HOOFDVERHAAL TOEKOMST VLEESVEE

Diverse thema’s bepalen

de toekomst van d
Thema’s als klimaat, duurzaamheid en dierenwelzijn hebben dan niet
meteen een rechtstreekse link met fokkerij, toch zullen ze de komende
jaren het debat in de vleessector gaan beheersen. En op die manier
hebben ze ook hun rol in het fokdoel van de verschillende vleesrassen.
VeeteeltVlees sprak hierover met enkele sectororganisaties.
TEKST WIM VEULEMANS

I

n de eerste maanden van 2021 organiseert Coöperatie
CRV haar vijfjaarlijkse discussie over het fokdoel voor
21 rassen, waaronder ook een aantal vleesrassen. Dit
fokdoel geeft een richting waarnaar een ras vanuit de
fokkerij kan evolueren, natuurlijk bepalen de indivi-
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duele keuzes – via een bedrijfseigen fokdoel – de eigen
richting voor het bedrijf.
Elke veehouder krijgt zodoende de kans om mee te praten over het eigen ras. De fokdoeldiscussie begint in
december/januari met een online enquête, waarin vee-
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n

n de vleesrassen
houders aan de hand van een serie vragen kunnen aangeven wat men het gewenste fokdoel vindt voor het ras.
Aansluitend zal in bijeenkomsten met de leden een discussie over de uitkomsten worden gevoerd.
Alle informatie uit de discussies wordt verzameld en
verwerkt in een fokdoel per ras. Voor Belgisch witblauw
zal de rascommissie de resultaten van de discussie bespreken en waar nodig verwerken in de formule voor de
berekening van de bwb-index. Andere vleesrassen worden ook besproken met de stamboekverenigingen. Het
nieuwe fokdoel wordt uiteindelijk door het hoofdbestuur van de Coöperatie CRV formeel vastgesteld.

Korte keten wint
De stem van de vleesveehouder is cruciaal in deze fokdoeldiscussie, maar het is ook goed om weten wat de
kijk van andere betrokkenen in de vleesveeketen is. VeeteeltVlees peilde bij een aantal sectororganisaties hun
kijk op de toekomst van de vleesveesector in België en
Nederland. Daarbij is hun visie niet geheel terug te leiden tot de fokkerij en het fokdoel, maar wel van belang
voor bepaalde mogelijke keuzes.
Michael Gore is gedelegeerd bestuurder van de Federatie
Belgisch Vlees (Febev) en heeft een goed zicht op de ontwikkelingen in de Vlaamse vleessector. Volgens Gore
ligt de bakermat van het Belgisch-witblauwras nog
steeds voor een groot deel in Wallonië. De vleesrassen
maken nog steeds een belangrijk deel uit van de productieketen, al neemt het aandeel melkkoeien de afgelopen
jaren wel toe.
In Nederland is de situatie wel wat anders, verduidelijkt
Richard de Mooij, secretaris van de Centrale Organisatie
voor de Vleessector (COV). ‘Het overgrote deel, tussen de
85 en 95 procent, van de slachtingen in Nederland bestaat uit melkkoeien. Het aandeel vleesdieren in Neder-

		

land is vrij beperkt.’ Volgens de COV-secretaris daalt
zelfs de vraag naar zuivere dikbillen in Nederland en
wordt er meer gezocht naar dieren van Franse of Engelse
rassen. ‘Die zijn voor de handel en de verwerking praktischer en beter hanteerbaar. Ook de verwaarding van de
dikbillen is moeilijk, waardoor groei in die sector moeilijk is’, aldus De Mooij.
‘De afgelopen acht jaar zat ook de Belgische vleessector
in zwaar weer’, vertelt Gore. ‘Sinds de coronapandemie,
die voor veel sectoren tot verlies leidt, neemt de verkoop
van vlees echter toe in België.’ Dit toenemend gebruik
toont zicht sinds kort ook via de ‘korte ketens’ of de
verkoop van vlees door een aantal veebedrijven. Deze
trend wordt ook bevestigd in de GfK-cijfers (zie kader).

‘Vlees van bij ons’
Volgens Greta De Cock-Buys heeft de vleesveesector zeker nog een toekomst. De Cock-Buys runt, samen met
haar man Robert, een veehandel en vertegenwoordigt de
Vereniging van Vlaamse veehandelaars en Vleesproducenten (VVV) in de sectorcommissie rundvee van VLAM.
‘Maar het is van essentieel belang dat de sector kan rekenen op voldoende ondersteuning, via begeleiding en
promotie’, zegt ze. ‘Met een correct product voor een
correcte prijs.’

