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Wereldbeeld

Groen eiland van melk en vlees
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Voor de Ierse landbouw
is brexit ook letterlijk
heel dichtbij
Niemand weet of het Verenigd Koninkrijk (VK) nu al dan niet op 31 oktober de Europese Unie
verlaat. Zal het een brexit met of zonder akkoord zijn? Iedereen bereidt zich voor op het ergste.
De brexit jaagt bedrijven en overheden in heel Europa en daarbuiten op kosten, ook Britse
bedrijven en de overheid. Zij hebben het ervoor over. Het dichtst betrokken bij de brexit is
Ierland, dat meer dan welk ander land in de EU voor zijn economie afhankelijk is van het
Verenigd Koninkrijk. Een deel van het VK, met name Noord-Ierland, bevindt zich op het Ierse
eiland. Hoe reageren de Ierse boeren? We gingen kijken op het jaarlijkse National Ploughing
Championship in Fenagh (Co Carlow).
Jacques Van Outryve
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ganiseerd: leeftijd, gender, discipline,
regio, gemotoriseerd of met paard. De
manifestatie is een jaarlijkse traditie
sinds 1931. Ieren kennen nog de maatschappelijke waarde van traditie. De
schoolkinderen in de ruime omgeving
hebben vakantie zodat de manifestatie
met het hele gezin kan worden bijgewoond. Anderen bezoeken de landbouwbeurs in schoolverband met uitleg van gespecialiseerde leerkrachten.
Landbouw in het onderwijs is in Ierland geen loze slogan. “Kinderen zijn
de volwassenen van morgen. De landbouwsector heeft er alle belang bij om
jongeren reeds vroeg met de sector in
contact te brengen”, zegt ons een buschauffeur die zeer opgezet is met deze
manifestatie. Standhouders zetten hun
beste beentje voor om het de jongeren
ook naar hun zin te maken. De National
Dairy Council, de Ierse VLAM voor melk
en zuivelproducten, houdt op zijn stand
een ‘blind date’-wedstrijd. De wedstrijd wordt gepresenteerd door de
bekende Ierse sportcommentator
Marty Morrissey en nationaal rugbyspeler en vrouwenidool Greg O’Shea.
Dit moet het melkverbruik bij jongeren
ten goede komen. Op de stand staan
honderden jonge meisjes opeengepakt.
Zij gillen luid of snakken naar adem bij
het zien van hun idolen. Een glaasje
verse melk brengt ze opnieuw op de
been.
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iet de Foire de Libramont
maar het National Ploughing
Championship in Fenagh (Co
Carlow) is de grootste Europese landbouwmanifestatie in de openlucht.
De manifestatie telde vorig 250.000
bezoekers op drie dagen. Dit jaar waren
er de eerste dag al 120.000 bezoekers
aanwezig, of een pak meer dan het jaar
voordien. De reden moet ongetwijfeld
worden gezocht in de zachte nazomer
die ook wij op de Werktuigendagen
hebben gekend. Vorig jaar moesten
bezoekers tijdens de Ierse ploegkampioenschappen nog worden geëvacueerd
wegens overvloedige neerslag en te
sterke wind. Regen en wind zijn Ierland
niet vreemd. Het eiland dankt er zijn
groene kleur aan. De veeteelt heeft er
haar handelsmerk van gemaakt.
Het National Ploughing Championship
heeft een expositieoppervlakte van
60 ha met 1700 standhouders waaronder ook alle betrokken officiële diensten van Ierland én van Noord-Ierland.
Meteen is duidelijk hoe de landbouw in
Ierland en Noord-Ierland met elkaar
verweven zijn. Die haal je zomaar niet
uit elkaar, ‘deal’ of ‘no deal’. Noord-Ierland behoort tot het Verenigd Koninkrijk en verlaat in principe op 31 oktober
de Europese Unie. ‘Getting Ireland Brexit
ready’, luidt de slogan van de Ierse regering. De landbouwmanifestatie was
dan ook één grote informatiecampagne
voor boeren en bedrijven om zich voor
te bereiden op wat komen gaat.
Naast het expositieterrein was 80 ha
landbouwgrond gereserveerd voor de
ploegkampioenschappen waaraan deze
jaarlijkse massamanifestatie haar
naam te danken heeft. Er waren meer
dan 300 deelnemers ingeschreven. Alle
leeftijden en disciplines van ploegen
komen gedurende de drie dagen aan
bod. Je kan het zo gek niet bedenken of
er wordt een ploegwedstrijd rond geor-

Protest en politiek
Even verderop staat de stand van
Fine Gael, de politieke partij van An
Taoiseach of eerste minister Leo
Varadkar, landbouwminister Michael
Creed en Europees landbouwcommissaris Phil Hogan. Het gespreksonderwerp op de stand is de brexit en de
gevolgen voor Ierland, en meer in het
bijzonder voor Noord-Ierland. Parlementsleden stellen de aanwezigen ->

