en hun organisaties mogen geloven.
Groot-Brittannië, dat zijn Engeland,
Wales en Schotland. Samen met NoordIerland worden zij het Verenigd Koninkrijk
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(VK) genoemd. Het VK
is sinds 1973 lid van de
Europese Unie. Schotland kwam onlangs in
de belangstelling wegens een volksraadpleging
over onafhankelijkheid. Als de
zittende Britse premier David
Cameron volgend voorjaar de verkiezingen wint, mogen alle Britten – niet
enkel de Schotten – zich uitspreken over
het EU-lidmaatschap. Dat zal, meer nog
dan de Schotse strijd om onafhankelijkheid, onze media halen. De Britse boeren
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willen hoe dan ook in de EU blijven. De
Europese landbouwsubsidie is voor hen
te belangrijk geworden. Gemiddeld komt
70% van hun inkomen uit Brussel. Bo-
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Eerstgeboorterecht
Het Verenigd Koninkrijk heeft altijd een
bijzondere kijk gehad op landbouw en
voeding. Vooreerst is er de bijzondere
landbouwstructuur, een gevolg van het
feit dat Napoleon nooit een voet op Britse
bodem zette. De Britten werden niet
geconfronteerd met het Franse erfstelsel
dat bepaalt dat alle nakomelingen gelijke
rechten hebben en dus evenveel moeten
erven. Door het eerstgeboorterecht werd
een landgoed nooit opgedeeld en verdeeld onder alle kinderen. Het maakt
deel uit van het familiale patrimonium.
Ook vandaag nog spelen de landlords in
het Verenigd Koninkrijk een belangrijke
rol. Velen hebben bovendien een zitje in
the House of Lords.
Lord David Johnstone is voorzitter van de
Scottish Land and Estate, de Schotse
vereniging van landeigenaars. Hij is
eigenaar en beheerder van Annandale
Estate in Dumfriesshire (Schotland), een
kleiner landgoed met 15.000 acres of
6075 ha, waarvan een derde bos. Hijzelf
bewerkt 1400 ha. Daarnaast heeft hij 16
pachters waarvan 4 met een beperkte
pachtperiode (25 jaar), limited duration
tendancy (LDT) genaamd. Schotland wil
dringend een nieuwe pachtwet want de
relatie tussen eigenaars en pachters is
gespannen. Eigenaars wordt verweten de
grond steeds meer zelf in gebruik te
nemen om tegelijk zelf de GLB-steun op
te strijken. Recht op voorkoop bestaat
niet en is voor de eigenaars ook niet
bespreekbaar. Annandale Estate is een
klein landgoed. Een van de grotere
landgoederen is de Crown Estate van de
Britse Kroon. Deze heeft naast vele
andere bezittingen, waaronder 55% van
de kustlijn van Groot-Brittannië,
144.000 ha landbouwgrond waaronder de
Glenvite Estate in Schotland met een
dertigtal boerderijen. Groot-Brittannië
heeft altijd weinig maar grote landbouw-

bedrijven gehad, mede als gevolg van het
erfstelsel. Op die bedrijven werden veel
landarbeiders tewerkgesteld. Later
werden de gronden in stukken verpacht.
Volgens de Britten gaat het om familiale
bedrijven, want het landgoed is eigendom
van de familie.

Overzeese landbouw
Voor de Britse voedselzekerheid was dat
voldoende. Het land betrok immers zijn
voornaamste landbouwproducten uit zijn
vele koloniën aan wereldmarktprijzen:
suikerriet uit de Afrikaanse landen en uit
Australië, boter en lamsvlees uit NieuwZeeland. Britse boeren moesten met
diezelfde wereldmarktprijzen tevreden
zijn maar kregen op het einde van het
jaar het verschil bijbetaald, deficiency pay-

De Britse landbouw zocht en
vond een tweede adem.

ment genaamd. De overheid in Londen
moest immers vermijden dat de eigen
boeren er de brui aan gaven, want ze
waren nodig als de lading voedsel van
overzee niet zou aankomen. Iets wat trouwens in WO II gebeurde toen Duitse
onderzeeërs alle transport naar het VK
blokkeerden en onder vuur namen.
Toe het VK in 1973 lid werd van de Europese Unie moest voorkeur worden gegeven aan dure Europese landbouwproducten. Het was gedaan met goedkope boter
uit Nieuw-Zeeland. Het werd dure boter
van het continent. Consumenten zagen
met de komst van de EU de voedselprijzen
stijgen. Deze drastische verhoging van
voedselprijzen is vandaag voor oudere
Britten nog steeds een reden om zich
tegen Europa te keren. De Britse boeren
daarentegen kregen opeens ook Europese
en dus veel hogere prijzen voor hun
producten. Het was de tijd dat in het VK
veel bos werd gerooid en grasland werd
gescheurd om dure granen te zaaien. De
Britse graanproductie barstte uit zijn
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vendien is Schotland voor 86% van zijn
grondgebied door Europa erkend als
natuurlijk benadeeld gebied waardoor
bijkomende middelen worden ontvangen.
Dat zijn middelen die de Schotten nooit
van de regering in Londen zullen krijgen,
laat staan van de Schotse regering.
Nochtans hebben Britse boeren al wat
politiek bochtenwerk gekend. Het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB)
van vandaag lijkt opnieuw op het landbouwbeleid dat de Britse boeren hebben
gekend voor ze tot de EU toetraden.