Michael Gore:
‘De ontwikkelingen in de
exportmarkten tonen
kansen voor onze sector’

GfK-cijfers bevestigen korte keten
Om een beeld te krijgen van wat de toekomst
van rundvlees kan betekenen, is het ook
goed om naar de huidige situatie in de markt
te kijken. Dat doet ook VLAM, die hiervoor
samenwerkt met GfK, een marktonderzoeksbureau.
Zo stelt GfK in zijn analyse dat consumenten
minder vaak naar een winkel gaan om voeding te kopen, namelijk 140 keer per jaar
tegenover 184 in het verleden. Gemiddeld

spenderen zij daar voor 39 euro per bezoek.
Ook de GfK-cijfers bevestigen het eerder
genoemde corona-effect, waarbij rundvlees
aan omzet wint. Elk jaar laten de cijfers een
dalende trend zien in de zomer, in 2020 is
deze trend niet waarneembaar.
De harddiscount – de prijsspelers – winnen
aan belang, waarbij het belangrijk is om te
weten dat rundvlees bij dit soort winkelketens
het moeilijk heeft om afzet te vinden.

Uit GfK-cijfers blijkt ook dat 10 procent van de
consumenten nooit rundvlees koopt. Maar
nog opvallender is dat 55 procent van de
consumenten vertrouwen heeft dat er goed
aandacht is voor dierenwelzijn. Anderzijds
weet maar 13 procent van de consumenten
dat de CO2-uitstoot van Belgisch witblauw
een stuk lager ligt dan dat van bijvoorbeeld
Iers rundvlees.
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HOOFDVERHAAL TOEKOMST VLEESVEE
Voor haar is het belangrijk dat de consument de herkomst van zijn voedingsproduct, waaronder dus ook
vlees, beter leert kennen. ‘Daarom slaat de slogan
“Vlees van bij ons” wel aan.’
‘De trend van de korte keten gaat de kalversector wat
voorbij. Bij Vanlommel zijn het overgrote deel van de
dieren in België geboren en gehouden kalveren. Op die
manier vullen wij het lokaal karakter in.’ Johan Heylen
is commercieel directeur bij Vanlommel, een belangrijke
speler in de kalverhouderij en op die manier ook betrokken in het debat. Hij ziet voor de kalfsvleessector, toch
wel een gespecialiseerde tak in de vleessector, zeker een
toekomst in België, al zal dat ook afhangen van beleidsbeslissingen op het gebied van milieu, huisvesting en
dergelijke.

Invulling duurzaamheid belangrijk
Ook voor de kalversector is een duurzame ontwikkeling
onderdeel van de toekomst. ‘Als sector zijn we reeds
gewend aan het functioneren binnen een flexibel kader’,
stelt Heylen. ‘Maar de regels veranderen wel zeer vaak,
of eigenlijk verstrengen.’
Voor Heylen heeft elke schakel in de ketting die een
toegevoerde waarde heeft, zijn bestaansrecht. Hij benoemt ook de thema’s die de komende jaren een rol
zullen spelen in de vleessector: milieu, nabijheid, voedselveiligheid, dierenwelzijn en antibioticareductie.
Roel Vaes, adviseur rundvee bij de studiedienst van Boerenbond, bevestigt wat Heylen stelt. Voor hem is dat van
tel voor de gehele rundveesector. ‘Duurzaamheid is inderdaad bijzonder belangrijk’, stelt Vaes. ‘Dat lees je ook
in de Farm-to-Fork-strategie van Europa. Daarin speelt
dierenwelzijn een rol, maar ook de reductie van antibiotica. Op vlak van dat laatste zitten we met Belgisch witblauw wel goed.’
Ook dierenwelzijn wint aan aandacht bij de consumenten, nog meer bij verschillende organisaties en politici.
‘Wie het dierenwelzijn als burger belangrijk vindt, moet
als consument meer willen betalen.’ Dat stelde professor
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Nadine Buys (KU Leuven) in een interview met Vilt. Zij is
ook betrokken bij de nieuwe leerstoel Dierenwelzijn en
-ethiek en is ondervoorzitter van de Vlaamse Raad voor
Dierenwelzijn. Volgens haar zijn dierlijke producten
vandaag te goedkoop en zien we in onze maatschappij te
vaak promoties met vlees tegen dumpprijzen. Zij merkt
wel een omslag bij de consument.
‘Men vindt klimaat belangrijk, men vindt minder vlees
eten belangrijk, men vindt duurzamer produceren belangrijk’, aldus Buys. Volgens de professor mogen we
dierenwelzijn en de economische realiteit niet als tegengestelden zien.
Ook Michael Gore is zich bewust van het groeiend belang van dierenwelzijn in de maatschappij. Hij verwijst
daarbij naar de keizersnedeproblematiek. ‘Het gebruik
van keizersneden blijft een issue bij Belgisch witblauw,
zowel vanuit een dierenwelzijns- als vanuit ethisch perspectief. Maar er is ook een productieverlies dat optreedt
als gevolg van het letsel dat tot menig discussie leidt
tussen slachthuis en producent.’
In Vilt stelde professor Buys ook al dat de keizersnede bij
Belgisch witblauw een moeilijk debat is. Anderzijds
meent zij wel dat er voldoende genetische diversiteit is
binnen het Belgisch witblauw om weer te gaan selecteren in de richting van weer een breder bekken en meer
natuurlijke kalvingen. Buys geeft evenwel aan dat het
natuurlijk kalven verplicht opleggen vanaf een bepaalde
datum absoluut geen goed idee is. Fokkerij is immers
een werk van langere adem.

