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‘Boeren worden vandaag
enkel nog gezien
als stikstofuitstoters’
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‘Jonge boeren

zullen massaal afhaken’
Ondanks de ‘gunstigere’ generieke emissie-eisen
voor vleesvee in het stikstofakkoord, is er ook
voor de vleesveehouderij weinig mogelijkheid tot
ontwikkeling. Dat zegt Bram Van Hecke, voorzitter
van Groene Kring, belangenvertegenwoordiger van
jonge boeren in Vlaanderen. ‘Perspectief ontbreekt.’
TEKST JEROM ROZENDAAL

D

e aanhoudend goede vleesveeprijzen
stemmen Bram Van Hecke tevreden.
Over de toekomst van de sector is
hij minder optimistisch. ‘Juist nu de vleesveehouderij eindelijk weer de wind in de
zeilen lijkt te hebben, wordt de toekomst
andermaal onzeker door het stikstofakkoord, dat geen ruimte tot ontwikkeling
laat.’ Toch blijft de voorzitter van Groene
Kring, de belangenvertegenwoordiger van
jonge Vlaamse boeren, hoopvol.

Na het stikstofakkoord hebben jullie
de ‘Dag van nationale rouw voor de
toekomst van de landbouw’ georganiseerd. Is het zo dramatisch?
‘Het stikstofakkoord biedt geen enkel toekomstperspectief voor jonge landbouwers.
Er is geen enkele ruimte voor ontwikkeling.
Hierdoor verwachten wij dat veel jonge boeren afzien van een beroep in de landbouw.
Dat zal tot gevolg hebben dat er geen jonge
boeren meer instappen en de sterke landbouwsector dus verloren gaat. Het is goed
mogelijk dat met dit akkoord de overheid
binnen tien jaar op zoek moet naar jongeren
die opnieuw willen instaan voor de familiale
landbouw en dus onze voedselvoorziening.’

Door slechte prijsvorming en vergrijzing zijn veel vleesbedrijven gestopt.
Zijn er nog jonge vleesveehouders?
‘Absoluut. Ik ben nu drie jaar voorzitter van
Groene Kring. Toen ik begon, zag ik jonge
vleesveehouders die met passie hun werk
uitvoerden, maar zich afvroegen hoe lang

de economische malaise nog zou aanhouden. Door de vleesprijsstijging zie ik nu
gepassioneerde jonge vleesveehouders die
ook vertrouwen hebben in de robuustheid
van hun verdienmodel.’

Kun je de impact van het stikstofakkoord op de vleesveesector schetsen?
‘In het akkoord is voor de vleesveehouderij
een stikstofreductiedoelstelling opgenomen
van 15 procent ten opzichte van het referentiejaar 2015. Doordat veel bedrijven de
afgelopen jaren gestopt zijn, komt dat de
facto neer op 7 procent tegen 2030. Tegen
2026 moet de helft gerealiseerd zijn op
sectorniveau. Is dat niet gebeurd, dan kan
er op stalniveau gesneden gaan worden in
de veestapel. Dat brengt veel risico met zich
mee voor de jonge boeren. Zelfs als zij hun
reductiedoelstellingen behalen – op stalniveau wordt een reductie-inspanning van
5 procent geëist – kunnen zij gedwongen
worden de veestapel in te krimpen, waarmee de rentabiliteit in gevaar komt.’
‘De generieke reductie-eis in de vleesveehouderij kan mogelijk makkelijker gehaald
worden dan in andere sectoren. De vleesveehouderij is relatief grijs. Dat wil zeggen
dat er de komende jaren ook wel boeren
met pensioen zullen gaan en de reductiedoelstelling door deze verdere afbouw van
de veestapel binnen handbereik lijkt. ’

Waar liggen dan de problemen?
‘Onder andere in de reductie-eis van 5 procent op stalniveau. Dat lijkt voor de vlees-

		

veehouderij moeilijker te realiseren dan
in andere sectoren. Met uitzondering van
beweiding zijn de PAS-maatregelen niet
toepasbaar in de vleesveehouderij, waar
veelal met potstallen gewerkt wordt. Mestrobots of schuivers zijn daardoor uitgesloten, terwijl ook luchtwassers niet realistisch zijn. De koeien hebben juist baat bij
een open stal.’
‘Daarnaast laat het stikstofakkoord geen
enkele ruimte om het bedrijf te ontwikkelen. De kritische depositiedrempel is zo
laag gelegd (op 0,025 procent) dat er voor
landbouwbedrijven geen mogelijkheid is
om het bedrijf te ontwikkelen of de veestapel uit te breiden. Dit is nochtans vaak
noodzakelijk voor jonge ondernemers die
minstens 20 jaar vooruit moeten plannen.
Bovendien liggen vleesveebedrijven vaak in
de buurt van natuurgebieden en hebben zij
daardoor een hoog significantiekader.’

Jij meent ook dat uitbreiding op individueel niveau mogelijk moet zijn?
‘De Vlaamse landbouw en natuur moeten
een balans vinden om met elkaar samen te
leven. Het voorstel van de Vlaamse regering
is nu doorgeslagen in het voordeel van de
natuur. Wij willen werken aan een reductie
van de stikstofemissie, maar dat moet niet
ten koste gaan van het perspectief van de
jonge boer. Men zegt nu dat eerst de stikstofdoelstellingen bereikt moeten worden.
Pas daarna krijgen de jonge boeren weer
perspectief, maar dan is het misschien te
laat. Het proces moet parallel lopen: er
moet gewerkt worden aan een reductie van
de stikstofemissie, maar tegelijkertijd moeten jonge boeren ruimte krijgen om te ondernemen. Voor sommige bedrijven betekent ondernemen meer vee aanhouden en
dus meer stikstof uitstoten. Dat wil nog
niet zeggen dat de gehele Vlaamse veestapel moet uitbreiden. Elk bedrijf kiest het
model dat voor hem het beste werkt.’

