SPECIAL CORONACRISIS

De corona-challenge
in de vleesveewereld

Hoe beleeft de vleesveewereld in België en
Nederland de coronacrisis? De redactie peilde
telefonisch het sentiment en de gevolgen van de
‘lockdown’-maatregelen bij vleesveehouders en
stakeholders uit de agrovoedingsketen.
Een terugblik in de afgelopen tijd.
TEKST GUY NANTIER
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Corona-challenge De veehandelaar
De laatste weken zijn de veemarkten te Ciney, te Battice en
te Moeskroen gewoon doorgegaan. ‘Deze week gaat enkel
nog de veemarkt in Ciney door’, geeft Benoit
Luycx aan. Luycx is veehandelaar en tevens
voorzitter van de beroepsvereniging van
Vlaamse veehandelaren. ‘Of de veemarkt
van Ciney ook volgende week nog zal doorgaan, is een groot vraagteken. Vorige week
noteerde Ciney slechts een aanvoer van
560 dieren in plaats van de gebruikelijke
2000 stuks.’
MAART ’20
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Prijsvorming kwaliteitsvlees stabiel

archiefbeeld

‘De laatste twee weken was de vraag naar
slachtrunderen van het vleestype heel groot’,
aldus nog Luycx. ‘De vraag kwam vooral uit
de grootdistributie en de slagers, wat zorgde
voor stabiele prijzen.’
Anders gesteld was het met de reforme
melkkoeien. ‘De vraag naar reforme melkkoeien, waarvan het vlees vooral in gehakt
en in bereidingen teruggevonden wordt, ligt

plat. Scholen en andere gemeenschappelijke instellingen zijn immers gesloten. Dat
heeft een zware prijsdaling veroorzaakt’,
geeft hij aan.
Ook de export van reforme melkkoeien naar
vooral Spanje heeft te lijden van de coronacrisis. De export is nagenoeg met de helft
gedaald, onder meer ook door een gebrek
aan vrachtwagenbestuurders.

Attest genoodzaakte verplaatsing

Voorlopig gaan de veehandelaren nog de
boer op en worden de kalveren en runderen
opgehaald. ‘Hiertoe heb ik wel een attest
van genoodzaakte verplaatsing nodig’, geeft
de veehandelaar aan. ‘Dat attest levert onze
beroepsvereniging af.’
‘Verder zijn de gebruikelijke voorzorgsmaatregelen van kracht: de afstandsregel van 1,5
meter, geen fysiek contact en regelmatig de
handen wassen. Maar dit vormt geen probleem. De situatie is immers heel ernstig.’

Corona-challenge De dierenarts
27

Geen ontsmettingsmiddelen

De dierenarts heeft een prioriteitenlijst gekregen van het FAVV voor zijn activiteiten in
het kader van dierziektebestrijding. Zo hebben aankooponderzoeken van runderen (tbc
en controle-identificatie en bloedonderzoeken voor ibr) een zeer hoge prioriteitsstatus.
‘Blauwtongvaccinatie, vrijwillige diergeneeskundige bedrijfsbegeleiding en para-tbc
binnen een vrijwillig programma hebben dan
weer een lage prioriteit.’
Het contact met de veehouders is niet wezenlijk veranderd, al is het fysiek afstand
houden of social distancing zoals men dat nu
noemt, een punt van aandacht. ‘Vooral bij
een keizersnede is het moeilijk om de af-

stand tot mekaar te bewaren’, geeft de bedrijfsdierenarts aan. ‘Maar handen schudden
of piepers (kussen, n.v.d.r.) geven aan de
boerin heb ik nooit gedaan. Dus dat vormt
geen probleem.’
‘Je voelt wel de onzekerheid bij de boeren.
Zo heb ik een boer die ook aardappelen
heeft voor chips. De prijzen voor de aardappelen zijn gewoon gekelderd.’
Verder houdt Campe het bedrijfsbezoek kort
en ontsmet hij na elk bezoek bij het instappen in de wagen de handen en zijn gsm.
Ontsmettingsmiddelen voor het materiaal
zijn wel moeilijk te verkrijgen, getuigt hij.
‘Maar ik behelp mij met Dettol en chloorhexidine.’

