SERIE DISTRICTEN COÖPERATIE VLAANDEREN-WEST

Het hoogste bestuurlijke orgaan van de Coöperatie CRV is de
ledenraad van 87 veehouders. Deze veehouders vertegenwoordigen de leden van de tien districten in Nederland en
Vlaanderen. Wat kenmerkt de verschillende districten? En hoe
kijken bestuurders naar de toekomst? VeeteeltVlees brengt het
in een serie in beeld. Deze keer: district Vlaanderen-West.

District Vlaanderen-West in cijfers
aantal leden met melkvee
aantal leden met vleesvee in de afdeling
West-Vlaanderen
aantal leden met vleesvee in de afdeling
Oost-Vlaanderen

2.054
499
524

Vleesveehouderij evolueert

naar nichemarkt

De vleesveehouderij staat onder druk in het district Vlaanderen-West.
Naast veehouders die min of meer hobbymatig actief zijn, telt de sector
nog enkele honderden professionele ondernemers. Zij zijn veelal aangewezen op extra marge in de korte keten of productie voor nichemarkten.

I

n de provincies West- en Oost-Vlaanderen – die samen
een CRV-district vormen – ligt het zwaartepunt van de
Belgisch witblauwfokkerĳ in Vlaanderen. Naar schatting
wordt zo’n 75 procent van het Vlaamse vleesvee in deze
twee provincies gehouden. Het rendement van de vleesveehouderĳ staat echter al jaren onder druk. ‘Als je goed rekent, blĳft er jaar op jaar weinig tot niets over’, constateert
Kristof De Fauw, witblauwfokker in Tielt, voorzitter van
de vleesveeafdeling West-Vlaanderen en voor het district
Vlaanderen-West afgevaardigde naar de ledenraad van
Coöperatie CRV. ‘Dit betekent dat er nauwelĳks nog ondernemers zĳn die investeren in vleesvee en dat een deel van de
gemengde bedrĳven de vleesveetak afstoot’, vertelt hĳ.
Traditioneel waren er in het district veel bedrĳven waar
naast melkvee een koppeltje Belgisch-witblauwdieren werd
gehouden. Toen de melkquotering wegviel, heeft een groot
aantal ondernemers de slecht renderende zoogkoeien ingeruild voor melkkoeien. Naast een groep veehouders die min
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of meer hobbymatig actief is, telt de sector nog enkele honderden grotere fok- en afmestbedrĳven. De Fauw, die ook
voorzitter is van de rascommissie die CRV adviseert over de
Belgisch-witblauwstamboekfokkerĳ, schat het aantal professionele stamboekfokkers in het district op hooguit honderd.

Verbinding met consument
Inmiddels heeft de krimp in de Vlaamse vleesveestapel geleid tot hogere prĳzen. Maar omdat tegelĳkertĳd ook de
productiekosten fors zĳn toegenomen, resulteert dit nog niet
in veel betere financiële resultaten voor vleesveehouders.
De Fauw denkt dat de toekomst voor de Belgisch-witblauwfokkerĳ gezocht moet worden in de productie van vlees voor
nichemarkten. ‘Belgen eten graag vlees van witblauwen en
willen vaak ook wel iets extra betalen voor kwaliteit’, constateert hĳ. ‘Witblauwvlees staat niet voor niets op de kaart
in toprestaurants. Het heeft specifieke kwaliteiten waarmee
het zich onderscheidt van vlees van andere rassen. Wit-
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blauwvlees is mals en mager en het heeft een gezonde vetzuursamenstelling. Dat past in de trend naar meer gezonde
voeding’, legt hij uit.
Om deze specifieke kwaliteiten tot waarde te brengen zoeken veel vleesveehouders met witblauw naar een directe
verbinding met de consument. Ze leveren aan plaatselijke
beenhouwers en horeca, openen een eigen hoevewinkel of
staan op markten. ‘De coronaperiode heeft burgers meer
bewust gemaakt van lokale voedselproductie. Vleesveehouders zagen de afzet via de korte keten vaak sterk stijgen en
een deel van deze nieuwe klanten blijft hangen. Zo evolueert de vleesveehouderij in ons district steeds meer tot een
sector die nichemarkten bedient’, constateert de bestuurder.