Handel economische motor
De rendabiliteit van de vleesveehouderij staat al langer
onder druk, zware investeringen en een slechte prijsvorming over langere termijn zijn daar niet vreemd aan.
Dat meent ook Greta De Cock-Buys. ‘Jonge ondernemers
met modern uitgeruste en geautomatiseerde bedrijven
worden meermaals geconfronteerd met dure investeringen en zware schuldenlasten. Een eerlijke prijs voor een
(h)eerlijk product is ieders streven.’
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Voor die objectieve prijsvorming is het noodzakelijk dat
de veemarkten blijven bestaan, meent zij. ‘Een correcte
samenwerking van alle actoren in de keten is belangrijk.
De veehandel zorgt zo voor de opvolging en de prijsvorming, het transport en de selectie op de bedrijven. Hierdoor heeft de veehandel nog een waardige en ondersteunende functie in het rundveegebeuren.’
De voorbije jaren was de export van rundvlees vanuit
België vooral gericht op de buurlanden, met name voor
Belgisch witblauw. Recent groeide de Aziatische markt
wel sterk door. ‘De ontwikkelingen in de Aziatische en
andere exportmarkten tonen kansen voor onze sector’,
geeft Gore aan. Hij stelt eveneens vast dat de differentiatie in de vleesrunderen die in Vlaanderen worden gehouden, toch ook problemen met zich meebrengt. ‘We
merken dat het gebruik van bepaalde, meer temperamentvolle rassen zorgt voor een beduidende verhoging
van het risico op arbeidsongevallen aangezien ze agressiever zijn dan Belgisch witblauw.’
Volgens de Febev-bestuurder wordt de export van vlees
uit België naar moslimlanden ook nog eens bemoeilijkt
door het verbod op ritueel slachten in Wallonië. In
Vlaanderen wordt op dit moment nog ‘post-cut stunning’ toegepast, een manier van slachten die tegemoet
moet komen aan de vraag naar ritueel geslacht vlees.
Het blijft evenwel een gevoelig thema.’

