FOCUS

Sectorale werkgroep Groene Kring

Werkgroep vleesvee
brengt uitdagingen
in kaart
Als jonge vleesveehouders hebben we een grote passie voor
onze stiel. Om de toekomst van onze sector te verzekeren,
vinden we het belangrijk om onze stem zeker te laten horen.
Binnen de werkgroep vormen we standpunten over allerlei
dossiers en spelen we graag in op de actualiteit.

✒ LENE CILLEN
CONSULENT GROENE KRING

Als jonge land- en tuinbouwer komt
er heel wat op je af, dus bij de pakken
blijven zitten is geen optie. Het is de
kunst om mogelijkheden te zien voor je
bedrijf, kansen te grijpen en in te spelen
op nieuwe trends. Zeker in de vleesveesector zien we heel wat uitdagingen op
ons afkomen. Daarom zorgen we ervoor
dat we klaar staan met standpunten
en we zijn blij dat we deze ook binnen
de structuren van Boerenbond kunnen
verdedigen. Met de werkgroep brachten
we de uitdagingen voor de sector in kaart.
Hieronder vind je de drie die volgens
ons het belangrijkst zijn.

Een transparante marktwerking,
met respect voor de producent en een
goed inkomen voor de vleesveehouder,
is de basis voor lokaal geproduceerd
voedsel dat voldoet aan alle strenge
normen die de consument wenst.
© METTES FOTOGRAFIE

Uitdaging 1
Prijsvorming
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De prijsvorming in de vleesveehouderij
is al vele jaren ondermaats. Doordat wij
als producenten de kwaliteit, de duurzaamheid … van ons vlees steeds verbeteren, stijgen onze kosten, maar de
prijs die we ervoor krijgen blijft helaas
al jaren op hetzelfde niveau. Die slechte
prijsvorming is onder meer het gevolg
van het dalende vleesverbruik. De retail

en de verwerkende industrie dragen
hierin ook een zeer grote verantwoordelijkheid. Het feit dat ze klanten naar
de winkels lokken met (te) goedkope
(vlees)producten is een doorn in het oog
van alle hardwerkende producenten.
Een transparante marktwerking, met
respect voor de producent en een goed
inkomen voor de vleesveehouder, is de
basis voor lokaal geproduceerd voedsel
dat voldoet aan alle strenge normen die
de consument wenst. Hopelijk denken
onze beleidsmakers goed na bij de
opmaak van het nieuwe GLB, want ons
Belgisch wit-blauw is een ras dat voeder
het efficiëntst kan omzetten in vlees.
Daardoor hebben onze dieren ook een
veel lagere broeikasgasuitstoot per
kilogram vlees dan andere rassen. Wij,
jonge vleesveehouders, hopen nog
steeds op een keerpunt, zodat wij een
eerlijk inkomen kunnen genereren uit
een eerlijk product.

Uitdaging 2
Het imago van de sector
Imago is ook een van de uitdagingen van
de werkgroep voor de komende jaren.
We moeten de consument er bewust van
maken dat de dieren hier in België op ☞
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☞ de meest milieuvriendelijke manier ge-

punten overmaken. Ik vind het zeer leerrijk om van gedachten te wisselen met
andere collega’s met dezelfde interesses,
over alle provincies heen.

kweekt worden. Ook wij als producenten
dragen het dierenwelzijn hoog in het
vaandel. De grootste uitdaging ligt erin
dat we de media aan de juiste (lees:
onze) kant krijgen, zodat ze de sector
niet steeds in een negatief daglicht
plaatsen. Een groeiende groep van
consumenten hecht veel belang aan de
oorsprong van hun voedsel en ook topchefs promoten ons product. Deze kansen moeten we ten volle benutten.

