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LTO-voorman Leon Moonen waarschuwt voor volksgezondheid bij vleesimport

‘Ik zal vechten voor
de dikbilrassen’
Het dreigend verbod op structurele keizersnede bij dikbilrassen in Nederland zet de LTO-vakgroepvoorzitter vleesveehouderij Leon Moonen op scherp. ‘Je moet als ministerie de ruimte geven om
aan meer natuurlijke kalvingen te werken. Het zijn koeien en geen kippen. Ik ga me er hard voor
maken om de dikbilrassen in Nederland te behouden.’
tekst Alice Booij

T

ussen de koeien, bij slagers en restauranthouders aan tafel in Den Haag op
het ministerie of ergens in Europa om te
lobbyen: Leon Moonen (42) is sinds één
jaar vakgroepvoorzitter vleesveehouderij
van LTO en kent de sector van begin tot
eind. ‘Het fokken van vleesvee is van huis
uit mijn passie; als klein jongetje liep ik al
tussen de limousins. Dat ik vakgroepvoorzitter ben geworden, heeft alles te maken
met doen wat je hobby is. Daarbij wil ik de
sector op een hoger niveau tillen.’
Bestuurlijk werd Moonen gevormd bij de
LLTB, waar hij een aantal jaren hoofdbestuurder was, totdat hij vakgroepvoorzitter werd voor de vleesveehouderij, een
sector waarin hij alle dagen actief is. De
Limburger is mede-initiatiefnemer van
het project ‘Limousin regionaal’, waarbij
elf vleesveehouders met 2000 runderen
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zo’n 1600 hectare natuurgebied beheren.
‘Ik houd me in dit project vooral bezig
met de eindafzet’, zegt Moonen. ‘Mijn passie ligt dan wel in de fokkerij, maar uiteindelijk komt elk beest aan de haak te hangen en daar wordt het geld verdiend.’
De vleesveehouderij is heel divers, lukt het om
alle belangen goed te behartigen?
‘De variatie zit in extensieve bedrijven
met veel grond die het met weinig premies moeten doen en de heel intensieve
bedrijven met weinig grond en hoge toeslagrechten. In het nieuwe Europese Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB)
hebben meer landen minder geld te verdelen. Voor ons is het de kunst om door
lobbywerk het maximale eruit te halen.
We doen het nooit voor 100 procent goed,
maar 85 procent is ook al heel goed.’

Hoe wordt er vanuit de overheid en de maatschappelijke organisaties gekeken naar de vleesveehouderij?
‘We zijn de meest duurzame en diervriendelijke sector in Nederland. Het antibioticagebruik is heel laag, het dierwelzijn is
heel goed, alleen die keizersnede – ook al
ziet de vleesveehouderij dat anders – zit
het prachtige maatschappelijke imago in
de weg. Zo erg zelfs dat de overheid dreigt
met een verbod op keizersnedes.’
‘Keizersnede is geen dierwelzijnsitem,
maar het is een ethische discussie, waarbij
het gaat om de basisvraag of je deze handeling bij een dier mag uitvoeren. Niet de
keizersnede-ingreep, maar de structurele
ingreep staat ter discussie.’
Kan het ministerie de keizersnede verbieden?
‘Het behandelen van pluimveesnavels
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heeft de overheid ook verboden. Daarbij is
het structureel uitvoeren van de keizersnede in Zweden en Denemarken ook verboden. Juridisch ben ik niet zo onderlegd,
maar ik denk dat als het ministerie het
echt wil, er verschillende mogelijkheden
zijn om het uit te voeren. Er wordt ingezoomd op het antibioticagebruik en bij
hoger gebruik is er een intensievere controle. Kortom: op een gegeven moment
kom je er niet onderuit.’
Dikbilfokkers, stamboeken en onderzoek hebben
de afgelopen jaren al in verschillende projecten
de keizersnede en het voorkomen daarvan onder
de aandacht gebracht, zoals bij ‘Natuurlijk
Luxe’. De uitkomsten waren positief. Zo wordt er
toch aan gewerkt?
‘Daar is volgens het ministerie niet voldoende mee gedaan. Daarom wil het gaan
inzetten op een verbod.’