Efficiëntie benutten
De verscheidenheid aan vleesrassen was in Nederland al
groter dan in Vlaanderen. Toch ontwikkelen zich in
Vlaanderen steeds meer bedrijven met andere rassen.
Alleen is niet elk bedrijf geschikt om met een ander ras
te gaan werken. Staltype, beschikbaarheid van land,
maar ook de financiering spelen een rol.
Met name in de biologische vleesveeproductie is het
aandeel van buitenlandse rassen groot. Voor Roel Vaes is
het type in witblauw de voorbije jaren veranderd. ‘Er is
veel aandacht voor een economische koe, een efficiënt
dier. Vitale kalveren, die vlot opstarten en doorgroeien
en een goede vruchtbaarheid hebben. Dat is de ambitie
van veel vleesveehouders en dat staat eigenlijk los van
het ras.’ Hij ziet wel nog een uitdaging voor Belgisch
rundvlees, zeker ook voor witblauw. ‘Het is duidelijk dat
witblauw een moeilijker verhaal is in de horeca, die vaak
kiest voor andere rassen. Het moet een uitdaging zijn
van de sector om enerzijds de troeven van ons Belgisch
witblauw meer kenbaar te maken aan de horeca en anderszijds een type dier te fokken dat op maat is van de
horeca.’ Als voorbeeld noemt hij de grootte van de entrecote, die voor veel chefs te groot is om te gebruiken.
‘Runderen met een gezond beenderstel en een goede
bespiering geven een rendabele groei,’ dat stelt Greta De
Cock-Buys. ‘Voor een producent is het dan ook zeer belangrijk om een strenge selectie te handhaven in de veestapel. Dat geldt zeker wanneer een fokstier wordt aangekocht, die bepaalt immers grotendeels de kwaliteit
van de veestapel.’ Naast de juiste fokkerijkeuzes spelen
voor De Cock-Buys ook de omstandigheden waarin de
dieren worden gehouden een cruciale rol. Zij verwijst
naar ziektebestrijding, huisvesting, verluchting.
Peter Boeve heeft als aankoopverantwoordelijke bij Vanlommel ook een goed zicht op de kwaliteit van de kalveren, waarbij die kalveren zowel dikbillen, kruislingen
als zwart- of roodbonte zijn. ‘Momenteel kunnen we als

Roel Vaes:
‘Er is veel aandacht voor een
economische koe, een
efficiënt dier’
bedrijf goed werken met het aanbod dat beschikbaar is
in België’, geeft Boeve aan. ’Wij kopen de kalveren tussen de 14 en 35 dagen leeftijd aan. Daarbij is het belangrijk dat het voortraject van dat kalf goed is. Dit wil zeggen een goed en gezond kalf, voldoende biest, een goede
huisvesting en een goede verzorging zijn essentieel.’

Ook kansen in klimaatdebat
Over rundvlees is al veel geschreven en gesproken in het
klimaatdebat. Vaak wordt er door critici verwezen naar
de grotere ecologisch voetafdruk en het hoge watergebruik voor de productie van rundvlees. Nochtans is de
carbon footprint van lokale rassen en Belgisch witblauw
een stuk kleiner dan van verschillende buitenlandse
rassen en houderijsystemen.
Maar volgens professor Buys in Vilt staat iemand die
steeds de Amerikaanse cijfers blijft gebruiken om aan te
tonen hoe vervuilend de kweek van vleesvee is, ver af
van de Belgische situatie. Zij stelt dat er te vaak gediscussieerd wordt op basis van foute cijfers.
Anderzijds liggen er ook kansen volgens Vaes. ‘Nog te
weinig consumenten staan er bij stil dat de klimaatafdruk van Belgisch rundvlees veel beter is dan van geïmporteerd rundvlees.’ De Gfk-cijfers bevestigen dit. Volgens Vaes liggen er zo nog zeker kansen voor de lokale
vleesveesector.
Michael Gore ziet nog een bijkomende ontwikkeling als
gevolg van het klimaatdebat. ‘Er is groeiende interesse
in het verlagen van de enterische emissies van (vlees)
runderen. Daarvoor worden verschillende initiatieven
ontwikkeld.’ Maar hij ziet ook kansen in het gebruik van
dubbeldoelkoeien om zo de klimaatimpact te kunnen
verdelen over melk en vlees.
Ook voor Greta De Cock-Buys verdient het aspect klimaat en milieu een belangrijke plaats in de vleesproductie. ‘Dit is belangrijk voor mens en dier en bovendien
zullen extreme drukkingsgroepen bedrijven blijven viseren. Onze bedrijven zijn genoodzaakt zich te reorganiseren om aan strikte normen te voldoen, qua klimaat,
milieu en dierenwelzijn. De kosten-batenanalyse zal
hierin eveneens een belangrijke rol spelen.’ Zij meent
wel dat de overheid in samenwerking met de sector duidelijk moet zijn in de communicatie naar de consument
qua klimaat-, milieu- en dierenwelzijnsproblematiek.
‘We hebben alle redenen om onze veehouderij toe te
lichten op een correcte manier.’
Zij verwacht dat vleesvee een kortere tijd op stal zal
verblijven en groeit op het grasland, wat de consument
graag hoort. ‘Dat is ook interessant voor het beenderstel,
de smaak en de kleur van het vlees. Voor mannelijke
runderen zal men opteren voor de kortere graasperiode,
omdat deze op jongere leeftijd geslacht worden.’
Daarmee zijn er diverse visies op de toekomst die fundament kunnen zijn voor de komende fokdoeldiscussie. l
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