LOKALE VERWERKING EN VERKOOP
Na de BSE- en MKZ-rampjaren gooiden heel wat landlords en hun pachters het
over een andere boeg. Landbouw moest opnieuw worden geïntegreerd in de
Britse maatschappij en aanvaard op het platteland. Velen gingen daarom local.
Lokale verwerking en verkoop werd opgestart of verder uitgebouwd. Boeren
stelden zich ten dienste van de jacht en het herstel van natuur en biodiversiteit.
Met de hervorming van het GLB zullen dergelijke initiatieven nog meer aan
belang winnen. De boerderijwinkel op de Earl of Plymouth’s Oakly Estate (8000
acres of 3237 ha) van Lady Windsor in Ludlow groeide op deze manier uit tot
een heus food centre met eigen slachterij, bakkerij, kaas- en confituurverwerking, restaurant, café en jaarlijks foodfestival (www.ludlowfoodcentre.co.uk).
Overal op het Britse platteland kom je dergelijke landbouwbeleving tegen waar
farm, and fun, fauna en flora hand in hand gaan.
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voegen. Ook melkveehouderij op het
eiland werd opeens rendabel. Inmiddels is
het GLB veranderd. Europese prijzen zijn
gedaald naar wereldniveau en opnieuw
wordt het verschil bijgepast, ditmaal
weliswaar door Europa. De deficiency
payment van weleer zijn de ‘toeslagrechten’ van vandaag geworden. Met dat
verschil dat deze toeslagrechten niet door
Londen maar door Brussel worden betaald. Aan die toeslagrechten zijn randvoorwaarden en vergroening verbonden.
Bossen en graslanden moeten bovendien
worden hersteld. De Britse boeren hebben het allemaal al eens meegemaakt.
Maar zij weten wie hun nieuwe broodheer
is. Het Verenigd Koninkrijk telt ongeveer
190.000 landbouwbedrijven. Zij stellen
400.000 personen tewerk. Dat is weinig op
een totale bevolking van 63 miljoen. De
politieke invloed is dan ook gering, zeker
tegenover een stad als Londen die
8,5 miljoen inwoners telt.

Zelfvoorzieningsgraad
Het is dan ook geen wonder dat de Londense politiek de landbouw nogal ostentatief de rug toekeerde na dollekoeienziekte (BSE) en de uitbraak van MKZ
(2001). MKZ is mond- en klauwzeer en
wordt door de Britten in de omgekeerde
volgorde genoemd, met name foot and
mouth disease. De brandende veestapels
overal te lande staan bij velen nog op het
netvlies gebrand. De imagoschade aan
het zo geliefde Britse platteland, countryside genoemd, was enorm en dus onvergefelijk. De landbouw werd ontmoedigd.
Jarenlang daalde de eigen productie. Het
VK moest elk jaar steeds meer voedsel
invoeren van binnen en buiten Europa. De
zelfvoorzieningsgraad daalde tot 62%.
Dat is een reden voor de National Farmers
Union of Engeland and Wales (www.nfuonline.com) om aan de alarmbel te trekken.
Het hoofdkwartier van de NFU is inmiddels om besparingsredenen verhuisd van
Londen naar het Agriculture House, Stoneleigh Park in Warwickshire nabij de
grootsstad Coventry. In dat gedeelte van
het land, in Engeland en Wales, bevindt
zich ook de meeste landbouw. Stoneleigh
Park is de plek waar destijds de jaarlijkse
Royal Show plaatsvond. Dat was voor het
laatst in 2009. Dus ook die liet het afweten. NFU-voorzitter Meurig Raymond
baat samen met zijn broer en neef een
gemengd bedrijf van 1700 ha uit aan de
kust van Wales. NFU telt 48.000 leden.
Dat is meer dan 70% van de landbouwbe30
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drijven van Engeland en Wales. Zij stellen
250.000 personen tewerk. Dus Meurig
heeft recht van spreken. Zijn organisatie
dwingt respect af in Londen. Het kan
volgens hem niet dat de zelfvoorzieningsgraad verder daalt terwijl 79% van de
Britse consumenten in een bevraging de
voorkeur gaf aan Britse voedingsproducten. De NFU wil dan ook inzetten op meer
productiviteit, meer competitiviteit en
meer marktgerichtheid. Volgens hem
katapulteert de hervorming van het GLB
de landbouw 10 jaar terug in de tijd. NFU
vraagt de nieuwe landbouwcommissaris,
de Ier Phil Hogan, naar een herziening
van het GLB over 2 jaar. De Britse landbouw, die in toenemende mate moet
concurreren met de invoer van landbouwen voedingsproducten, kiest zelf voor
kwaliteit, voor zogenaamde premiumproducten. Het is een pro-Europese optie en

de enige manier om het hoofd boven
water te houden. Bovendien moet de
Britse landbouw meerdere heren dienen,
enerzijds de stad en anderzijds het
platteland of de countryside, maar ook de
buitenlandse consument. Het wordt een
bijzondere opdracht. We hadden de
mogelijkheid om die Britse landbouw te
herontdekken na de BSE- en MKZ-perikelen. We deden dit naar aanleiding van
het jaarlijks congres van de International
Federation of Agricultural Journalists (IFAJ)
dat in september in Schotland plaatsvond, enkele dagen voor het referendum
over de afscheiding dat uiteindelijk
negatief afliep. n

LANDBOUW EN MEDIA
The Archers – BBC Radio 4 Er zijn slechts 400.000 Britten
werkzaam in de landbouw en toch luisteren dagelijks meer
dan 5 miljoen Britten naar The Archers op BBC Radio 4.
Meer dan 1 miljoen luisteraars volgen de avonturen van het
boerengezin via de website. The Archers is ’s werelds
langslopende soap op de radio. Dit hoorspel ging in 1951
definitief van start na enkele pilootuitzendingen. Elke
weekdag kun je gedurende 12 minuten, aanvankelijk waren het 15 minuten, de
belevenissen volgen van familie Archer. Het luisterspel is tegelijk een Thuis en
een Familie, weliswaar op de radio. Naast liefde, verdriet en bedrog komen ook
aan bod: aanvraag van GLB-toeslagrechten, aankoop van nieuwe grond, trekker
of melkquota. Het programma is niet voor landbouwers bedoeld maar voor de
modale Britse luisteraar die ver van de landbouw af staat.
Luister mee naar The Archers via www.bbc.co.uk/programmes/b006qpgr
Countryfile – BBC TWO Elke zondagavond
zendt BBC het magazine Countryfile uit
met nieuws over en op het platteland. Je
kan het vergelijken met PlattelandsTV bij
ons. Maar het is niet de bedoeling van de
BBC om met dat programma landbouwers
te bereiken. Dat bereik is voor de zender
veel te klein. Wekelijks kijken miljoenen
Britten die in het platteland geïnteresseerd zijn. Countryfile heeft echter zijn
televisieboer, Adam Henson. Adam is een bekende Brit geworden. Hij vertelt
wekelijks over de activiteiten op de boerderij. Zo werd zijn Highlanderstier Eric
een heuse hype. Kijkers protesteerden wanneer hij van het erf weg moest.
Adam is een echte boer. Omdat de kijkers boer Adam ook wilden zien, bouwde
hij Cotswold Farm Park verder uit tot een kijk- en doe-boerderij. Hijzelf noemt
het ‘edutainment’ over landbouw. Je treft er ook zeldzame rassen aan en je
kan er op landbouwsafari. Meer info via www.cotswoldfarmpark.co.uk en
www.countryfile.com.
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HOE KRIJG JE DE STAD GEVOED?
Steden worden steeds groter. Stedelijke overheden gaan zich meer en meer met
landbouw en voedselbedeling bemoeien, ook met de aard van het voedsel. Zo ook
Londen met zijn 8,5 miljoen inwoners. – Jacques Van Outryve

