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Geert Hoflack:
‘In gebruikskruising of
eindkruising heeft het ras
een gouden toekomst’
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Van hel tot hemel:

is er toekomst voor vlees?
Is er (nog) toekomst voor de roodvleesproductie
en in het bijzonder het Belgisch-witblauwras?
VeeteeltVlees stelde aan drie specialisten uit de
sector vijf dezelfde vragen. Hier de reactie van
dierenarts Geert Hoflack, werkzaam bij farmaceut
MSD Animal Health.
TEKST GUY NANTIER

Hoe schat u als toeleverancier de
situatie in? Gaan we de richting uit
van het overwegend hobbymatig
gehouden vleesvee?
‘Ik heb natuurlĳk geen glazen bol, maar
laten we wel wezen, het Belgisch-witblauwras heeft in Vlaanderen haar succes – in
aantallen gedacht – te danken aan de invoering van het melkquotum. Nu het quotum
sinds twee jaar opgeheven is, lĳkt het mĳ
logisch dat dit niet zonder gevolgen zal
blĳven in een omgekeerde beweging. De
melkproductie wordt belangrĳker en het
aantal melkkoeien stĳgt en dat is een wereldwĳd fenomeen trouwens.’
‘Het restproduct van die melkproductie,
het vlees van de reformekoeien en van de
kalveren, moet finaal ook opgegeten worden. Hierbĳ vergeten we al te vaak dat je bĳ
afgemest melkvee ook biefstuk en entrecote hebt. De vraag naar vlees van specifieke vleesrassen wordt daardoor kleiner.
Daarenboven is er algemeen een dalende
vraag naar rundvlees. Dit alles is niet enkel
een probleem voor ons witblauwras, dit
probleem stelt zich voor alle vleesrassen.
Specifieke vleesveerassen worden relatief
minder belangrĳk.’
‘Ten gevolge van de vrĳhandelsakkoorden
voorspelt men bovendien een daling van de
rundvleesprĳzen. Vleesvee wordt hier mogelĳk het kind van de rekening. Ook met
dit scenario dient de sector rekening te
houden.’
‘En wat mogen we verwachten als de zoogkoeienpremie ontkoppeld wordt in Vlaan-

deren? Zal er genoeg witblauwvee overblĳven om de retail te bevoorraden of dreigt er
dan een tekort, waardoor de retail gedwongen overschakelt naar een ander ras? Dat
alles valt moeilĳk te voorspellen. Samengevat: er wachten de komende periode voor
de vleesveesector nog meerdere moeilĳk te
voorspellen uitdagingen die mĳ eerder
somber stemmen.’

Gaan we met het Belgisch-witblauwras richting de piétrainfokkerij, zijnde
enkele kernfokbedrijven die kruisingsbedrijven (melkvee/vleesvee)
beleveren?
‘Er is altĳd gesteld dat ons witblauwras de
wereld ging veroveren, maar er is onvoldoende rekening gehouden met wat de
voorwaarden daartoe waren, namelĳk een
ras dat natuurlĳk moet kunnen afkalven
en vlees moet produceren met meer (polyonverzadigd) vet. We hebben te lang gefocust op zeer vetarm en dientengevolge bĳ
momenten soms te droog vlees, daar waar
wereldwĳd de kwaliteit van rundvlees dikwĳls afgemeten wordt aan de marmering
en vetbedekking. En het keizersnedeverhaal hebben we als sector gewoon onder
tafel geveegd. Dat blĳft een ernstige handicap voor de toekomst van een ras dat de
wereld wil veroveren...’
‘Witblauw in gebruikskruising op melkvee
of in eindkruising op vleesvee is momenteel
de grootste troef die ons Belgisch-witblauwras te bieden heeft. Daarin heeft het ras een
gouden toekomst. In een paar jaar tĳd heeft

het witblauwras alle andere rassen zoals
het piemonteseras, weggeconcurreerd in de
gebruikskruising. Echter, je hebt geen grote
populatie, met andere woorden: je hebt niet
zo veel bedrĳven nodig om dit kruisingssperma te produceren. Het witblauw dreigt
zo inderdaad dezelfde weg op te gaan als
het piétrainras en de vaderlĳn bĳ uitstek
te worden van het rundvee. Indien we die
weg op gaan, dienen de selectiecriteria
mogelĳk bĳgesteld te worden. Er is het
kleurissue, de vraag naar vlotte kalvingen,
naar een hoge groei en voldoende conformatie van de nakomelingen. Met deze criteria dienen we in de fokkerĳ rekening te
houden om die booming markt van gebruikskruising of eindkruising te kunnen
blĳven bespelen.’