Birte Dierckx

Uitdaging 3
De wereldmarkt
De wereldmarkt is voor ons als jonge
vleesveehouders een vaag begrip, waar
veel over verteld en gediscussieerd
wordt. Denk maar aan de Mercosurdeal, waar de politiek al jaren over palavert en slechts met vlagen over communiceert. Wat zal deze deal betekenen
voor de Vlaamse vleesveehouder? Welke
invloed gaat hij hebben op onze markt
en op de wereldmarkt? Moeten we ons
sterk maken met te zeggen dat het vlees
van onze Belgische wit-blauwe runderen
een regionaal product is? Maar regionaal is ook een ruim begrip, regionaal kan
Europa zijn. Ons vlees en onze dieren
zitten verspreid over Europa. Is dit nog
regionaal? De wereldmarkt gaat verder
dan Europa, dus moeten we verder kijken
dan we gewoon zijn. Maar dit kan nieuwe
kansen bieden! Kansen die we niet
alleen kunnen aanpakken. België regelt
zaken in het buitenland door middel van
een ambassade, waar gewerkt wordt
aan communicatie en waar onderhandelingen tussen twee landen vorm krijgen.
De ambassade wordt geleid door een
ambassadeur. Zo’n een ambassadeur
hebben ook wij nodig! Iemand die voor
ons kan promotie maken en die kan onderhandelen voor ons als lokale vleesveehouders, die een mooi product produceren maar daarnaast veel vraagtekens
zien. ◗
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Mandaathouders

Werkgroep vleesvee
Elke provinciale kern mag drie mensen afvaardigen
naar elke sectorale werkgroep van Groene Kring, dus
ook naar de werkgroep vleesvee. De werkgroepen
komen gemiddeld 5 à 6 keer per jaar samen, afhanke
lijk van de actualiteiten. We hebben binnen de werk
groep vleesvee dit jaar nog enkele plekjes vrij. Heb jij
een hart voor de sector en wil je graag met collega’s
nadenken over de (syndicale) actualiteiten binnen de
vleesveesector? Neem dan contact op met je gewest
bestuur of stuur een mailtje naar lene.cillen@groenekring.be voor meer info.

Antwerpen
Gemeente: Westerlo
Bedrijf: Vleesveebedrijf (Belgisch witblauw). Na het werk helpen mijn broer
en ik nog mee op het ouderlijke bedrijf.
Toekomstplannen: De bedoeling is dat
we overschakelen van Belgisch wit-blauw
naar Blonde d’Aquitaine. Mijn broer zal
het bedrijf waarschijnlijk voortzetten,
ik zal vooral inspringen op drukke
momenten.
Motivatie: Ik blijf graag op de hoogte
van actuele zaken in de vleesveesector.
Ook vind ik het belangrijk dat de vleesveesector ondersteund wordt door
jongeren. Ik zet mij graag in om over
oplossingen of hedendaagse problemen
na te denken, zodat deze sector eerlijk
kan blijven bestaan.

Michaël Van Velthoven

Antwerpen
Gemeente: Wuustwezel
Bedrijf: Een gesloten vleesveebedrijf
(Belgisch wit-blauw en Limousin). Alle
ruwvoeders zoals gras(-klaver), spelt,
luzerne en maïs telen we zelf.
Toekomstplannen: Ik wil voor elke
schakel op het bedrijf de juist afzetmarkt
vinden, om een goede prijsvorming te
verzekeren. Zo zetten we alle vrouwelijke
runderen via korte keten rechtstreeks
af aan een lokale slager.
Motivatie: Ik ben graag snel en goed
op de hoogte van de actualiteiten en de
regelgeving. Samen met andere jonge
landbouwers wil ik onze input en stand-

Michiel De Gendt

Tine Willekens

Antwerpen
Gemeente: Geel
Bedrijf: braadkippen en zoogkoeien
Toekomstplannen: Momenteel geef ik
les in het buitengewoon secundair
onderwijs. Op termijn zou ik graag deze
job willen inwisselen om het ouderlijk
bedrijf in Noorderwijk voort te zetten.
Motivatie: Ik vind het nuttig om samen
na te denken over problemen en kansen
die zich in de sector voordoen. Het is
belangrijk om een positief en eerlijk
verhaal tot bij de mensen te brengen.

