MELK & VLEES INTRO

Melk én vlees
onder één dak
Economie dwingt gemengde bedrijven steeds vaker
tot het maken van een keuze tussen de twee
bedrijfstakken. Maar het zijn niet alleen liefhebbers
die juist trouw zijn aan het werken met twee rassen.
TEKST JAAP VAN DER KNAAP

I

s er nog wel toekomst voor bedrĳven die
zowel een vleesveetak als een melkveetak
bezitten? Specialisme in een van de bedrĳfstakken kan immers bĳdragen aan het
verbeteren van de technische en daarmee
de economische resultaten. Daarentegen
wordt het risico met twee bedrĳfstakken
juist verdeeld. In goede jaren bĳ het melkvee kunnen verliezen van het vleesvee worden gecompenseerd en vice versa.
Daarom blĳft er nog altĳd een groep veehouders met plezier beide bedrĳfstakken beoefenen. De verschillen in aantallen bedrĳven
tussen Vlaanderen en Nederland zĳn wel
groot. In Vlaanderen gaat het volgens de
Belgische Federale overheid FGOV in 2016
om 4250 bedrĳven die twee professionele
rundertakken bezitten. In Nederland spreekt
het Centraal Bureau voor de Statistiek over
ongeveer 100 bedrĳven. Sterker nog, het aantal gemengde bedrĳven is in Vlaanderen in
de periode 2010 tot 2016 zelfs gestegen.
Het gemengde bedrĳf is al sinds jaar en dag
sterker vertegenwoordigd in Vlaanderen
dan in Nederland. Maar voor beide landen
geldt dat er veel enthousiasme is onder
veehouders met twee bedrĳfstakken in de
rundveehouderĳ. In de kerstspecial van dit
jaar spreken alle drie de veehouders vol
passie over hun dieren. Of het nu over hun
vleeskoeien gaat of over het melkvee, op
beide takken zĳn ze trots.
Of er nog toekomst is voor gemengde bedrĳven? Op dit moment zit de vleesveesector in
een ongekend diep economisch dal, twee
jaar geleden gold dat voor de melkveesector.
Het verdelen van de winst, of juist van de
smart over twee bedrĳfstakken blĳft zĳn
waarde behouden. l
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