De toekomst ligt in onderzoek, innovatie en ontwikkeling. Wat doet uw
bedrijf als toeleverancier/sector?
‘De farmaceutische sector bekĳkt niet één
rundveeras, maar rundvee in zĳn algemeenheid. MSD richt zich bĳvoorbeeld op
de ontwikkeling van vaccins, op preventie
van ziekten.’
‘Op het niveau van het ras zal de innovatie
verder komen uit genoomonderzoek, bĳvoorbeeld voor het lopende schurftonderzoek bĳ Belgisch witblauw. Professor Michel Georges heeft het ras indertĳd gered
met zĳn DNA-onderzoek naar de erfelĳke
gebreken. Er komt een dag dat ook op fokkerĳvlak de innovatie uit het DNA zal komen, zoals ook voor het natuurlĳk afkalven. Nu al haarstalen, DNA, verzamelen
van dieren die natuurlĳk afkalven zou een
prioritaire opdracht kunnen zĳn voor het
Vlaams stamboek. We moeten een ras fokken dat kan overleven in de toekomstige
wereldmarkt.’

Is een ander rundveeras beter gewapend tegen de milieuproblematiek
dan het huidige Belgisch-witblauwras?
‘Rundvee zal in onze regio’s onder andere
vanwege de milieuproblematiek, bĳvoorbeeld de discussie rond de broeikasgassen,
vooral getolereerd worden om melk te produceren. Ge kunt het gras op één plek maar
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‘Er is onvoldoende rekening
gehouden met afkalven en de
wens naar vlees met meer vet’

ook door één koe laten eten. Als het een
melkkoe is, is het geen vleeskoe. Bovendien
zĳn onze landbouwgronden in Vlaanderen
te duur om vleesvee te houden, dat globaal
bekeken even goed kan gehouden worden
op graslanden zoals natuurgebieden die
voor niets anders geschikt zĳn, of de uitgestrekte pampa’s in Zuid-Amerika. Maar
daarvoor komt het Belgisch-witblauwras
minder in aanmerking, omdat het niet
zelfredzaam genoeg meer is. Ook de beschikbaarheid van water zal hierbĳ een rol
gaan spelen.’
‘Puur theoretisch bekeken is het houden
van vleesvee niet het meest efficiënt op
dergelĳke graslanden, maar zĳn schapen en
geiten rendabeler voor de vleesproductie
door een veel korter generatie-interval.

16

Het tegenargument dat de smaak van dergelĳk vlees scherper is dan rundvlees en
daardoor niet door iedereen geliefd is, zorgt
ervoor dat ook vleesvee hier kansen krĳgt.’

Het Belgisch-witblauwras is al jaren
onzichtbaar bij de consumenten.
Vivons heureux, vivons caché, lijkt
wel de strategie. Een goede strategie
of tijd voor een omwenteling en hoe?
‘Dat vind ik een zeer moeilĳke vraag. Het
witblauwras wordt door leken dikwĳls
geassocieerd met “bodybuilders”. Bodybuilding draagt echter een negatieve connotatie
in de maatschappĳ. Beelden van witblauwe
dieren op het voorplan zetten zou wel eens
een averechtse reactie kunnen teweegbrengen bĳ de gemiddelde consument.’

‘De intrinsieke kwaliteiten van het ras uitdragen hebben we jarenlang onvoldoende
gedaan. Het ging allemaal te gemakkelĳk.
We produceerden en de retail duwde het in
de markt. Maar het kan nooit kwaad om
met die intrinsieke kwaliteiten uit te pakken.’
‘Lokale, mooie verhalen hebben echter nog
meer effect dan te spreken over intrinsieke
raskwaliteiten. Kĳk maar naar het succesverhaal van veehouder-slager Van Dierendonck met zĳn rode dikbilkoeien. Er zal
altĳd wel een plaatsje zĳn voor vleesveebedrĳven die een niche bespelen met lokaal
geproduceerd rundvlees met een mooi verhaal. Of nichespelers en/of hobbyisten een
ras kunnen recht houden, is maar zeer de
vraag.’ l
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Veehouderij en klimaat
De Dagen zonder Vlees lokken momenteel heel wat reacties uit. Milieuoverwegingen spelen naast gezondheidsaspecten een voorname
rol in het gekrakeel dat meestal vrij is van nuances. Uit de officiële cijfers blijkt dat de Vlaamse veeteelt met slechts 5 procent broeikasgasemissie heel efficiënt produceert. Niemand op de planeet doet beter.
TEKST GUY NANTIER
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De cijfers geven per deelsector het aandeel (%)
broeikasgasemissies in kg equivalent CO2 weer
op drie niveaus: planeet aarde, Europa en
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Wim Veulemans:
‘De sector heeft nood aan
meer brains en minder hart’
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Van hel tot hemel:

is er toekomst voor vlees?
Is er nog toekomst voor de roodvleesproductie en
in het bijzonder het Belgisch-witblauwras? VeeteeltVlees stelde aan drie personen dezelfde vragen. Hier
de reactie van Wim Veulemans, secretaris van het
Vlaams Belgisch-witblauwstamboek en communicatieadviseur bij veeverbeteringscoöperatie CRV.
TEKST GUY NANTIER

Hoe schat u als toeleverancier de
situatie in? Gaan we de richting uit
van het overwegend hobbymatig
gehouden vleesvee?
‘De situatie is momenteel niet bepaald rooskleurig en dat is een understatement. De
sector is gebaat bĳ meer brains en minder
hart. Met andere woorden: de bedrĳven moeten zakelĳker en beredeneerder handelen en
minder met passie.’
‘Er zĳn twee vaststellingen die in die zin
hoopgevend zĳn. Eén: dankzĳ de gewĳzigde
zoogkoeienpremieregeling in Vlaanderen
zĳn er en zullen er veel stoppers zĳn. Dat
neemt druk weg uit de markt. Twee: wĳ
stellen bĳ de jonge ondernemers een hoge
graad van professionalisering vast en investeringsbereidheid. In het verleden is reeds
gebleken uit de technische-economische
boekhoudingen dat bedrĳven die technische
efficiëntie aan de dag leggen, nu ook onder
de streep niet zwaar in het rood gaan. Vanuit
onze rol van veeverbeteringsorganisatie zetten we daarop in: meer economisch rendement door een hogere efficiëntie. Het zal er
in de toekomst op aankomen om aan alle
kleine knopjes te draaien om rendement te
halen.’

Gaan we met het Belgisch-witblauwras richting de piétrainfokkerij, dus
enkele kernfokbedrijven die kruisingsbedrijven (melkvee/vleesvee)
beleveren?
‘De vraagmarkt naar kwaliteitsvlees zal blĳven, daar ben ik van overtuigd. Kĳk, er is een

rush gaande naar gezondere voeding met
minder vlees, maar wel met kwaliteitsvlees.
Daar past het witblauwras, dat mager en
mals vlees produceert, perfect in. Gezien de
dalende consumptie zal het wel met minder
bedrĳven zĳn.’
‘De sterk gegroeide belangstelling voor Belgisch witblauw als kruisingsras met holstein
is wel een belangrĳke toegevoegde waarde
voor de gehele sector. Maar het lĳkt me niet
evident dat bedrĳven die zich enkel op het
gebruikskruisingssegment richten, rendabel
gaan zĳn. Ik geloof eerder in een combinatie
van beide.’

De toekomst ligt in onderzoek, innovatie en ontwikkeling. Wat doet uw
bedrijf als toeleverancier/sector?
‘CRV en het Vlaams witblauwstamboek focussen zich op rendementsverhoging onder
andere via het ontwikkelen van fokwaarden.
Dat doen we in samenspraak met de fokkers
via een vĳfjaarlĳkse fokdoeldiscussie. De
ontwikkeling van karkasindexen en fokwaarden vruchtbaarheid zĳn er voorbeelden van.’
‘Verder werken we samen met de Waalse
veeverbeteringsorganisatie AWE en de Belgian Blue Group, BBG, om genomics in de
selectie te laten intreden. De eerste genomicsfokwaarden voor hoofdzakelĳk functionele kenmerken zullen weldra een feit zĳn
en zullen mogelĳk nog in de loop van 2017
uitgerold worden. Wĳ participeren bĳvoorbeeld ook in het genetisch onderzoek van de
KU Leuven rond schurft.’
‘Daarnaast heeft CRV de module rond de

registratie van diergeneesmiddelen in VeeManager ontwikkeld voor Vlaanderen. Dit
helpt vleesveehouders niet alleen om te
voldoen aan de nieuwe wetgeving, maar
geeft hen ook meer inzicht in de gezondheidsstatus van hun veestapel. Voor Nederland bestond dit al.’