Ennio Liesens

Limburg
Gemeente: Millen-Riemst
Bedrijf: Een vleesveebedrijf met 80 stuks
vee (40 kalvingen). De stierkalveren
worden verkocht en de koeien mesten
we af.
Toekomstplannen: We zouden ook graag
de stieren opfokken/afmesten. Daarnaast
denken we eraan om vleespakketten te
verkopen.
Motivatie: Ik vind het zeer leerrijk om
te overleggen en ideeën uit te wisselen
met collega’s. Ik vind het daarnaast
belangrijk om mee na te denken over
de toekomst van de sector en op de
hoogte te blijven van veranderingen en
nieuwigheden.

Oost-Vlaanderen
Gemeente: Vrasene
Bedrijf: gesloten vleesveebedrijf, vleesvarkens en akkerbouw
Toekomstplannen: Ik wil optimaliseren
waar mogelijk en de eigen akkerbouwgewassen zelf zo veel mogelijk benutten.
Motivatie: Ik wil op de hoogte blijven van
actualiteiten in de sector en bijdragen
aan de visie van Groene Kring over
vleesvee en de beleidsvorming daarbij.

Jonas Van Driessche

Oost-Vlaanderen
Gemeente: Kruibeke
Bedrijf: Ik werk als afdelingshoofd
Gevogelte bij Q-food in Lokeren. In mijn
vrije tijd vind je mij op het bedrijf van mijn
schoonouders, een gemengd bedrijf met
melkvee en varkens. Ik ben daar vooral
actief bij de koeien en op het land. De
varkens laat ik over aan mijn vrouw. In
het weekend en op piekmomenten ben
ik vaak op het vleesveebedrijf van mijn
nonkel in Nieuwkerken-Waas, waar ik van
kleins af aan alles geleerd heb.
Toekomstplannen: Ik hoop dit bedrijf in
de toekomst ook over te nemen. Ik zou
hier graag uitbreiden in aantal en een
nieuwe rundveestal plaatsen. Daarnaast
zou ik er graag ook plaats maken voor
mijn passie vleesvee. Ik hou ervan om
bezig te zijn op het bedrijf en geef de
passie voor de landbouw graag door aan
mijn drie kinderen. Ook zij helpen graag
een handje op het bedrijf.
Motivatie: Ik hoop dat we met de werk- ☞
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☞ groep kunnen aantonen dat er nog toe-

komst is voor de jeugd in de landbouw.
Ik geloof ook dat wij onze kwaliteit in het
vleesvee nergens anders zullen vinden
dan binnen onze eigen landsgrenzen,
ook al is er veel import en is de druk niet
altijd even makkelijk handelbaar. Ik ben
trots op onze sector.

Inez Van Puyvelde

Oost-Vlaanderen
Gemeente: Smetlede
Bedrijf: gemengd bedrijf met vleesvee,
witloof en akkerbouw
Toekomstplannen: We willen niet verder
uitbreiden, maar wel optimaliseren. Zo
kunnen onze technische resultaten nog
verder verbeteren.
Motivatie: Ik ben lid van de werkgroep
omdat ik het interessant vind om te
praten met andere landbouwers die
dezelfde passie delen. Daarnaast ben ik
graag op de hoogte van de actualiteit.