Gebruikskruising vraagt vitale populatie
Het Belgisch-witblauwras wordt als gespecialiseerd vleesras
nog niet eens zo lang gefokt in Vlaanderen. Het ontstond in
de jaren zeventig van de vorige eeuw vanuit het witblauwdubbeldoelras. Tegelijk met de opkomst van het holsteinras
verdrong het de traditionele dubbeldoelrassen die in Oosten West-Vlaanderen werden gehouden. Marc Raemdonck,
slager en stamboekfokker van het eerste uur, herinnert zich
nog goed hoe de stamboekfokkerij vorm kreeg. ‘Zo moesten
alle stieren die fokkers of ki-organisaties wilden inzetten,
jaarlijks voor een stamboekjury worden samengebracht.
Enkel de stieren die stamboekwaardig werden verklaard,
mochten worden gebruikt’, vertelt hij. ‘De allereerste keuring in Oost-Vlaanderen vond in 1988 plaats. Op het hoogtepunt kwamen er wel 120 stieren. Van dit soort aantallen
kunnen we nu alleen nog maar dromen’, constateert de
voorzitter van de afdeling vleesvee Oost-Vlaanderen, die
tevens secretaris is van het districtsbestuur en afgevaardigde vleesvee in de raad van bestuur van CRV Vlaanderen.
Maar waar de zuivere witblauwfokkerij onder druk staat, is
de belangstelling voor de inzet van het ras voor de gebruiks-

Bestuur van het district Vlaanderen-West. V.l.n.r.: Koen Wildemauwe, Pascal
Devos, Angélique Sanders, Frank Van Beveren, Marc Raemdonck, Stefaan
Snauwaert, Luc Sanders, Ruben Neuville, Frank Verstraete, Marc De Paep

kruising sterk gestegen. De Belgian Blue Group (BBG), waarin CRV aandeelhouder is samen met de Waalse fokkerijorganisatie AWE, boekt de laatste jaren mooie groeicijfers in de
sperma-export. De wereldwijd toenemende belangstelling
voor het gebruik van gesekst sperma in combinatie met de
inzet van vleesstieren op het ondereind van de melkveestapel biedt verdere groeikansen voor de toekomst.
‘Vergeleken met melkvee is witblauw natuurlijk een kleine
sector. Maar voor het feit dat we aan de basis staan van het
succes van BBG zouden we best wat meer appreciatie mogen
krijgen. Wij willen graag samen met CRV werken aan een
visie op de toekomst van het ras binnen de coöperatie’, geeft
Raemdonck aan. ‘Het is namelijk beslist geen vanzelfsprekendheid dat er steeds voldoende stieren beschikbaar zullen
blijven die voor de gebruikskruising kunnen worden ingezet. Witte stieren met gunstige geboortecijfers zijn voor het
gros van de fokkers een “bijproduct” in hun fokkerijstrategie. Voldoende selectieruimte voor uitgangsmateriaal voor
de gebruikskruising is daarom alleen gegarandeerd als er
voldoende gemotiveerde fokkers zijn om een vitale witblauwpopulatie in stand te houden.’ l

Afdelingsbesturen houden witblauwfokkerij levendig
De provinciale vleesveeafdelingen van Westen Oost-Vlaanderen spelen een belangrijke
rol in de verbinding tussen witblauwfokkers
en CRV. ‘Zo organiseerden we, tot corona er
een stokje voor stak, jaarlijks een busreis
met minimaal 80 deelnemers naar interes-

sante fokbedrijven, dikwijls in Wallonië’, vertelt Marc Raemdonck, voorzitter van de
afdeling Oost-Vlaanderen.
‘Ook de jaarlijkse districtsbijeenkomsten
voor vleesveehouders hebben we afgelopen jaar niet fysiek kunnen organiseren,

De provinciale prijskamp voor Oost-Vlaanderen werd altijd georganiseerd op het dorpsplein
in Sint-Lievens-Houtem

maar het waren altijd topdagen met wel
120 tot 150 bezoekers. Dit soort bijeenkomsten zijn een heel mooie gelegenheid om
met elkaar in gesprek te gaan over de fokkerij’, vindt hij.
Het afdelingsbestuur is ook de drijvende
kracht achter de jaarlijkse provinciale prijskamp. ‘Deze werd tot twee jaar geleden
gehouden op het dorpsplein in Sint-LievensHoutem, tegelijk met de zomerjaarmarkt.
Door deze combinatie waren we altijd verzekerd van veel toeschouwers’, vertelt Raemdonck. ‘Het gemeentebestuur heeft echter
besloten dat we in het vervolg moeten uitwijken naar een terrein buiten het dorp. Dit is
voor ons reden om ons te bezinnen op de
toekomst. Mogelijk zoeken we samenwerking met een andere prijskamp die ook onderdeel is van een groter evenement. We
willen in ieder geval geen keuring organiseren voor alleen veehouders. Prijskampen zijn
ook dé gelegenheid om de witblauwfokkerij
te presenteren aan het grote publiek.’
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