Is een ander rundveeras beter gewapend tegen de milieuproblematiek
dan het huidige Belgisch-witblauwras?
‘De carbon footprint van het witblauwras is
gunstiger dan van andere vleesrassen. Het
Belgisch-witblauwras past dus goed in wat de
consument en de burger wil. Het ras is bovendien lokaal en familiaal verankerd, smakelĳk, mals en bovendien vet- en cholesterolarm. Alleen moeten wĳ het de consument
vertellen. Het ras zal zich meer moeten onderscheiden op dat vlak. Geen enkel rundveeras is bestand tegen de grillen van de
consument en de maatschappĳ.’
‘Het bredere milieuplaatje en mogelĳke
concurrentie met kip en varken bĳvoorbeeld
hebben wĳ niet meteen in beeld. Wĳ zetten
als veeverbeteringsorganisatie in op een
maximale ondersteuning van de huidige
bedrĳven.’

Het Belgisch-witblauwras is al jaren
onzichtbaar bij de consumenten.
Vivons heureux, vivons caché, lijkt
wel de strategie. Een goede strategie
of tijd voor een omwenteling en, zo
ja, hoe?
‘Het klopt dat het Belgisch-witblauwras
nooit zwaar heeft uitgepakt bĳ de consument. Iedereen kende vroeger boeren in zĳn
straat en kende het verhaal erachter. Alleen,
die tĳd is passé: de boeren zĳn verdwenen
maar de koeien zĳn wel gebleven.’
‘Het wordt dus dringend tĳd dat we een verhaal vertellen. Een verhaal met een identiteit
dat we moeten ophangen aan ambassadeurs.
Het BGA-label, de beschermde geografische
aanduiding, dat in ontwikkeling is, gaat ons
helpen om die herkenbaarheid in de markt
te zetten. Hopelĳk volgt er dan snel een producentenvereniging die dat label gaat inzetten. De boer en zĳn verhaal moeten weer
zichtbaarder worden bĳ de consument. l
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INTERVIEW ERIC HERMY
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Eric Hermy:
‘Het Belgisch witblauw kan met de
productdifferentiatie perfect
meespelen met de actuele hypes’
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Van hel tot hemel:

is er toekomst voor vlees?
Is er (nog) toekomst voor de roodvleesproductie
en in het bijzonder het Belgisch-witblauwras?
VeeteeltVlees stelde aan drie personen dezelfde
vragen. Hier de reactie van Eric Hermy,
vleesveespecialist bij mengvoerbedrijf Quartes.
TEKST GUY NANTIER

Hoe schat u als toeleverancier de
situatie in? Gaan we de richting uit
van het overwegend hobbymatig
gehouden vleesvee?
‘Vraag en aanbod zitten momenteel gewrongen, maar dat blĳft niet zo. Ik refereer
aan de situatie in 2012-2013. Ook toen was
de rentabiliteit slecht. Sindsdien is het aantal slachtingen van S-dieren scherp gedaald:
in 2012 waren er dat volgens het IVB (de
Interprofessionele Vereniging voor het
Belgisch vlees, red.) nog 145.000 stuks in
Vlaanderen en we gaan in 2016 naar
87.000. Dat is een daling met 40 procent.
In Wallonië is er een daling met 15 procent.
De aanbodzĳde is dus in beweging, er is een
nieuw evenwicht in zicht.’
‘Bovendien, uit onze contacten met de versnĳders en grootdistributie blĳkt telkens
weer dat de S-karkassen van Belgische witblauwen – ondanks dat ze duurder in aankoop zĳn dan van andere vleesrassen – toch
zeer gewild blĳven, omdat ze het hoogste
versnĳdingsrendement opleveren. Meer
vlees en duurdere stukken betalen het
duurdere karkas.’
‘En niet te vergeten: dikbilvlees blĳft gewild bĳ de Belgische consument omdat het
mals en mager vlees is. Voor consumenten
die meer smaak in het vlees wensen, is er
aanbod van vlees van witblauwe koeien dat
iets donkerder is van kleur en gerĳpt kan
worden. Het Belgisch witblauw kan met
deze productdifferentiatie perfect meespelen met de actuele hypes bĳ de consument.
Samengevat: niets blĳft slecht, maar er is
dringend nood aan betere prĳzen.’
‘Hobbymatig gehouden vleesvee? Dit kan