Kan je de situatie vergelijken met die
in Nederland?
‘De situatie in Nederland is net zo ernstig
als die in België. Daar is geen zekerheid
en geen perspectief. In Vlaanderen is er nu
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‘Stikstofreductie en
ontwikkeling van jonge boeren
moeten hand in hand gaan’

beperkte zekerheid gegeven, maar geen
enkel perspectief. De toestand hier staat in
geen verhouding tot die in andere Europese
landen, waar stikstof niet tot nauwelĳks
speelt. Als ik bĳ de CEJA, de Europese Raad
van Jonge Landbouwers, uitleg dat stikstofuitstoot in Vlaanderen aanleiding is om een
hele sector op slot te zetten, kan men het
niet geloven.’

Vind je dat het onderwerp stikstof
overtrokken is?
‘Dat zeg ik niet. Voor kwetsbare natuurgebieden is stikstofuitstoot schadelĳk. Bedrĳven die te dicht bĳ een natuurgebied liggen
en een grote impact hebben, zullen moeten
wĳken. Daar moet de overheid netjes mee
omspringen. Maar stikstof is maar een deel
van de puzzel. Met het stikstofakkoord lĳkt
het alsof boeren enkel beschouwd worden
als stikstofuitstoters, terwĳl zĳ veel meer
zĳn. Zĳ dragen bĳ aan de voedselvoorziening, zorgen voor werkgelegenheid en doen
aan landschapsbeheer. Deze factoren zĳn
volledig uit het oog verloren. Niet alleen
biodiversiteit is maatschappelĳk relevant.
Voedselvoorziening, werkgelegenheid en
landschapsbeheer zĳn dat ook.’

Zie je nog kans dat het stikstofakkoord wordt gewijzigd?
‘We zullen alles in het werk stellen om de
overheid en het publiek ervan te overtuigen dat er in Vlaanderen plaats moet zĳn
voor een duurzame landbouw- en vleesveehouderĳ. Wĳ hebben als sector enorm ster-
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ke troeven en moeten die koesteren. De
vreselĳke oorlog in Oekraïne toont ook het
belang van voedselveiligheid en van lokale
voedselproductie. Het bevestigt in zekere
zin waar wĳ altĳd al voor pleitten: het belang van een lokaal gewortelde landbouw.’

Heeft de oorlog in Oekraïne het imago van de landbouw veranderd?
‘We zien voor het eerst in hele lange tĳd
dat het publieke debat gaat over lege schappen in de winkels en het feit dat voedselvoorziening geen vanzelfsprekendheid is.
Je merkt dat het sentiment ten aanzien van
de landbouw gekenterd is en dat er sprake
is van een hernieuwd respect. Dat is een
positieve ontwikkeling, al is de aanleiding
natuurlĳk vreselĳk.’
‘Aan de andere kant moeten we ons ook
niet rĳk rekenen. Het is maar sterk de
vraag hoe lang de positieve stemming ten
aanzien van landbouwers blĳft. Ten aanzien van de vleesveehouderĳ constateer ik
overigens dat het maatschappelĳk sentiment al langer aan het kenteren is.’
‘De vleesveehouderĳ heeft lang in het verdomhoekje gezeten, maar dat draait nu bĳ.
Mensen zien de koeien in de weide. Vleesveehouderĳ is de meest extensieve vorm
van gangbare veeteelt en dat wordt steeds
meer gewaardeerd. Daarbĳ zie je ook een
trend in de samenleving dat mensen steeds
meer kiezen voor een goed stuk vlees. Men
eet liever een keer een goede biefstuk dan
zeven frikandellen waarvan men niet weet
van wat voor een vlees ze gemaakt zĳn.’

Hoe zie jij de toekomst van de vleesveehouderij?
‘Ik ben heilig overtuigd van een toekomst
voor de vleesveehouderĳ. Doordat er bedrĳven gestopt zĳn, bestaat er nu wel een
duurzame balans tussen vraag en aanbod
en daarnaast opteren consumenten dus
steeds meer voor kwalitatief, duurzaam
vlees. Mensen vinden duurzaamheid belangrĳk, maar dat betekent niet dat je moet
stoppen met leven. Je kunt er ook bewuster
mee omgaan. Op het gebied van duurzaamheid heeft de vleesveehouderĳ – in het
bĳzonder witblauw – veel voordelen. Het is
het meest efficiënte vleesveeras in de wereld met de laagste impact op het klimaat.’

Eten we over twintig jaar nog steeds
vlees van Vlaamse bodem?
‘Of er over twintig jaar nog veel vleesveebedrĳven over zĳn in Vlaanderen, is sterk
afhankelĳk van bestaande barrières, waarvan het stikstofakkoord er een is. Ervan
uitgaande dat er dan toch een wezenlĳke
vleesveehouderĳ zal bestaan, voorzie ik
dat er veel stappen gezet worden op het
gebied van innovatie, technologie en efficientie. Daarnaast zal de landbouw dichter
bĳ de maatschappĳ staan en zal het onderling begrip met de consument groter zĳn.
De vleesveehouderĳ kan daarbĳ een leidende rol spelen: doordat deze koeien in de
weide laat grazen heeft ze een positieve
impact op het imago van de sector. Dat kan
helpen om de band tussen consument en
landbouwer te herstellen. l
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