D

e Britse landbouw staat voor
grote uitdagingen. Er moeten
meerdere heren worden gediend.
Er zijn de grote steden en er is het
platteland. Er is de export en buiten
categorie is er nog … Londen.
De Britse hoofdstad is een buitenbeentje.
Het is de meest multiculturele stad van de
wereld, met alle gevolgen voor de vraag
naar voedsel. Er worden 300 verschillende talen gesproken en alle denkbare
voedingsgewoonten zijn aanwezig en
worden aangenomen. Londen is geen stad
maar een metropolis bestaande uit een
dertigtal districten met een eigen districtsraad. In zo’n grootstad zijn honderdduizenden mensen dagelijks met voeding
bezig. Van voedselbereiding over voedseltransport tot voedselverkoop. Dat gaat van
openbare markten, straatverkoop, thuisbereiding tot chique of minder chique
restaurants. Londen telt 37.450 restaurants waarvan 64 met een of meerdere
Michelinsterren. Londen is niet alleen ‘s
werelds grootste financiële centrum, het

Landbouw en voeding
brengt mensen samen.
is de thuishaven van ’s werelds grootste
aantal multimiljonairs. Er wonen meer
multimiljonairs in Londen dan in heel
Frankrijk. Londen ontvangt bovendien
jaarlijks 15,3 miljoen buitenlandse toeristen. Ook die moeten eten. Wat heeft
Londen te bieden?
Groot Londen beschikt over 12.064 ha
landbouwgrond of 8% van de totale
oppervlakte en er liggen 7 melkveebedrijven binnen de grenzen van de
grootstad. Ruim 30.000 Londenaars
huren een volkstuintje. Ver zal de stad
hiermee niet komen. Veel voedsel moet
dus worden aangevoerd.
De Thames, die ook instaat voor twee
derden van het drinkwater voor Londen,
brengt voedsel uit de hele wereld tot in
het hart van de stad. Geen wonder dat
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Londen zich gemakkelijker bevoorraadt
buiten dan binnen het VK. Op de Thames
zijn geen files, op de snelwegen naar
Londen wel. We zagen ooit de berekening
van een CO2-voetafdruk van lamsvlees dat
per container werd aangevoerd uit NieuwZeeland en lamsvlees afkomstig uit Wales
(Welsh Lamb). De koolstofvoetafdruk van
deze laatste was groter … Dat stemt tot
nadenken over duurzaamheid. Duurzaam
wordt door de consument verstaan als
lokaal of nabij. Het verhaal inzake duurzame voedselproductie is ingewikkelder
dan dat.

Vroegmarkten
Het was voor een grootstad als Londen
altijd een zoeken en vinden om aan
voldoende voedsel te geraken. Meermaals
in de geschiedenis lukte het niet. Hongersnood is van alle tijden. Er is in de stad
nog slechts één groothandelsmarkt actief,
met name de Smithfield-markt voor
vlees. De markten voor groenten en fruit,
Covent Garden en Spitalfields, en de
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vismarkt Billingsgate zijn naar meer
toegankelijke plaatsen buiten het centrum
van de stad verhuisd. Er kwam in de stad
zelf recent een boerenmarkt bij, de
Borough Market. Smithfield komt van
smooth field of effen vlakte. In de elfde
eeuw werden dieren levend aangevoerd.
Vers betekende immers levend. Koeien
kwamen uit Schotland, schapen uit Wales,
kalkoenen zelfs uit Malta. Het werd een
zootje toen monniken op dezelfde plaats
het Sint-Bartholomew’s Hospital gingen
uitbaten. De chaos en het lawaai zijn te
zien en te horen in Oliver Twist van
Charles Dickens. Beterschap kwam er
met de aanleg van een spoorweg onder de
markt. De dieren konden met een hydraulische lift in het slachthuis worden gebracht. In 1849 zouden op deze manier
meer dan 1 miljoen dieren zijn aangevoerd. Later werd geen levend vee maar
vlees naar de markt gebracht. Op de

markt van Smithfield wordt ook nu nog
jaarlijks meer dan 100.000 ton vlees
verkocht aan de Londense restaurants en
slagers. Je vindt er alle vlees uit alle
landen: uit Australië en Nieuw-Zeeland,
ook uit België. Er is zebra en krokodil,
kameel en springbok. Je kan er ook in het
groot pork scratchings kopen aan 10 GBP
voor 2 kg (1 GBP = 1,27 euro). Scratchings
of cracklings zijn een Britse lekkernij die
als borrelhapje in cafés en restaurants
worden opgediend. Het is gefrituurd en
gezouten varkenshuid of zwoerd.