Goodwill politie nodig

John Campe gaat als dierenarts ook regelmatig de grens met Nederland over voor zijn
cliënteel aldaar. ’Alle grensovergangen worden bewaakt door de politie. De sluipwegen
zijn allemaal gebarricadeerd.’
Maar Campe heeft een officiële vrijgeleide.
‘De toelating heb ik ontvangen van het FAVV
via mail’, verhaalt hij. ‘De politie die de grenzen bewaakt, doet wel al eens moeilijk omdat er geen stempel op staat. Na enige uitleg kan ik telkens wel mijn weg vervolgen.
Maar je hebt wel de goodwill van de politie
nodig.’

archiefbeeld

‘Er zijn wel leukere tijden om
de boer om te gaan’, geeft dierenarts John Campe uit SintKruis (Brugge) aan. ’Maar gelukkig zijn mijn gezin en ikzelf nog gezond en
kunnen we ons werk voortzetten.’
Campe woont op een boerenerf met paardenpension, schapen en koeien. In normale
tijden is dat vooral een zaak van zijn echtgenote. ‘Maar nu helpt onze zeventienjarige
dochter mee tussen het werk voor de school
door. Voor haar is het een welgekomen afwisseling, voor mijn echtgenote is het een
welgekomen hulp.’
MAART ’20
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Corona-challenge De boerin-marktkramer
In Bogaarden in het zuidwesten
van het Pajottenland runt Greet
Willems samen met haar vier
kinderen hoeve Cleynhof Ten
Bautebrugge. De hoeve is een melk- en
vleesveebedrijf met blonde d’Aquitaines.
Hoe beleven Greet en haar gezin de coronacrisis? Greet Willems: ‘Eigenlijk is sinds de
uitbraak tot op vandaag alles bij het oude
gebleven: alle gezinsleden zijn nog kerngezond en het werk gaat gewoon door.
Dat is dus op zich al een meevaller.’
MAART ’20
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Lokale markten gesloten

Het bedrijf in Bogaarden heeft naast de veeteeltactiviteiten ook een hoeveslagerij en
doet wekelijks een viertal markten aan. Op
de markten verkopen twee dochters het
eigengeproduceerde rundvlees, varkensvlees van een lokale boer, alsook eigenbereide en niet-eigenbereide charcuterie.
Nu markten verboden zijn vanwege de coronapandemie, moet de productie gesleten
worden via hoeveverkoop. ‘Positief is dat
zowat de helft van onze marktklanten nu

ook de weg naar de hoeve heeft gevonden’,
analyseert Greet nuchter.
‘Anderzijds, thuis vraagt het wel extra werk.
Ook compenseert de gestegen verkoop op
de hoeve niet voor de volle honderd procent
de verkoop op de markten. Thuis verkopen
we enkel vers vlees en de eigengemaakte
charcuterie. Voor de markten is ons aanbod
groter met onder andere niet-eigengemaakte charcuterie.’

‘De coronacrisis heeft wel al nieuwe klandizie uit de buurt opgeleverd’, vertelt Greet.
‘Opvallend daarbij is dat de nieuwkomers
vooral bestellingen op maat plaatsen. Positief is ook dat de klanten die de stap naar de
hoeve zetten, ook veel respect voor het
boerenwerk hebben. Die groep is dus groeiende. Of het blijvers zullen zijn, is voorlopig
koffiedik kijken.’

Meer bestellingen op maat

Zoals het een ondernemersvrouw zoals
Greet betaamt, heeft zij met haar kinderen
ook al nagedacht over het post-coronatijdperk. ‘Wij denken dat onze website een
opfrisbeurt nodig heeft, zodat bestaande,
maar zeker ook de nieuwe klanten, blijvers
zijn en meer gebruiksgemak ervaren.‘
Toch is Greet een beetje bezorgd over de
toekomst. Greet Willems: ‘Ik vrees de geldcrisis die na het coronatijdperk zal ontstaan.
Mensen zullen misschien vlug in hun oude
gewoonten vervallen en opteren voor goedkoop rundvlees uit de supermarkt.’