Marktnotering luxe vleesvee
Binnen een half jaar zal LTO een marktnotering publiceren voor luxe vleesvee.
Bij de huidige marktnoteringen op basis
van de SEUROP-classificatie heeft de
sector zijn vraagtekens, geeft Leon Moonen aan. ‘Op basis van Nederlandse en
Europese uitbetalingen zal LTO een

langer en daar moeten we begrip voor
kweken. Ik ga er alles aan doen om de Belgische blauwen en verbeterd roodbonten
in Nederland te houden.’
Hoe gaat u het ministerie overtuigen?
‘We maken als LTO, Belgisch-witblauwen verbeterdroodbontstamboek komende
weken één plan van aanpak om aan het

nieuwe, eigen, ‘realistische’ marktnotering bekendmaken. We hopen dat die
zich in euro’s vertaalt naar de individuele ondernemers. Een transparant prijssysteem is belangrijk om ervoor te zorgen dat er een eerlijke prijs voor een
goed stukje vlees is.’

aan de slag. Ik heb van fokkers begrepen
dat er mogelijkheden genoeg zijn voor natuurlijke kalvingen met behoud van de
superieure kwaliteit van de Belgische
blauwen en verbeterd roodbonten. Men
heeft dikke tongen en kromme poten onder controle gekregen, dat moet ook met
de keizersnede lukken.’
Heeft u overleg hierover met Belgische collega’s?
‘Die zijn zich helemaal rot geschrokken,
terwijl ze net bezig zijn de Belgische witblauwe als streekproduct neer te zetten.’
Hoe belangrijk is het aandeel van dikbilvlees
in het totaal?

‘Ik heb me door de slagersbond KNS laten
vertellen dat 80 procent van zijn slagers
werkt met vlees van Belgische blauwen en
verbeterd roodbonten. Binnen de 57 procent afzet die het rood vlees in Nederland
heeft, hebben de dikbillen dus een behoorlijk aandeel. Het zou jammer zijn als
we de deur voor dit vlees dichtdoen en
dan uit het buitenland vlees moeten halen. Dat kan niet.’

‘Keizersnede is geen dierwelzijnsitem,
maar een ethische discussie’
Wat gaat u hier als LTO aan doen?
‘Ik ben dagelijks veel tijd met deze materie bezig. Naast vleesveehouders krijg ik
ook Kamerleden aan de telefoon die willen weten hoe het zit. Deze maand gaan
we dan ook praten met het ministerie van
Economische Zaken en we kunnen met
een goede onderbouwing hun voornemens weerleggen. We begrijpen dat fokkers moeten bewegen, maar wel binnen
bepaalde kaders. Wanneer je ze het mes
op de keel zet, bewegen ze helemaal niet
meer. Het gaat hierbij om koeien en niet
om kippen. Veeverbetering duurt gewoon

ministerie te laten zien dat we initiatief
nemen. Naar ons idee begint het bij de
fokkers, die leggen de basis voor de toekomst, en we staan nu op een kruispunt.
Ook het bedrijfsleven, waaronder CRV,
wordt erbij betrokken.’
Hoeveel kans van slagen heeft uw inzet?
‘Ik wilde dat ik het kon zeggen, ik weet
het echt niet. Maar ik zal ervoor vechten.’
Wat moeten de stamboeken hiermee doen?
‘Draagvlak creëren, blijven uitleggen aan
de leden, dan is er wel begrip voor. En dan

Wat is er mis met buitenlands vlees?
‘We hebben hier in Nederland de hoogste
kwaliteit, met de hoogste veiligheid voor
de volksgezondheid, het minste antibioticagebruik en het hoogste dierwelzijn. Dat
is in het buitenland niet zo. Er dreigt ook
een handelsakkoord te komen met vlees
uit Noord-Amerika. Daar lopen dieren die
nog nooit een oormerk gezien hebben en
die groeien op hormonen. Hebben we
daarom zoveel geld geïnvesteerd in het
verbeteren van de kwaliteit en veiligheid
van het Nederlandse vlees?’
Hoe ziet u de toekomst voor vleesveehouders?
‘Ik zie het heel positief. Ondanks dat we
in een crisis leven, is rundvlees een exclusief product waarvan de consumptie wereldwijd alleen maar toeneemt. De laatste
anderhalf jaar zien we dat de kosten oplopen, maar de prijzen gaan ook met de lift
mee naar boven. Dat is in andere sectoren,
zoals die van het legpluimvee en de varkens, heel anders.’ l
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