London Food Board
Voor een stad als Londen met 8,5 miljoen
inwoners moet er niet alleen voldoende
voedsel maar ook gezond voedsel en liefst
duurzaam geproduceerd voedsel voorhanden zijn. Borrelnootjes zullen dus niet
volstaan. Bovendien mag zo weinig mogelijk voedsel worden verspild. In Londen

wordt jaarlijks 6,3 miljoen ton voedsel of
een derde van alle voedsel weggegooid.
Met andere woorden de voeding van een
metropolis is een enorme uitdaging, ook
voor het milieu. De burgemeester van
Londen, Boris Johnson, heeft een London
Food Board in het leven geroepen en een
Food Policy Team samengesteld waarin
alle betrokkenen vertegenwoordigd zijn.
Johnson roept ook de medewerking in van
de districtraden omdat die dichter bij de
voedselcircuits en bij de consument
staan. De London Food Board heeft zich
een ambitieuze doelstelling gesteld. Zo
moeten er over 4 jaar in de stad 2000
nieuwe plaatsen zijn voor volkstuintjes.
Hierbij kunnen bijkomend 100.000 inwoners worden betrokken. Dat brengt hun
dichter bij hun voeding en hun voedsel én
bij de landbouw.
“Consumenten moeten leren waar hun
voedsel vandaan komt. Vandaar ook het
belang dat de stad hecht aan de 15
stadsboerderijen”, zegt burgemeester
Johnson.
Rosie Boycot is voorzitter van de London
Food Board. In haar jaarverslag staat de
stand van zaken. Welke districten hebben
voor welke doelstellingen vooruitgang
gemaakt? De doelstellingen hebben
betrekking op het aantal volkstuintjes,
schoolmaaltijden, fair trade-producten,
duurzame vis, dierenwelzijn en gezonde
voeding in grootkeukens. De districten
krijgen punten en worden aangemaand
nog beter hun best te doen.

Gemeenschapsboerderijen
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1

2
1 Om een bezoek te brengen aan de Smithfield Market moet je vroeg uit de veren. 2 Er wordt
vlees vanuit de hele wereld aangeboden. Afnemers zijn slagers, restauranthouders en uitbaters van
de vele eetkraampjes in de stad.
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Zeg niet kinderboerderij tegen een gemeenschapsboerderij. Stads- of gemeenschapsboerderijen zijn meer dan dierenparken. Stadsboerderijen produceren
melk, vlees, groenten en fruit. Zij hebben
een boerderijwinkel, cafetaria of restaurant. Vrijwilligers doen het werk. Stadsboerderijen zijn opgezet en draaien met de
hulp van de lokale bevolking. Zij worden
daarom City Farms Community Gardens
genoemd, gemeenschapsboerderijen. De
stadsboerderijen blazen de wijk waarin zij
liggen, en die vaak verloederd is, nieuw
leven in juist omdat een beroep wordt
gedaan op de plaatselijke bevolking.
Voeding is laagdrempelig en brengt
mensen samen. In heel het Verenigd
Koninkrijk zijn er meer dan 60 gemeenschapsboerderijen. Zij hebben vooral hun
nut in de stad om kinderen en volwassenen vertrouwd te maken met hun voeding
en de voedselproductie. n
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RUNDVLEES MET EEN BONUS
Zowel Aberdeen als Angus liggen beide in Schotland. Aberdeen Angus is ’s werelds
meest bekende vleesveeras. In Schotland zelf moet Aberdeen Angus onderdoen
voor Limousin en Charolais en opboksen tegen British Simmental. Nochtans hebben de Schotten met de Black en Red Angus klasse in huis. – Jacques Van Outryve

W

e reden van Londen naar
Aberdeen met de Caledonian
Sleeper, een oude historische
slaaptrein uit de tijd dat de dieren nog
spraken. In Aberdeen komt de welvaart je
tegemoet, een gevolg van de oliewinning
op zee. In Schotland is landbouw en
visserij nochtans nooit veraf. Schotten
hebben geleerd hun landbouwproducten
te benoemen en vooral te onderscheiden.
Er is de Schotse whisky – de Ierse whiskey worden anders geschreven om
alweer onderscheid te maken – en Schotse zalm, maar ook Scotch beef en Scotch
lamb. Beide hebben van Europa een
beschermde oorsprongsbenaming gekregen en dat heeft de sector geen windeieren gelegd. Ongeveer de helft van alle
Schotse landbouwers heeft vleesvee. De
vleesveehouderij is veruit de belangrijkste landbouwsector. Met meer dan
400.000 fokdieren bezit Schotland naar
verluidt 24% van de Britse en 8% van de
Europese fokvleesveestapel.
Sinds 1970 halen buitenlandse rassen
zoals Limousin, Charolais en Simmental

in Schotland de bovenhand op de plaatselijke rassen zoals Aberdeen Angus. Maar
de Anderdeen Angus is sinds enige tijd
aan een opmars begonnen. Traditionele
Schotse rassen, zoals de Beef Shorthorn
en de Highland, hebben dan weer hun
nichemarkten gevonden.
Scotch beef heeft wereldwijd een goede
reputatie. Grootste afzetgebied buiten het

Aberdeen Angus is
terug in zijn volle glorie.

VK is Frankrijk gevolgd door de Benelux.
Om het streeklabel te verkrijgen moet
een Farm Assurance Scheme worden
doorlopen dat de kwaliteit van de productie waarborgt, in het bijzonder inzake
dierengezondheid, dierenwelzijn en
huisvesting. Het ras is niet bepalend voor
de erkenning. De dieren moeten in Schotland geboren, getogen en geslacht zijn.
De genetica mag van elders komen als de
dieren maar in Schotland gevoederd zijn,
liefst op het Schotse hoogland, maar ook
dat is geen verplichting. Zo kan ook het
vlees van een Belgisch witblauwe koe, de
Britten spreken van hun British Blue, als
beschermd Scotch beef worden gelabeld.
Niet de genetica maar de streekomstandigheden maken dat rundvlees of lamsvlees Scotch mogen worden genoemd.

Een echte premium
De Europese bescherming van de
oorsprongsbenaming heeft de sector
geen windeieren gelegd.
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Aberdeen Angus is de afstammeling van
een zwart, hoornloos lokaal ras. Het
veroverde op geen tijd de hele wereld.
Men schat dat de 80% van de 50 miljoen
Argentijnse vleesrunderen van dat ras
dossier • 33
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De Higlander is geschikt voor een nichemarkt. De Britse koningin is een fervente verdedigster van dit
vleesras en heeft zelf op Balmoral Estate in Royal Deeside enkel prijsdieren staan zoals deze Ruaridh
of Ubhaidh (spreek uit als Rory of Oovay).

