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Tien procent meer melk aan productiekant in Belg
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Weg van het regionaal denken
Op zich is de verdeeldheid in melkproductie in het
zuivellandschap niet vreemd. In meerdere landen
zĳn de productieverschillen tussen regio’s aanzienlĳk. Als aanspreekpunt voor de Belgische zuivelindustrie heeft Renaat Debergh de juiste positie om
de Belgische melk- en zuivelmarkt te overzien. Hĳ
waarschuwt meteen. ‘We moeten afstappen van het
regionaal denken in zuivel. De zuivelindustrie is
meer en meer geschoeid op Europese leest.’
Dat zuivelfabrieken in België de afgelopen paar jaar
hun activiteiten hebben geconcentreerd en dat
sommige productielocaties daarbĳ zĳn verdubbeld
in capaciteit, is volgens BCZ-frontman Renaat Debergh niet vreemd. ‘Net als bĳ het produceren van
melk vindt ook aan de kant van de verwerking een
concentratie plaats. Het is duidelĳk dat we steeds
meer evolueren naar grotere productie-eenheden.’
Die ontwikkeling noemt hĳ positief. ‘Als klein zuivelland tellen we toch al enkele zuivelverwerkers
met een schaalgrootte die gezien mag worden.’

Enorme evolutie bedrĳven
Tussen 2005 en 2011 nam de landelĳke melkproductie volgens BCZ met een totaal van 11 procent
toe. De gemiddelde melklevering in Vlaanderen ligt
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ie de Belgische landkaart erbĳ neemt en het
zuivellandschap bestudeert, ziet het meteen.
De productieverschillen tussen de verschillende regio’s zĳn aanzienlĳk.
Al jarenlang zĳn de provincies Antwerpen en WestVlaanderen bekend als belangrĳke melkprovincies
in Vlaanderen, op de voet gevolgd door de provincie
Oost-Vlaanderen. De provincie Luik is dan weer met
afstand de grootste melkprovincie in Wallonië.
De Belgische melkveehouderĳ heeft in korte tĳd
aan productiekant een flinke hervorming doorgemaakt. In vĳf jaar tĳd groeide de gemiddelde Belgische melkproducent met 44 procent, zo blĳkt uit
cĳfers van de Belgische Confederatie Zuivel of BCZ.
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inmiddels op ongeveer 360.000 liter per bedrĳf, zo
staat te lezen in het Landbouwrapport (LARA) van
de Vlaamse overheid. Als adviseur melkveehouderĳ
binnen de Studiedienst Boerenbond zag Guy Vandepoel de Vlaamse melkveehouderĳ in korte tĳd
enorm evolueren. ‘Melkveebedrĳven groeien tot
ze een bepaald niveau van schaalvoordelen bereikt
hebben, pas nadien zal de groei stagneren’, stelt
Vandepoel. ‘Het gemiddelde Vlaamse melkveebedrĳf heeft dat niveau van schaalvoordelen nog niet
bereikt; één op de vĳf bedrĳven levert nog altĳd
minder dan 200.000 liter melk. De verwachting is
dat de afvloei nog een tĳdlang groot blĳft.’

Relatief kleine thuismarkt
Naast de afvloei in de sector houdt ook de trend van
concentratie van productie-eenheden al enige tĳd
aan. Vorige maand was de wereld van Belgische
melkproducenten in rep en roer. Terwĳl de Belgische tak van FrieslandCampina een aantal van zĳn
melkleveranciers overdraagt aan zuivelverwerker
Limelco, ziet ook Danone zich genoodzaakt tot een
herstructurering van zĳn melkaanvoer.
Veel wil Renaat Debergh daar niet over kwĳt. ‘Maar
als je ziet dat de gemiddelde Danone-leveraar de
laatste vĳf jaar per jaar zes procent meer melk produceert, dan spreek je over die periode over een stĳging van dertig procent. Als er aan afzetzĳde geen
ruimte is voor die extra geproduceerde melk, dan is
een herstructurering van de melkaanvoer niet onlogisch. De wĳzigingen aan de zĳde van de verwerking zĳn ingegeven door de markt.’
En die markt is beperkt in Vlaanderen. ‘Met tien tot
elf miljoen consumenten beschikt België over een
relatief kleine thuismarkt. Guy Vandepoel ziet daarin een deel van de verklaring voor de huidige transformatie. ‘Vanouds, deels gestuurd door de kleine
thuismarkt, is de Belgische zuivelindustrie meer
dan in andere landen gericht op het afleveren van
bulkproducten.’ Hĳ noemt nog meer historische
verklaringen. ‘België had door de uitgestelde groei
van de melkveebedrĳven ook nog steeds last van
een erg versnipperd verwerkingsapparaat in verschillende aantallen productielocaties. Door die versnipperde melkverwerking en de trage herstructurering in de sector ondervindt onze melkveehouderĳ
nog meer dan in andere landen de gevolgen van het
oude zuivelbeleid.’