De Ierse kwestie
Het Ierse eiland vormt een economisch en sociaal geheel, ook al
maakt Noord-Ierland deel uit van het
Verenigd Koninkrijk. Guinness wordt
gebrouwen in Ierland maar op flessen
getrokken in Noord-Ierland om vervolgens op het gehele eiland te worden
gedronken. Hetzelfde geldt voor vele
landbouw- en voedingsproducten. Ze
gaan dagelijks de grens over en weer.
Die grens is 500 km lang en kent
275 grensovergangen. Deze zou met
de brexit de harde buitengrens van de
Europese Unie moeten worden.
Ter vergelijking: de harde oostgrens
van de Europese Unie, van Finland tot
Griekenland, telt amper 137 grensovergangen. Ieren en Noord-Ieren
willen geen harde grens! Zij willen een
‘deal’, geen ‘no deal’. De EU voorziet in
een tijdelijke noodoplossing, ‘backstop’ genaamd, waarbij de EU en het
VK, althans Noord-Ierland, voorlopig
een enkel douanegebied blijven.
Daar willen de Britten niet van weten.
Zij willen in hun geheel uit de EU.

Landbouw- en
voedingsproducten
gaan dagelijks de grens
over en weer.
Boer&Tuinder • 17 oktober 2019
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gevolgd door andere EU-lidstaten. Wat
niet langer in het VK binnen kan na de
brexit, zullen de Ieren aan de rest van
de EU willen slijten. Om de pil te verzachten, krijgt de sector van Europa nu
reeds 50 miljoen euro steun toegestopt
onder voorwaarde van inkrimping van
de veestapel. Door sommigen werd dit
het afscheidscadeau van Europees
landbouwcommissaris Phil Hogan
genoemd. Phil Hogan is zelf een Ier en
wordt in november in de nieuwe Europese Commissie verantwoordelijk voor
Handel. Het Mercosur-handelsakkoord
is een doorn in het oog van de Ierse
rundveehouders. De Ierse overheid
moest eenzelfde bedrag als de Europese Commissie vrijmaken. Het gaat in
totaal om 100 miljoen euro, ‘beef exceptional aid measure – uitzonderlijke steunmaatregel voor vlees’ (BEAM)
genaamd. Dat zou een eerste soelaas
moeten bieden voor de meer dan
70.000 veehouders. Er staat de Ierse
landbouwsector met de brexit wel
meer kommer en kwel te wachten. Nog
diezelfde dag brachten alle kranten de
studie van de Ierse Centrale Bank op
hun voorpagina die zegt dat bij een ‘no
deal’ een derde van de Ierse landbouwbedrijven in grote problemen komt. Bij
een ‘no deal’ worden immers de hoge
WTO-heffingen aan de grens met het
VK van kracht. Waar moeten de Ieren
dan met hun rundvlees en zuivelproducten naartoe?
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Kevin Nolan toont de vruchtbare maar
droge grond. Ook doorgaans het zeer voch
tige Ierland heeft andermaal een jaar van
grote droogte gekend.
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Klimaatproblematiek
Ierland is het land van melk en vlees,
met dank aan de grasgroei. Gras groeit
er dankzij het klimaat 300 dagen per
jaar. De klimaatverandering zal de
groeiperiode nog doen toenemen.
Alhoewel, ook in Ierland zijn er niet
meer dan 365 dagen. Ierland heeft
resoluut gekozen voor ‘grasgevoederd’
rundvee, zowel vleesvee als melkvee.
Ierland wil op termijn 1 miljoen ha
grasland voor melkvee in productie
hebben. Momenteel zitten ze aan bijna
700.000 ha. Deze lagekostenmelk- en
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gerust, want niemand wil opnieuw
controle aan de grenzen tussen Ierland
en Noord-Ierland. Die controles roepen nare herinneringen op van een
burgeroorlog. Pendelaars uit NoordIerland steken dagelijks de grens over
voor hun werk. De RMO’s rijden constant heen en weer over de grens. Beide
delen van het Ierse eiland zijn sociaal
en economisch geheel op elkaar afgestemd. Zij willen dat ook zo houden. De
brexit is de druppel die de emmer voor
de Ierse landbouw in het algemeen en
veehouderij in het bijzonder doet overlopen. De vleesveehouders protesteren
al enkele weken. De toegang tot slachthuizen wordt bezet. Naast de brexit
hangt de Ierse vleesveesector ook het
Mercosur-handelsakkoord boven het
hoofd. Dat brengt ons bij de bijzondere
situatie van de landbouw in Ierland, en
meer bepaald van de melk- en rundvleesproductie, al zullen anderen het
liever over de productie van gerst voor
Guinness en whiskey hebben. Ierse
whiskey wordt geschreven met een ‘e’
omdat de productnaam zich wettelijk
moet onderscheiden van de Schotse
whisky (zonder ‘e’).
Michael Higgins, de Ierse president,
brak op de opening van de 88ste editie
van het National Ploughing Championship
een lans voor het Ierse familiale landbouwbedrijf en riep de vleesveehouders en slachthuizen op om hun conflict over de vleesprijzen bij te leggen.
Er lag een compromisvoorstel op tafel
van verhoogde bonussen op de vleesprijs die door de slachthuizen zouden
worden uitgekeerd. De veehouderij eist
een betere verdeling van de opbrengst
die in de vleesketen wordt gemaakt. De
rentabiliteit van de sector kleurt dieprood. Aan de huidige vleesprijzen verliezen Ierse vleesveehouders, volgens
hun landbouworganisaties, tot
200 euro per dier. Slachthuizen geven
de nakende brexit de schuld. De sector
voert 90% van het vlees uit, weliswaar
over de gehele wereld. Het VK is nog
steeds de belangrijkste afnemer,