Natuurlijk imago
Het vlees heeft een groen of natuurlijk
imago. Schotland is niet alleen met dat
imago. Ook de Ieren willen hun rundvlees
als natuurlijk aan de man brengen. Dat
brengt ons meteen bij de commerciële
kant van het verhaal. Johnny Mackey van
Quality Meat Scotland (QMS) dat instaat
voor de controle en promotie van Schots
rundsvlees, lamsvlees en varkensvlees is
tevreden met de resultaten van de promotiecampagnes. Zij worden door de
sector zelf betaald aan de hand van een
heffing op elk geslacht dier. Meer dan
1000 bedrijven nemen bovendien deel aan
het kwaliteitsschema. De jongste tijd gaat
bijzondere aandacht uit naar het dierenwelzijn.

LANDBOUWCENTRA
Op meerdere plaatsen in Schotland zijn er landbouwcentra waar boeren naar
vergaderingen gaan, landbouwproducten kopen, advies vragen of gewoon een
pint komen drinken. In het Thainstone Agricultural Centre is dat niet anders.
Aan dat centrum is ook een veeveiling verbonden en er gaan wekelijks balen
voeders onder de hamer.
ANM Group, dat het Centre uitbaat, is een van de grootste landbouwcoöperaties in het Verenigd Koninkrijk met 7000 leden. De groep is op meerdere
vlakken actief, maar vooral in de veilingverkoop van vee. Veilingen vinden
plaats in Thainstone en Caithness maar er kan ook online worden geboden en
gekocht. De veilingen draaien een jaarlijkse omzet van 150 miljoen GBP (1
GBP = 1,27 euro). Meer info via www.anmgroup.co.uk.

34
34 • dossier

QMS stelt referentiebedrijven aan waar
boeren in kleine groepjes ervaringen
uitwisselen. Op deze manier wordt ook
vertrouwen gewekt bij de deelnemers.
Over het belang van runderen en schapen
voor Schotland geraakt Johnny niet uitgepraat. Op 80% van het Schotse hoogland
is niets anders mogelijk dan runder- of
schapenhouderij. De dieren zetten de
natuurlijke rijkdom, met name het natuurlijk grasland, de heide, de kruiden en
jonge scheuten van struiken om in eiwitten die geschikt zijn voor menselijke
consumptie. Dat natuurlijk imago is een
belangrijk commercieel argument. n
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zijn. Het ras is ook vleeskwaliteitsleider
in de VS, Canada, Brazilië, Australië en
Nieuw-Zeeland. Voor het vlees van
Aberdeen Angus wordt in het VK en in
Ierland door de retail een bonus of premie betaald van 20 tot 35 pennies/kg. Het
vlees is dus een echte premium. In
Engeland wordt meer extra betaald dan
in Schotland. Dat heeft wellicht met de
portemonnee van de consument te
maken.
Op zoek naar de reden waarom Aberdeen
Angus aan een opmars bezig, is komen
we bij Niel Wattie op Mains of Tonley
terecht. Een typevoorbeeld van een
Schots fokbedrijf. Er werd in 1993 gestart
met 3 exemplaren, op aanraden van de
dochter, want Niel zag er niet zo veel in.
De dieren zijn te klein. Fokkers willen
grote dieren. Vandaag telt de veestapel
120 zoogkoeien. Bedoeling van elke
fokker is om zwaardere dieren te krijgen,
liever 300 kg geslacht gewicht dan
260 kg. De terugkeer van de Aberdeen
Angus heeft te maken met de genetica uit
de VS die ervoor zorgde dat de dieren
zwaarder kunnen worden. Op deze manier kan efficiënter worden gekweekt en
wordt het ras opnieuw competitief met
buitenlandse rassen als Limousin, Charolais, Simmental en Belgisch witblauw.
De grootste troeven van Aberdeen Angus
blijven hoe dan ook angstvallig bewaard.
Naast de uitzonderlijke vleeskwaliteit
(persillering en dus smaak) is het ras van
nature hoornloos, het kalft gemakkelijk
af en wordt het enkel met gras en ruwvoeder vetgemest (grass fed/grass finished). Er zijn in principe geen granen of
krachtvoeder nodig (grain fed/grain
finished).
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AKKERBOUW WORDT
STEEDS INTENSIEVER

Precisielandbouw
En toch staan we versteld van het intensieve gebruik van de Schotse bodem. Iain
Green heeft percelen waarop al 27 jaar na
elkaar zomergerst wordt verbouwd. Dat
is dus bij de kleinere boeren met één
enkele teelt niet anders. Wij hebben het
op school nochtans anders geleerd. En ja,
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I

n tegenstelling tot het oosten kent het
westen van Schotland op sommige
plaatsen een jaarlijkse regenneerslag
van 3000 mm en meer. Dat is te nat. Er
moet immers massaal zomergerst
worden geteeld voor de productie van
mout. Van de 459.000 ha granen in 2013
waren er 320.000 ha met zomergerst.
Slechts een klein percentage van de gerst
is wintergerst. De mouterijen kopen de
helft tot twee derden van alle geproduceerde gerst op, afhankelijk van de
kwaliteit. Er wordt nogal eens gerst
afgekeurd. Dan krijgt men geen bonus en
belandt de gerst in de voederbak. De
mout is bestemd voor de whiskyindustrie.
Voor de blends wordt ook tarwe geteeld
maar de single whisky is de beste.
De oogstomstandigheden voor brouwgerst moeten ideaal zijn om schot te
voorkomen. Bij ons bezoek in september
aan de Corskie Farm in Garmouth moest
nog 75 ha worden geoogst wegens de
slechte weersomstandigheden. Iain
Green heeft met zijn 1230 ha meerdere
teelten in tegenstelling heel wat andere
akkerbouwers in de buurt.
Volgens NFU Scotland, de Schotse boerenorganisatie, zouden ongeveer 1000
bedrijven slechts één enkele teelt verbouwen, met name zomergerst voor de
whiskyindustrie. Deze zeer intensieve
Schotse akkerbouw botst met de vergroening van het nieuwe GLB. Europa verplicht landbouwers om 2 tot 3 gewassen
te telen naargelang hun oppervlakte.