Hoeve Cleynhof Ten Bautebrugge levert wekelijks eveneens aan de lokale Buurderij (een
netwerk van lokale voedselproducenten dat
rechtstreeks aan de consument verkoopt) en
tweewekelijks is er verkoop aan huis van
zowel vleespakketten als bestellingen op
maat. Er zijn vier soorten pakketten: pakket 1
bestaat uit rundvlees (± 10 kg) à 10,00 euro
per kilo, pakket 2 is uitsluitend varkensvlees
(± 10 kg) à 7,50 euro, pakket 3 is een mix van
rund- en varkensvlees (± 7 kg) à 9,00 euro per
kilo en pakket 4 is een studentenpakket van
rund- en varkensvlees à 9,50 euro per kilo.

Post-coronatijdperk
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Greet Willems: ‘Alle gezinsleden zijn nog kerngezond en het werk gaat gewoon door. Dat is dus op zich al een meevaller’
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De slachthuizen en vleesuitsnijderijen zijn de sectoren waar het meeste gekuist en ontsmet wordt vanwege de voedselveiligheid

Corona-challenge De slachter/vleesgrossier
‘Wij mogen niet klagen’, vertelt
Bart Teugels telefonisch. Bart
Teugels is eigenaar van het EEG
slachthuis te Mechelen en van
de vleesgroothandel Rima. ‘Het is natuurlijk
hout vasthouden. Maar tot op vandaag gaat
het slachten nog steeds gewoon door. Al het
personeel is nog steeds op post. De buitenlandse werknemers die in detachering werken en hier een huurwoning hebben, zijn er
ook nog. De controlediensten van het federaal voedselagentschap FAVV zijn eveneens
nog op post. Zonder hen mogen we niet
slachten.’
APRIL ’20
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Meer afzet slagers en warenhuizen

Wekelijks worden in Mechelen zo’n 150 tot
200 runderen en zo’n 4000 tot 4500 varkens geslacht. Rima beschikt over een eigen
integratie van zowel runderen als varkens.
De logistiek en de aanvoer naar de slachtlijn
lopen nog zoals voorheen.
De afzet van het vlees verloopt via de eigen

vleesgroothandel naar de binnenlandse
horeca, slagers en supermarkten alsook naar
het buitenland. ‘De horeca die toch vrij grote
tonnages afneemt bij ons, ligt wel stil, evenals de export’, verhaalt Teugels. ‘Maar gelukkig kunnen we dit enigszins compenseren
door een hogere afzet naar slagers en
grootwarenhuizen. De vraag is daar zelfs
vele malen hoger dan voorheen.’

Altijd strenge hygiëneregels

Vlees of levensmiddelen op basis van vlees
vormen momenteel geen enkel initieel risico
op COVID-19. Er moet echter altijd rekening
worden gehouden met het risico van hun
indirecte besmetting door de mens. Alle
levensmiddelen waarop een operator zou
kunnen gehoest hebben, moeten uit de
voedselketen worden verwijderd.
‘Op de slachtlijn en in de versnijdingszaal
dragen de 120 medewerkers daarom nu ook
mondmaskers’, vertelt Bart Teugels. Verder
wordt er extra toegezien op de handhygi-

ene. ‘Handen wassen is standaard een onderdeel van het hygiënebeleid. Nu worden
de handen tweemaal gewassen.’
Bart Teugels voegt er nog aan toe: ‘Beschermmateriaal zoals maskers, schorten en
handschoenen zijn nog voldoende voorradig. Dat moet ook, want wij zijn een essentiele schakel in de voedselproductie. Verder
zijn wij een sector waar wellicht het meeste
gekuist en ontsmet wordt en waar de hoogste hygiëneregels gelden vanwege de voedselveiligheid.’