Zuivelindustrie in sneltempo hervormd
Zuivelverwerker Milcobel:
met 31 procent van de melk in handen
de grootste zuivelcoöperatie in België

De zuivelindustrie is met de grotere melkaanvoer
genoodzaakt om zich in sneltempo om te turnen
richting het postquotumtĳdperk. ‘Internationaal
zien we dat de vraag naar zuivelproducten blĳft stĳ-
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gen’, klinkt Renaat Debergh positief.
‘Maar dat vraagt wel een aanpassing van
de structuur. Het vergt het maken van
andere zuivelproducten in andere zuivelfabrieken.’
De Belgische zuivelindustrie bezit niettemin een aantal niet te miskennen
voordelen, ziet Guy Vandepoel nog. ‘Er is
veel geïnvesteerd in technologie, innovatie, maar ook in duurzaamheid. Bovendien situeert ons land zich in een Europees groeigebied. We zien nu dat
buitenlandse zuivelondernemingen zich
op het Noordwest-Europese groeigebied
gaan focussen. Er dienen zich zo nieuwe
kopers van melk aan op de markt. Er
komt dynamiek en verschuiving met die
nieuwe melkafnemers.’
Momenteel is twee derde van de melk in
handen van coöperaties, de rest gaat
naar private afnemers. Guy Vandepoel
signaleert de uitwisseling van veel melk
tussen het noordelĳk en het zuidelĳk
deel van België. ‘Daardoor mis je schaalefficiëntie. De versnipperde aanpak van
de melkophaling is wel een nadeel.’
Met 31 procent van de Belgische melkproductie in handen, is Milcobel de
grootste coöperatieve afnemer van melk.
Ook binnen de groep Milcobel vonden de
voorbĳe paar jaar een aantal forse verschuivingen plaats tussen locaties. De
locaties Kallo, Langemark en Moorslede

kenden een aanzienlĳke groei, terwĳl in
Gierle en Wuustwezel bestaande fabrieken zĳn gesloten.
Die strategie van herstructurering is in
de eerste plaats bepaald op basis van
groeimogelĳkheden op locaties, zo zegt
Eddy Leloup, directeur coöperatiezaken.
‘Puur economisch bekeken moet je focussen op productielocaties waarvan de
infrastructuur in de toekomst nog kan
uitbreiden. Voor zowel Langemark als
Kallo geldt dat daar nog groeimogelĳkheden zĳn. In Kallo speelt ook de aanwezigheid van de Antwerpse haven.’
De verschuiving is slechts een kwestie
van melkaanvoer reorganiseren. Als verantwoordelĳke voor de melkaanvoer beseft Leloup het belang van een goed geregelde melkaanvoer maar al te goed. ‘We
houden daar de vinger aan de pols.’ Hĳ
wĳst op de eerdergenoemde melkkernen. ‘De melkaanvoer wordt ingedeeld
volgens een scharnierlĳn tussen de fabrieken. Maar aan die ophaaleconomie
zit ook een grens. Op een bepaald ogenblik kun je daar nog maar weinig voordeel mee halen.’

Duurzame afzet van melk
Een recente strategische keuze van Milcobel is ook om zelfstandig te blĳven
opereren binnen de Belgische landsgrenzen. ‘We willen autonoom onze route

Belgische zuivelsector ondergaat herstructureringsgolf

zuivelbedrĳf

miljoen euro

Milcobel
FrieslandCampina
Bongrain
Lactalis
Danone
LDA-Solarec
Inex
Bel Belgium
Incopack
Olympia

819
775
453
375
372
251
150
128
97
72

Tabel 1– Omzetcĳfers top 10 Belgische
zuivelondernemingen in 2010 (bron: BCZ)

bewandelen ten dienste van de melkveehouderĳ rondom ons’, stelt Eddy Leloup.
‘We willen niet gaan voor een grootbankenscenario, maar richten ons in het belang van onze leden-melkveehouders
bewust op de eigen regio. Onze focus ligt
op een duurzame afzet van melk- en zuivelproducten met een beslissingscentrum in de eigen omgeving, waar dezelfde taal gesproken wordt en dezelfde
cultuur heerst. Door de recente ontwikkelingen wint het belang en de bĳkomende waarde weer van een stabiele afnemer in de eigen omgeving tegenover
discussies zoals over de melkprĳs.’
De recente herstructureringen in de Belgische zuivelmarkt zorgen ervoor dat
melkveehouders de blik opnieuw meer
naar buiten richten. ‘Het heeft duidelĳk
gemaakt dat melk niet alleen geproduceerd moet worden’, beklemtoont Vandepoel. Hĳ wĳst nog maar eens op een
evenwichtige bedrĳfsontwikkeling met
voldoende aandacht voor arbeid, mestafzet, grond en kapitaal. ‘Ook de afzet van
melk is belangrĳk en de relatie tot die
afnemer. Op de golven van een steeds
vrĳere markt is zekerheid over de afnemer de veiligheidsboei om aan vast te
klampen in crisistĳden.’

Bewust zĳn van afnemers
Dat de trend naar grotere zuivelgroepen
doorzet, is duidelĳk. ‘Dat zorgt voor grotere afstanden, ook om met het bestuur
van een zuivelonderneming in gesprek
te gaan’, erkent Renaat Debergh. ‘Maar
ook de Belgische coöperaties worden
groter. Melkveehouders moeten zich
vooral bewust zĳn van hun afnemers
van melk.’
Renaat Debergh ziet wel enkele lichtpunten voor de toekomst. ‘De zuivelindustrie investeerde in 2011 een recordbedrag van 138 miljoen euro in het
uitbouwen van productielocaties. Dat er
zo veel geïnvesteerd is in verwerkingscapaciteit is op zich al een positief gegeven
voor de Belgische melkproducenten.’ l
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