1
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In het oosten van Schotland wordt zeer intensief aan akkerbouw gedaan. Denk aan
brouwgerst, maar ook aan pootaardappelen. Dat zijn beide gewassen met hoge toegevoegde waarde. – Jacques Van Outryve

2

1 Rothamsted Research in Harpenden (Engeland) buigt zich over het graan van de toekomst. Met
het project ‘20:20 Wheat’ wil men alle factoren die betrokken zijn bij het verbouwen van granen
aanpassen en beter op elkaar afstemmen zodat granen binnen 20 jaar 20 ton/ha kunnen opbrengen.
Dr. Malcolm Hawkesford is overtuigd van de slaagkansen want het gaat niet enkel om genetica maar
om het hele productieplaatje. 2 Water en gerst, veel meer heb je niet nodig om whisky te maken.
Door de stijging van productie neemt ook de vraag naar brouwgerst verder toe.

na enkele jaren van monocultuur neemt
de opbrengst af, maar nadien stijgt deze
opnieuw tot gemiddelde hoogtes. Blijkbaar kan het graangewas op termijn de
bodemziektes bedwingen.
Het moet ook gezegd dat Green zijn zaken
op orde heeft. Hij past precisielandbouw
toe. Alle zijn percelen werden met gps
bemonsterd op pH, stikstof, fosfor en
kalium. Iain was verrast door de grote
verschillen, bijvoorbeeld in pH, binnen
eenzelfde perceel. Lewis McKerrow van
Agrovista is zijn adviseur voor precisielandbouw. Precisielandbouw heeft zijn
nut op het bedrijf bewezen. Het is geen
overbodige luxe. Bij de teelt van brouwgerst moet de bemesting zeer nauwlettend worden afgestemd op het gewas. Te
veel stikstof betekent te veel eiwit in het
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graan dat bij meer dan 1,6 (10,3% eiwit)
door de kopers wordt afgekeurd en in de
voederbak belandt.
Enkele jaren geleden werd op het bedrijf
aan no tillage of directzaai gedaan, maar
vandaag ploegt men opnieuw. Vele bedrijven in de buurt zijn teruggekeerd naar de
oude vertrouwde methode van grondbewerking uit noodzaak. De opbrengst
begon te lijden onder het onkruid. Iain wil
best geloven dat er nu misschien betere
wiedmachines op de markt zijn, maar
met ploegen speelt hij opnieuw op zeker.
Hij heeft zich ook een drone aangeschaft.
Hij demonstreert zijn nieuwe speeltje
waarmee je alles vanuit de lucht in het
oog kunt houden. Het is nog afwachten
welke nuttige toepassingen zich voor zijn
bedrijf zullen aanbieden. n
dossier • 35
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HERTENHOUDERIJ TERUG
VAN WEGGEWEEST
De productie van hertenvlees kende in Schotland sinds 1988 een forse daling. De
overheid wil de productie opnieuw aanzwengelen. Producenten zijn geneigd om op
de vraag in te gaan. Wat is er veranderd? – Jacques Van Outryve

I

n Schotland worden al meer dan
40 jaar boerderijherten gekweekt.
Heel wat wetenschappelijk en praktijkonderzoek inzake hertenhouderij vond
plaats in Schotland. In Nieuw-Zeeland
sloeg de productie daarentegen wel aan.
Er worden ginds miljoenen herten gekweekt.
Hoe komt het dat Schotland die productie
aan zijn neus liet voorbijgaan? Voor Ali
Loder van de Culquoich Deer Farm in
Strathdon, Aberdeenshire (www.strathdondeer.co.uk) ligt de reden voor de
hand. In Schotland had men gehoopt dat
herten in de jaren 80 van vorige eeuw
onder de gemeenschappelijke marktordening voor schapen zouden vallen en
dus voor marktondersteuning en nadien
36
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gekoppelde (schapen)premies in aanmerking zouden komen. Dat feest ging niet
door. Met het hervormde landbouwbeleid
waarbij subsidie wordt losgekoppeld van
de productie komen de kaarten anders te
liggen. Ali geeft toe dat hij graag een
gekoppelde Europese premie voor herten
zou hebben zoals in België voor zoogkoeien. De Europese Commissie zette
herten op het lijstje van producten die
niet voor koppeling of herkoppeling van
premies in aanmerking komen. “Zoals
tabak”, voegt Ali er nog aan toe. Het valt
hem zwaar dat herten door Europa in
dezelfde hoek van de tabak worden gezet.
Hertenvlees is gezond vlees. Het is
mager vlees met een laag gehalte aan
cholesterol. Uiteraard heeft de reden van

dat lijstje niets met gezondheid te maken.
Er waren nog meer problemen in Schotland: er was geen eigen slachthuis en
verwerking aanwezig. De herten moesten
naar Engeland om geslacht en verwerkt
te worden. Daar komt nu verandering in.
In Nieuw-Zeeland wordt de rentabiliteit
van de hertenhouderij aangedikt met de
opbrengst van het gewei (velvet). Het
gewei wordt afgezaagd wanneer het nog
groeit. Dat is een pijnlijke en bloederige
ingreep die in Europa verboden is. In
China en het Verre Oosten is er vraag
naar producten op basis van geweipoeder
omdat zij een afrodisiacum zouden zijn,
producten die de geslachtdrift bij mensen
stimuleren. Echter, met de hoge melkprijs heeft de hertenhouderij het in
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Nieuw-Zeeland ook wat moeilijker gekregen. De betere gronden worden door de
melkveehouderij overgenomen. De
herten moeten hoger gelegen gebieden
en minder vruchtbare gronden opzoeken.
Noteer dat in Europa het gewei van de
mannelijke dieren pas wordt afgezaagd
wanneer het afgestorven is. Het wordt
eveneens verkocht aan 8 GBP/kg. Dat zijn
weliswaar niet de prijzen die de NieuwZeelanders voor het levende materiaal
krijgen.

Herten zijn als zoogkoeien,
maar zachtaardiger.