100 procent veilig spelen

Teugels geeft nog aan een private firma
ingehuurd te hebben om de lokalen buiten
de slachtlijn en de versnijdingszaal extra te
ontsmetten. ‘Zo worden dagelijks de lokalen
voor het personeel ontsmet en al zeker de
deurklinken. We doen het maximum om het
100 procent veilig te houden.’
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Bedrijfsdierenarts
John Campe:
‘Vooral bij een
keizersnede is het
moeilijk om de afstand
tot mekaar te bewaren’

Limousinfokker
Sytze van der Goot:
‘Bedrijfsmatig gaat alles
gewoon door. Het is eigenlijk
de televisie die ons dagelijks
aan de coronacrisis herinnert’

‘Soms denk ik wel dat wij hier
allemaal al corona hebben gehad. In februari was iedereen
van het gezin zwaar grieperig
en had ik een keelontsteking als nooit tevoren’, zegt Sytze van der Goot aan de telefoon. ‘Maar voor nu zijn er geen gezondheidsproblemen.’
Sytze en Alma van der Goot hebben een
biologisch vleesveebedrijf met limousinstamboekvee te Eelde, aan de zuidwestkant
van Groningen. Naast de veehouderij beheert Sytze in samenwerking met Natuurmonumenten een veenweidegebied van
600 hectare in het nieuwe natuurgebied
De Onlanden.
De eerste zomerse temperaturen lokten
afgelopen weekend veel wandelaars naar
het natuurgebied. Sytze: ‘Iedereen had kennelijk behoefte om even een luchtje te
scheppen en de benen te strekken in deze
lockdown-periode. Het was verschrikkelijk
druk. Maar ik merkte wel dat de wandelaars
zich keurig aan de regels hielden.’
APRIL ’20
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Voorlopig geen financiële pijn

’t Hoogeveld, zoals de boerderij heet, is
tevens een kijkboerderij. De boerderij is
sinds de corona-epidemie verboden terrein
geworden voor bezoekers, maar de kijkstal
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is nog wel open. ‘Ook hier merk ik dat de
mensen zich gedisciplineerd gedragen en
zich aan de voorschriften rond samenscholing en social distancing houden. Ontsmettingsgel is voorhanden.’
Op ’t Hoogeveld kan men ook terecht voor
landbouweducatie, natuureducatie, verjaardagsfeestjes, barbecues en zaalhuur. Voor
de maand april stonden twee grote excursies gepland en enkele feestjes. Die gaan nu
niet meer door, net als het wekelijkse bezoek van schoolklassen. ‘De verbredingstak
ligt dus helemaal op zijn gat. Maar gelukkig
moeten we het daar niet van hebben. Ja, je
mag stellen dat corona ons financieel niet
echt pijn doet.’
De veehouder geeft terzijde wel aan dat zijn
echtgenote het er wel moeilijk mee heeft om
niemand meer te ontvangen en om niemand
meer te hebben om tegen te praten. ‘Ze
werkt nu meer in de tuin.’

Vraag naar koeien groot

Bedrijfsmatig gaat alles gewoon door te
Eelde: het landwerk, het afkalven van de
koeien, het afleveren van koeien, de veearts
komt indien nodig. Enkel de export van fokveevaarzen ligt stil. ‘Een heel aparte ontwikkeling is dat de vraag naar extra koeien
groot is’, vertelt Sytze. ‘De twee slagers die
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Corona-challenge De boer/verbreder

Sytze van der Goot

wij beleveren, hebben al om extra koeien
gevraagd, net als drie boerderijwinkels. De
mensen zijn thuis weer aan het kokkerellen
geslagen, waardoor er meer vraag is naar
vlees.’