Aengus Lacey, hoofd verkoop en marketing
bij Tanco, vreest geen brexit. In het VK zelf
bevindt zich geen concurrent. Uiteindelijk
moeten de Britse boeren voor hun machine
bij ons terecht.
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Op de NFU-stand op het National Ploughing Championship ontmoeten we vader
en zoon Connell. Zij hebben een fokveebedrijf van Salers in het NoordIerse Newry. Voor hen moet de brexit
ordentelijk verlopen mét ‘deal’ en zonder harde grens. “Wij zullen altijd met
een been in het VK en een been in de
EU zitten”, voegt Seamus Connell er
nog gelaten aan toe.
Wij zijn in Ierland op uitnodiging van
Enterprise Ireland, het agentschap van de
Ierse overheid dat het bedrijfsleven en
de internationale handel ondersteunt.
We brengen bezoeken aan Tanco, producent van balenwikkelaars, en
Keenan, producent van mengvoerwagens (groep Alltech). Ook zij moeten
hun verwachtingen van de markt bijstellen als gevolg van de brexit, maar
blijven niet bij de pakken zitten. Zij
innoveren op meerdere vlakken, waarover later meer. n
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beschikbare middelen in een voordeel
wil omdraaien door zich een groen
imago aan te meten. Dat imago heeft
de jongste jaren wel te lijden gehad van
de droogte, want op bepaalde momenten van het jaar zag het er zelfs in Ierland op bepaalde plekken niet langer
groen.
We ontmoeten Kevin Nolan op zijn
bedrijf in Tullow. Hij was ooit ‘Farmer of
the Year’, een zeer benijdenswaardige
titel in Ierland. Hij legt uit hoeveel of,
beter gezegd, hoe weinig neerslag er
deze zomer is gevallen, amper 376 mm.
In normale jaren regent het 800 tot
1000 mm in deze graanstreek. Kevin is
akkerbouwer maar laat zich verleiden
tot het plaatsen van enkele hectares
zonnepanelen en een vleesvarkensstal
op contract. Over de brexit is hij
duidelijk. Hij pleit voor een ‘no deal’.
Dat verrast ons, maar niet wanneer hij
eraan toevoegt dat zijn graanprijs sterk
gedrukt wordt door de jaarlijkse invoer
van 2 miljoen ton graan uit het VK. Bij
een ‘no deal’ worden de WTO-tarieven
van kracht en wordt op dat Britse graan
een heffing van ongeveer 70 euro/ton
gelegd, wat ook zijn prijs ten goede zal
komen.

Het gespreksonderwerp
is de brexit en de
gevolgen voor Ierland.
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vleesproductie doet aan Ryanair denken, ook een Ierse lagekostenmaatschappij. Ook al bedraagt de Ierse
melkproductie amper 6 miljoen ton,
de lage kostprijs zet druk op de markt.
De Ierse melk- en vleesproductie is
extensief. De gemiddelde melkproductie per koe bedraagt 5000 liter tegenover 8000 liter in het nabijgelegen
Verenigd Koninkrijk. Ieren pakken
wereldwijd uit met hun ‘groene’ imago.
Zij scoren echter minder wanneer het
om de klimaatproblematiek gaat.
Het aandeel van de landbouwsector in
de Ierse uitstoot van broeikasgassen
bedraagt 33,3%! In Vlaanderen
bedraagt het landbouwaandeel 8%.
De reden moet enerzijds worden
gezocht in het feit dat Ierland maar
weinig industriële activiteit heeft die
broeikasgassen uitstoot en anderzijds
in het belangrijke aandeel van de veehouderij in het landbouwaandeel. Wie
33% uitstoot, krijgt zware maatschappelijke en politieke druk te verduren!
Geen prettig vooruitzicht voor de Ierse
landbouw, naast de brexit en Mercosur.
Daar zijn ze zich bij de National Farmers
Union (NFU) van bewust. Daarom ook
dat Ierland het nadeel met alle
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Vader en zoon Connell baten een fokveebedrijf uit in het Noord-Ierse Newry,
dicht bij de Ierse grens. Zij hopen op een brexit mét ‘deal’.

Het verbruik van verse melk is zowel in het VK
als in Ierland nog een belangrijk afzetkanaal.
Ook bij jongeren.
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