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Het gaat niet goed in de vleesveesector. Prijzen zijn al 
jaren ondermaats en er komt maar geen verbetering. De 
antivleeslobby werkt aan een mentaliteitsverandering bij 
de consument wat resulteert in een geleidelijke verminde-
ring van het vleesverbruik. Chefkoks, horeca, grootwaren-
huizen maken reclame voor buitenlandse vleesrassen. 
Ons eigen kwaliteitsvlees van onze witblauwe wordt gede-
classeerd tot een ‘wit’ product dat goedkoop moet zijn, 
waarmee de grootwarenhuizen slag slaan onder elkaar 
voor de beste koop.

Sinds het afschaffen van Meritus is het witblauw ras in een 
zwart gat gevallen. Het zeer bekende en gewaardeerde 
label werd vervangen door het generieke label: nu Belbeef 
genaamd. ABS heeft dat steeds zeer spijtig en verkeerd 
gevonden, maar BB is hierin niet gevolgd. Ondertussen 
heeft Delhaize, die zich met het label ‘Meritus’ profileerde, 
zich redelijk gedistantieerd van Belbeef en gebruikt het 
label slechts sporadisch. Dit geldt ook voor de andere 
grootwarenhuizenketens, met uitzondering van Lidl, die 
zich sinds kort juist wel sterk linkte aan Belbeef, maar 
tegelijkertijd er ook met bradeerde. Dit ontketende een 
prijzenslag en resulteerde in een neiging van verschillende 
ketens om zich te distantiëren en op zoek te gaan naar 
andere ‘speciale’ vleessoorten of -rassen. Het is dan ook 
sterk vernederend te moeten vaststellen dat ons Witblauw 
soms geprijsd ligt aan een derde van de prijs van een 
Charolais of een Irish ribeye.

Neen, het zit niet goed! Tijd dat de sector wakker wordt 
en het roer omslaat. Wat moet er gebeuren? Vooreerst 
moeten we werken aan het heropwaarderen van ons 
eigen Witblauw, zodat onze kwekers terug hun fierheid 
van weleer kunnen herwinnen. We hebben heel wat sterke 
troeven met ons Witblauw vee en die moeten we uitspelen. 
We hebben supermals vlees, dit is het eerste en belang-
rijkste criterium om een biefstuk te beoordelen voor de 
meeste biefstuketers. Meer dan tachtig % van de consu-
menten kiest voor mager vlees – is beter voor de lijn. Voor 
de slachters en beenhouwers heeft het ras het hoogste 
slachtrendement. Het is een heel typisch Belgisch product 
met een kleine voetafdruk. Voor de boer is het een tam en 
mak ras met een hoge aaibaarheidsfactor.

Ook VLAM moet het roer omgooien! Omdat het Witblauwe 
het authentieke Belgisch ras is, gelijk verdeeld in Wallonië 
en Vlaanderen, moeten we in eerste instantie dit ras terug 
in ere herstellen. Hiertoe moeten de afmesters zorgen dat 
hun mestrunderen op een gepaste wijze worden afgemest 
(eventueel in samenspraak met de afnemers), zodat de 
kwaliteit van het eindproduct maximaal is. Vervolgens 
moeten we onze kopers overtuigen van onze kwaliteit. 
Onze kopers zijn de distributies van deze wereld, maar 
ook evengoed de consument zelf. En wie kan de con-

sument het beste overtuigen? Dat is de boer zelf! VLAM 
moet meer met de boer zelf naar buiten komen. Het ver-
haal van de boer wil de burger graag horen. Waarom? 
Omdat de burger veel sympathie heeft voor de hardwer-
kende producent en omdat hij beseft dat de boer nodig is. 
We merken dat de consument veel begrip en waardering 
heeft voor de boer en hij is graag bereid om zijn authentiek 
product aan te kopen.

De Horeca is een ander probleem. Deze is totaal ver-
vreemd van de eigen regionale rundvleesproductie, dit in 
tegenstelling met het buitenland waar de horeca steeds 
in de eerste plaats streekeigen vlees zal presenteren. Bij 
ons is men net beschaamd om met vlees van Witblauw 
ras naar buiten te komen. Dit moet dringend veranderen! 
Wij moeten echt meer chauvinistisch worden en geloven in 
onze kwaliteit en onze eigenheid.

En dan is er de markt en het aanbod. Een aantal bedrijven 
houden het voor bekeken en kiezen eieren voor hun geld 
en stoppen met vleesvee. Dit is natuurlijk een koude sane-
ring, maar toch mag de boer niet blind zijn voor de evolutie 
op de markt. Landbouwers zijn geen marketingmanagers, 
maar toch zullen we moeten leren om onze productie 
aan te passen aan de klant-afnemer en niet omgekeerd 
zoals het vaak vroeger was. Als de klant andere rassen 
vraagt moeten we hierover nadenken en een conversie 
overwegen. We zien nu dat het kleur op de weiden (voor-
al in Wallonië) stilaan wijzigt: meer bruin bijvoorbeeld. 
Uiteindelijk zullen er minder Witblauwe aangeboden wor-
den, wat de markt in evenwicht kan brengen. Uiteraard 
is het aangewezen dat men alvorens een ander ras in te 
trekken men zorgt voor afnamegaranties. Enkel op die 
manier kan men bedrijfszekerheden inbouwen en is de 
overgang verantwoord. Nog niet lang geleden was dit bin-
nen de ABS-vleesveecommissie onbespreekbaar, maar 
daar komt nu verandering in. Het zijn nog niche-markten, 
Blonde d’Aquitaine, Limousin, Hereford, Bio e.a., maar 
uiteindelijk kan dat wel zorgen voor een verlichting van de 
oververzadigde Witblauwe markt en kunnen prijzen terug 
naar omhoog.

Een oud zeer voor ABS is de duisternis binnen de vlees-
veeketen. Niet bij de boer, maar verderop in de keten. Hier 
is een gebrek aan transparantie, een ongelijke, onfaire ver-
deling van de winsten en een te grote neerwaartse druk op 
de prijzen voor de boer. Er wordt hier aan gewerkt, maar 
de resultaten zijn te zwak.

Er staat nog veel werk voor de boeg en de sector staat 
voor een doortastende verandering. Laat ons open staan 
voor diverse mogelijkheden en vooral: laten we werken 
aan het goede verhaal van ons Witblauw vleesras.
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