Vraag uit de markt
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De vraag naar hertenvlees – ook in het
Verenigd Koninkrijk – stijgt sterk, meer
dan 20% per jaar. In het VK moet steeds
meer hertenvlees worden ingevoerd uit
Nieuw-Zeeland, Polen, Ierland en Spanje.
Het aantal herten in Schotland, alle
soorten samen, wordt op 800.000 tot

900.000 geraamd. De jaarlijkse productie
van hertenvlees bedraagt 3500 ton.
Slechts zowat 50 ton is afkomstig van
boerderijdieren. Dat zijn amper een
duizendtal dieren. De overige dieren zijn
wilde dieren en worden geschoten in de
bossen. Volgens milieuverenigingen
worden te veel dieren geschoten en
geraakt de natuur uit balans.
Het Verenigd Koninkrijk voert een hoeveelheid vlees in die gelijk is aan het
vlees van 29.000 dieren. De Schotse
overheid wil nu dat de eigen productie
tegen 2020 met 1000 ton zou toenemen.
Maar zijn de ambities van de Schotse
overheid wel realistisch? We vragen het
aan Ali Roder, want hij moet met zijn
bedrijf de doelstellingen helpen waarmaken. Culquoich Deer Farm werd door de
Schotse overheid als demonstratiebedrijf
aangeduid. Dat betekent dat op regelmatige tijdstippen opendeur- en studiedagen
worden georganiseerd voor geïnteresseerde producenten.
“De overheid wil 400 nieuwe bedrijven.
Dat is hoog gegrepen. Ik zal al tevreden
zijn met 20 of 30 nieuwkomers in de
sector. De producenten hebben een

Alan en Tine Smith hebben in het Cairngormgebergte (Glenlivet Estate, gekend van de gelijknamige
whisky) een kudde van 150 rendieren vrij rondlopen. Naast edelherten hebben ze op de boerderij nog
andere bijzondere dieren zoals wilde zwijnen, Soay-schapen en Belted Gallowayrunderen met een
riem of laken zoals de Lakenvelder (achteraan op foto).
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groepsafspraak met de retailer Waitrose.
Zij zijn met een zestal producenten.
Waitrose is echter op zoek naar een
twintigtal bedrijven die hertenvlees willen
leveren. Elke grote retailer is op zoek
naar hertenvlees dat gestandaardiseerd
en het hele jaar door beschikbaar is.
Geschoten herten mogen enkel tijdens
het jachtseizoen in de handel worden
gebracht. Niet zo met de boerderijdieren.
Het voordeel van geschoten dieren is dat
de jager zijn dier zelf mag inspecteren.
Bij boerderijdieren gebeurt dat in het
slachthuis, maar het slachten gebeurt
alvast hygiënischer dan bij de jacht.

Niet goedkoop
Culquoich Deer Farm beschikt over 80 ha
waarvan 22 ha ruwe weides. Het bedrijf is
gelegen in een benadeeld gebied. De
veestapel telt 160 vrouwelijke dieren, 10
mannelijke dieren en 122 kalveren. De
dieren worden geboren in mei en juni. In
de winter blijven ze binnen. Zij worden
geslacht wanneer zij 17 maanden oud
zijn. Dat is het oktober. Het geslacht
gewicht bedraagt 65 kg bij de mannelijke
en 55 kg bij de vrouwelijke dieren. Dit jaar
worden geen vrouwelijke dieren geslacht
want er is vraag naar fokdieren voor
uitbreiding van het bedrijf. Ali voorziet
één stier voor 40 hindes. Het mogen er
meer zijn. Ook kunstmatige inseminatie
is bij herten aan de orde van de dag,
evenals embryotransplantatie. Toch
ontbreekt het de Schotse boeren niet aan
genetica.
Wat de grootste uitdagingen zijn, willen
we nog weten. “Het houden van herten is
als het houden van zoogkoeien met dien
verstande dat je kosten moet maken voor
een hoge omheining en voor hoge en
stevige wanden in de stallen. Ali rekent
de kosten voor de omheining op 8 tot
10 GBP per meter (1 GBP = 1,27 euro)
wanneer je ook alle werk laat doen.” Tot
slot nog enkele vragen over de prijs. Met
Waitrose is een prijs bij de aanvang van
het seizoen afgesproken van 5,29 GBP/kg
geslacht gewicht. Elke week komen daar
enkele pennies bij die de voederkost
moeten vergoeden. Ali komt aan een prijs
van 5,40 GBP/kg. De prijs in de winkel
voor de consument bedraagt 42 GBP/kg
voor een tenderloin medaillon. Neen,
hertenvlees, in het Engels venison, is niet
goedkoop!
Meer informatie vind je via http://deerfarmdemoproject.scottish-venison.
info n
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PIONIEREN MET
DUURZAME LANDBOUW
Op zijn Duchy Home Farm in de Cotswolds pionieren kroonprins Charles en zijn
medewerkers met duurzame landbouw. Het is een biologisch landbouwbedrijf maar
‘bio’ is voor hen slechts een standaard en een halte op de weg naar meer duurzame
landbouw. – Jacques Van Outryve

A

l enige tijd houdt Zijne Koninklijke
Hoogheid Prince of Wales zich met
landbouw en voedselproductie
bezig. Hij heeft uitgesproken ideeën over
de toekomst van onze voedselproductie
en geeft daar ook de nodige ruchtbaarheid aan in toespraken of artikels. Voor
velen is hij een visionair die, in tegenstelling tot anderen, op zijn eigen boerderij
zijn principes ook aan de praktijk toetst.
Hij is een sterke verdediger van het Britse
platteland en hij wil dat platteland met
zijn hagen, drogesteenmuren (dry stone
walls) en levendige plattelandsgemeenschappen zowel letterlijk als figuurlijk
herstellen. Hij steunt vele projecten
inzake natuurherstel, duurzame landbouw, commercialisering van landbouwproducten en heropbouw van plattelandsgemeenschappen. Om zijn principes ook
38
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Biologische en klassieke
landbouw zullen elkaar
uiteindelijk ontmoeten.