Kobe Ruell

Vlaams-Brabant
Gemeente: Boutersem
Bedrijf: gemengd bedrijf met vleesvee
(170 dieren), akkerbouw (50 ha) en
gras/luzerne (20 ha)
Toekomstplannen: Ik wil het bedrijf nog
verder optimaliseren. Een van de doelstellingen is ook om de stieren en koeien
verder af te mesten.
Motivatie: Het is fijn om samen over uitdagingen te babbelen en om gedreven
mensen te ontmoeten. Daarom ga ik met
plezier naar elke werkgroepvergadering.
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Jan Van Kelecom

Vlaams-Brabant
Gemeente: Hoegaarden
Bedrijf: Initieel hadden we een akkerbouwbedrijf met granen, aardappelen, bieten,
vezelvlas, maïs en wat afmeststieren.
De laatste vijf jaar hebben we veel
geïnvesteerd in een gesloten vleesveebedrijf.
Toekomstplannen: We willen vooral nog
optimaliseren. De komende jaren zal de
nadruk meer liggen op selectie, groei,
vruchtbaarheid en kwaliteit. Pas daarna
zullen we focussen op groei van de
veestapel. We zien wel waar we over
enkele jaren staan. We zijn ook net
gestart met verkoop via korte keten.
Motivatie: Via de werkgroep hoop ik toch
inspraak te hebben in actuele vleesveedossiers en er mee voor te zorgen dat
er nog een toekomst is voor de vleesveesector. Wanneer je samen met collega’s
rond de tafel zit, kan je ook informatie
uitwisselen en samen sterker worden.

Gerty Beirens

West-Vlaanderen
Gemeente: Zuienkerke
Bedrijf: gemengd bedrijf met vleesvee
(Blonde d’Aquitaine en Limousin) en
akkerbouw
Toekomstplannen: Ik wil een duurzaam
en gesloten rundveebedrijf verder uitbouwen, waar het vee de restproducten
van de akkerbouwteelten valoriseert en
de (niet-scheurbare) weides optimaal
benut worden voor begrazing en ruwvoederwinning.

Motivatie: Ik ben voornamelijk lid van de
werkgroep om ervaringen en toekomstvisies uit te wisselen met collega’svleesveehouders. Op die manier wil ik
mijn deel bijdragen aan de toekomst
van de vleesveehouderij. Ik vind het
eveneens belangrijk dat er kritisch naar
de vleesveehouderij gekeken kan worden
binnen de werkgroep.

Mathieu De Temmerman

Oost-Vlaanderen
(mandaat voor West-Vlaanderen)
Gemeente: Oudenaarde
Bedrijf: gemengd bedrijf met vleesvee
(Belgisch wit-blauw) en akkerbouw
(suikerbieten, aardappelen, wintertarwe
en maïs)
Toekomstplannen: Op termijn, na innovatie en kennisoverdracht, wil ik het
ouderlijke landbouwbedrijf overnemen.
Ik wil graag de huidige combinatie
van akkerbouw en vleesvee verder uitbouwen, niet alleen als een goede boer
maar ook als een goede manager.
Daarnaast wil ik streven naar duurzame
landbouw, die economisch efficiënt en
sociaal aanvaardbaar is.
Motivatie: Ik ben lid geworden van
de werkgroep vleesvee om mee na te
denken over hoe we ons vlees kunnen
promoten en de positieve eigenschappen
van het Belgische wit-blauwe ras te
benadrukken. De vleesveehouder moet
de traceerbaarheid van het vlees en
het welzijn van de runderen garanderen
en ook zeggen dat het dier een gezonde
en duurzame voeding krijgt. We produceren hier rundvlees met een minimale
klimaatimpact. Kortom het vleesvee in
een goed daglicht stellen bij de lokale
consumenten. ◗

Met een vriendelijk gebaar
breng je niemand in gevaar
Schoolgaande kinderen, senioren, (brom)fietsers, automobilisten … Soms lijkt het alsof iedereen op hetzelfde
moment in beweging is. Als bestuurder van een tractor of landbouwmachine is het dan vaak een uitdaging om
veilig door het drukke verkeer te manoeuvreren. Minder op tijd vaart en hou je steeds aan de geldende snelheidsbeperkingen. Op die manier blijft het dorp een veilige en aangename plek voor iedereen!
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