Televisie herinnert aan de crisis

Sytze en Alma merken uiteindelijk eigenlijk
weinig van de coronacrisis. ‘Onze medewerkers op de boerderij zijn nog aan het werk.
De kinderen helpen nu wel mee op de boerderij in plaats van stage te lopen voor de
landbouwschool. In normale tijden komen wij
enkel voor de boodschappen in de stad. Het
is eigenlijk de televisie die ons dagelijks aan
de coronacrisis herinnert.’
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Corona-challenge De voeradviseur
Voeradviseur Anne Vandelannoote van Aveve moet zich
even afzonderen. Het geluid
van twee spelende kleuters op
de achtergrond is niet ideaal voor een telefonisch interview. ‘De jongste van zeven
maanden ligt in bed, maar de twee oudsten
van drie jaar en vierenhalf jaar vragen wel de
nodige aandacht’, vertelt Anne.
Anne Vandelannoote neemt in de voormiddag verlof om met de kinderen actief te zijn.
Haar echtgenoot werkt buitenshuis in de
voormiddag en neemt verlof in de namiddag
om haar taak over te nemen. De kleuters
mogen immers niet naar de opvang omdat
zij de mogelijkheid heeft tot telewerk.
Verder proberen Anne en haar man de kinderen elke dag ritme en structuur te geven
en maximaal te genieten van het – verplichte
– samenzijn. ‘Spelen in de tuin, samen wandelen en de oudste met de fiets leren rijden.’
APRIL ’20
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Nog voldoende losse grondstoffen
Vraag, aanbod en prijsvorming van losse
grondstoffen voor de productie van mengvoer is een wereldgegeven. Qua aanbod is

er minder aanbod van eiwitrijke producten,
zoals sojaschroot, wat een opwaarts effect
heeft op de prijs. Ook bijproducten uit de
verwerkende industrie, zoals bierdraf uit
brouwerijen, zijn moeilijker te verkrijgen. De
beschikbaarheid van vitaminen en mineralen
die vooral in China worden geproduceerd,
heeft ook te lijden onder de lockdown aldaar. ‘Maar voorlopig is er van alles nog
voldoende.’
In de prijsvorming zijn al ‘corona-effecten’
merkbaar. Anne Vandelannoote: ‘De prijs
voor granen – tarwe en gerst – is aan een
opwaartse koers bezig. De maisprijs blijft
hierbij wel achter. Reden is dat de bio-ethanolproductie, waarin mais een rol speelt, op
een laag pitje draait vanwege de geslonken
aardolieprijs. De prijs voor ruwe aardolie is
driemaal zo laag als voorheen. De voeradviseur verwacht ook dat de vraag naar aardappelen in het afmestrantsoen komende is. ‘De
aardappelmarkt zit op zijn gat.’
In de fabrieken van Aveve verloopt de
mengproductie nog zoals normaal. ‘Het bedrijf heeft in een zeer vroeg stadium al maatregelen getroffen om de werknemers een

coronaveilige werkomgeving te bieden.
De ruwvoederontledingen via het agrarische
zaakvoerderkanaal en de normale klantenservice gaan ook gewoon door. ‘We vinden
het belangrijk dat we onze veebedrijven, die
steeds paraat staan ten dienste van de sector, ook in hun dagelijkse werk met raad en
daad verder kunnen bijstaan.’

Telefonisch voeradvies

De voeradviseurs werken telefonisch en via
mail vanuit de thuissituatie. Heel druk is het
evenwel niet omdat de verlate voorjaarswerkzaamheden nu op de bedrijven in volle
gang zijn. ‘Dagelijks krijg ik een vijftal telefoontjes voor voeradvies’, geeft Anne aan.
‘Het betreft voornamelijk advies voor rantsoenwijzigingen. Maar indien nodig mogen
en kunnen wij de boer op voor heel dringende zaken. Denk hierbij aan een groot
voerprobleem. We bezitten om ons te verplaatsen een attest van het bedrijf als essentiële schakel in de voedselproductie. Maar er
is ons op het hart gedrukt vooral het gezond
verstand te gebruiken om het zo veilig mogelijk te houden.’
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In de prijsvorming van losse grondstoffen zijn al duidelijke ‘corona-effecten’ merkbaar
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