in de praktijk om te zetten kocht de Duchy
of Cornwall in 1980 het landgoed Highgrove in Tetbury, Gloucestershire aan. Het
domein kon nog worden uitgebreid en
samen met grond die bijkomend wordt
gepacht bewerken de prins en zijn medewerkers 770 ha.
In 1985, met de komst van een nieuwe
bedrijfsleider, David Wilson, werd beslist
om te schakelen naar biologische landbouw. In 1990 werd op dringend verzoek
van de prins een tandje bijgestoken zodat

het hele bedrijf sinds 1996 volledig biologisch draait. De melkveestapel telt 180
melkoeien van het ras Ayrshire. Waarom
het Schotse ras Ayrshire? Omdat de prins
niet de zoveelste zwartbonte melkveestapel van de buurt wou hebben. Hij wilde
het anders doen dan de klassieke of
conventionele landbouw. Daarnaast zijn
er 150 Aberdeen Angus-zoogkoeien
waarvan enkele stamboekdieren en 7
stamboekstieren, 130 Leynooien en 4
rammen. Jaarlijks worden 200 lammeren
verkocht. Verder zijn er een aantal zeldzame rassen op het bedrijf zoals 30
Hebrideanooien, 14 Shropshire-ooien, 3
Tamworthzeugen, 1 Irish Moiledkoe, 2
Shetlandkoeien, 11 British Whitekoeien, 2
Aubrackoeien, 3 Welsh Black- en een
Sussexkoe. Prins Charles is immers
beschermheer van de Rare Breed Survi-
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val Trust. Op het bedrijf wordt ook aan
akkerbouw gedaan. Er is 130 ha permanent grasland dat in de oorspronkelijke
staat werd hersteld en er is een stukje
bos van 8 ha waar de prins alle coniferen
door inheemse bomen gaat vervangen.
Het bedrijf heeft zeer verschillende
bodemtypes, zelfs binnen eenzelfde
perceel. “Zeer uitdagend”, vindt ook de
biobedrijfsleider David Wilson. Hij wordt
bijgetreden door Patrick Holden, een rot
in het vak van de biologische landbouw in
het VK, vriend en adviseur van de Prince
of Wales en directeur van zijn Sustainable
Food Trust. De stichting gaat internationaal op zoek naar samenwerking om tot
meer duurzame landbouw en voedselproductie te komen en wil het onderzoek
ontwikkelen en de politiek beïnvloeden.
Biologische landbouw is slechts een
tussenstap. Hij is een welbepaalde norm
of standaard. Zowel conventionele of
klassieke als biologische landbouw zullen
verdere stappen zetten in de richting van
duurzame landbouw. Uiteindelijk zullen
zij elkaar ontmoeten.
Er wordt geen minerale stikstofbemesting gebruikt, noch chemische gewasbeschermingsmiddelen. Er wordt daarentegen zeer veel aandacht besteed aan
de bodemvruchtbaarheid. De zevenjarige
teeltrotatie is specifiek. Het land wordt
3 jaar lang bedekt met een mengeling
van klaver en gras. Deze wordt door de
schapen en de runderen afgegrazen of
gemaaid als wintervoeder. Het is de
bedoeling zo veel mogelijk melk en vlees
te produceren uit ruwvoeder. Met gemiddeld 6300 l melk zit de melkveestapel op
Highgrove nog aan de lage kant. Ayrshires geven gemiddeld 7500 tot 8000 l.
Maar er is beterschap op komst.
Na de 3 jaar gras en klaver volgt wintertarwe die de hoogste eisen stelt en als
eerste kan genieten van de stikstof in de
grond. Nadien worden achtereenvolgens
zomerhaver, zomergerst en winterrogge
geteeld. Tussen de teelten in staat een
vanggewas zoals gele mosterd.
De klaver en het gras zijn noodzakelijk
voor de bodemvruchtbaarheid. Alle
akkerbouwbedrijven zouden dat moeten
doen. Dat wil echter zeggen dat alle
akkerbouwbedrijven ook dieren, met
name herkauwers, moeten hebben.
Holden verwijst ook naar de voordelen
voor de CO2-opname van de grond.
Studies van het Rodale Institute in de VS
hebben aangetoond dat met meer duurzame landbouw 40% van de CO2-uitstoot

4

1 Biologische melk in een verkooppunt van Waitrose met het Duchy Originals-label. Het zou melk
van bioboerdrij van Prins Charles kunnen zijn. 2 Patrick Holden en David Wilson experimenteren
met duurzame landbouw. 3 Op de Duchy Home Farm worden de natuurlijke heggen en de dry stone
walls hersteld. Deze lokken opnieuw hagedissen en andere reptielen. 4 Een mengsel van klaver en
gras gedurende 3 jaar verbetert de bodemvruchtbaarheid aanzienlijk.

in de wereld door de landbouw zou
kunnen worden vastgehouden.
De biologische melk van Highgrove wordt
geleverd aan de Organic Milk Supplier
Co-operative (OMSCO), de grootste Britse
verwerker van biologische melk die ook
naar ons land producten uitvoert. Echter
50% van de melk wordt vermarkt via het
label Duchy Originals bij de grootwinkelketen Waitrose. Dat kwaliteitslabel dat
een van de belangrijkste biolabels in het
Verenigd Koninkrijk is, werd in 1992 door
Prins Charles zelf in het leven geroepen.
Het label wordt nu op de markt gebracht
in samenwerking met Waitrose die 272
winkels heeft in het VK. Waitrose is geen
alledaagse grootwinkelketen. Hij beschikt
ook zelf over een boerderij en de 90.000
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werknemers zijn aandeelhouder van het
bedrijf. Het rund- en lamsvlees van Duchy
Home Farm komt op de markt via de
Organic Livestock Co-operative and Royal
Household. De tarwe en de haver worden
verwerkt tot biscuits onder het Duchy
Originals-label, de gerst tot mout voor
Duchy ale. Er worden op Highgrove ook
groenten gekweekt volgens de agroforestry-methode. De tuinman is een Nederlander.
Meer informatie over de landbouw- en
plattelandsactiviteiten en initiatieven van
de Prince of Wales vind je op www.princeofwales.gov.uk/the-prince-of-wales/
promoting-and-protecting/rural-communities-and-farming. n
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