niet de bedoeling zĳn. Aan de marktsituatie
kunnen wĳ niets veranderen, doch we kunnen helpen om de rentabiliteit van de professionele kweker te verbeteren. Dat kan
door te werken op vĳf fronten: lagere kalversterfte, betere groei door genetica en
gepaste rantsoenen, kalving op twee jaar
mits bĳvoederen van de vaarzen, verkorten
van de tussenkalftĳd en de afzet van marktconforme dieren.’

Gaan we met het Belgisch-witblauwras richting de piétrainfokkerij, zijnde
enkele kernfokbedrijven die kruisingsbedrijven (melkvee/vleesvee)
beleveren?
‘De verwĳzing naar het piétrainras gaat op
wanneer men een deel van de melkveestapel blĳft insemineren met witblauw om
100 à 150 euro meer te krĳgen voor een
kalf voor de kalvermesterĳ.’
‘Maar die vraag speelt niet voor de roodvleesproductie. Slechts enkele kernfokbedrĳven lĳkt mĳ te eng. Dat zĳn dan enkele
bedrĳven die fokmateriaal beleveren aan
ki-centra en mogelĳk springstieren naar
andere bedrĳven. Maar we hebben een bredere rasbasis nodig.’

De toekomst ligt in onderzoek, innovatie en ontwikkeling. Wat doen jullie
als toeleverancier/sector?
‘Voorheen verliep het onderzoek via het
ILVO, vandaag de dag ook nog, maar meer
projectmatig. Waar ik mĳ over verwonder,
is dat er in Wallonië, toch de bakermat van
het ras, zo weinig onderzoek gebeurt.’
‘Sinds een vĳftal jaar beschikken wĳ over

een eigen proefbedrĳf. Daar wordt onderzoek gedaan naar kalveropfok, meel- of
korrelvoer, eiwit- en energiebehoeften,
extensief en intensief voeren, naar additieven enzovoort. Alle onderzoek op het proefbedrĳf staat in relatie tot een rendabele
rundveevoeding en technische ondersteuning van de klant. Het is juist dat dit op een
minder statisch wetenschappelĳke methodiek berust dan op het ILVO, maar vergeet
niet dat wĳ wel met zaken moeten komen
die zich in de praktĳk bewĳzen én – niet te
vergeten – die zich terugverdienen door de
veehouder. Anders blĳven de klanten weg,
zo eenvoudig is dat.’

Is een ander rundveeras beter gewapend tegen de milieuproblematiek
dan het huidige Belgisch-witblauwras?
‘Als ik recente berekeningen bekĳk, doorstaat de carbon footprint van het witblauwras met verve de vergelĳking met andere
vleesrassen. Rassen als limousin lĳken natuurlĳker, omdat ze extensief worden gehouden, minder veeleisend zĳn qua voeding, minder strikt opgevolgd moeten
worden door de fokker enzovoort, maar dit
zorgt echter niet voor een betere carbon
footprint.’

Het Belgisch-witblauwras is al jaren
onzichtbaar bij de consumenten. Vivons heureux, vivons caché, lijkt wel
de strategie. Een goede strategie of
tijd voor een omwenteling en hoe?
‘Wat ons betreft mag het gerust wat zichtbaarder. Onbekend is immers onbemind.’
‘In een digitale wereld is het perfect haalbaar om via het werknummer van het dier
vlees een gezicht te geven, het gezicht van
de boer bĳvoorbeeld. Er is nood aan verhaal
voor witblauwvlees. Het moet wel goed
gekaderd zĳn om geen averechtse reacties
bĳ Jan met de pet teweeg te brengen.’
‘Ook een snelle afronding van het dossier
Beschermde Geografische Aanduiding voor
het Belgisch witblauw gaat qua zichtbaarheid helpen. We mogen best wat meer
chauvinist zĳn in Vlaanderen. Ons nationaal gerecht – steak met frietjes – mag
gerust meer in de kĳker worden geplaatst. l
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