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VOORWOORD

België telde in 2018 412.000 zoogkoeien, waarvan zo’n 40% terug te vinden 
zijn in Vlaanderen. Een 13.000 zoogkoeien worden in Limburg gehouden, 
voornamelijk in Haspengouw. De laatste 10 jaar zijn de aantallen echter sterk 
gedaald, waardoor er in België  in 2018 23% minder zoogkoeien waren dan 
in 2008. In Limburg is het aantal zelfs met 30% gedaald. Dezelfde negatieve 
evolutie stelt zich ook bij het aantal bedrijven. In België is het aantal bedrijven 
met zoogkoeien in deze periode gedaald met 29%, in Limburg daalde het 
aantal zelfs met 32% van 1003 naar 682 bedrijven.

Het behoeft geen betoog, dat de vleesveesector voor grote uitdagingen staat 
en nood heeft aan een duurzaam toekomstplan. Met de financiële steun 
van de provincie Limburg, het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling 
(EFRO) en het Agentschap Innoveren en Ondernemen vonden we in kader 
van het LIONS-Project, dat staat voor Limburgs Agrarisch Ondernemerschap 
Stimuleren, de kans om een transitietraject voor de sector te starten.

We lanceerden een oproep aan veehouders, bedrijven, organisaties en 
stakeholders uit de keten om samen na te denken over de toekomst van 
de vleesveesector. Het initiatief en aanreiken van oplossingen werd zo in 
handen van de sector zelf gelegd. Vandaag stellen wij u met trots het resultaat 
voor van het geleverde werk. Aan de hand van deze roadmap genaamd 
‘veerkrachtige vleesveehouderij’ nemen we u mee doorheen het proces om 
een antwoord te kunnen bieden op drie belangrijke motors voor verandering:

1. Betrokkenheid creëren: Hoe beleven onze veehouders hun situatie en 
uitdagingen waarvoor ze staan?

2. Inspiratie bieden: Hoe kan ik zelf iets bijdragen voor de sector?
3. Engagement bewerkstellen: Hoe kunnen we samen iets ondernemen of 

stappen voorwaarts zetten?

Met het uitwerken van deze roadmap zijn de problemen in de sector zeker nog 
niet opgelost,  maar het is het resultaat van een noodzakelijke denkoefening 
voor een gemeenschappelijke toekomst van de sector. Dat het een mooi 
vervolg mag kennen waarin iedereen - zowel de veehouders, als alle 
ketenpartners en de overheid - waar mogelijk zijn steentje  kan bijdragen.

Mijn steun heeft u,

Inge Moors
Gedeputeerde van Landbouw
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Aanleiding

De vleesveesector heeft het moeilijk. 
De vleesveehouders worstelen met het 
rendabel houden van hun bedrijven. De 
vleesprijzen dalen, er wordt minder vlees 
geconsumeerd, in de media verschijnen 
allerlei negatieve berichten … Dit zijn 
slechts enkele voorbeelden van wat er 
allemaal speelt. Er moet dus dringend 
nagedacht worden over een (duurzame) 
transitie van de sector. Maar hoe dan? 
Wie neemt initiatief? Wie betrek je erbij? 
En wie gaat dat betalen? Al die vragen 
moeten ook beantwoord worden. Toen de 
vleesveehouders haar vroegen hoe ze zich 
beter konden wapenen voor de toekomst, 
nam gedeputeerde van Landbouw Inge 
Moors een initiatief ter zake. Ze wilde de 
vleesveesector de kans geven om na te 
denken over hun gemeenschappelijke 
toekomst en een roadmap uit te werken. 
Ze creëerde dan ook de nodige ruimte 
om te starten met dit proces in het kader 
van het Lionsproject (Limburgs Agrarisch 
Ondernemerschap Stimuleren).

Het proces

Het was snel duidelijk dat de hele sector 
zo veel mogelijk betrokken moest worden 
in dit proces, weliswaar met de producent 
in een centrale rol. Het proces werd in 
een aantal fasen uitgevoerd en rond de 
vleesveesector werd een heel netwerk 
opgebouwd.

INLEIDING

Fase 1: De eerste fase bestond uit individuele gesprekken 
met producenten, retailers, veevoederfabrikanten, 
belangenverenigingen, grossiers, slagers, 
restauranthouders enzvoort. Samen goed voor 22 
interviews. De keuze van deze mensen was veeleer 
willekeurig, maar wel met een streven om zo divers 
mogelijke opinies en actoren aan het woord te laten. Zo 
vormde zich een eerste netwerk rond deze denkoefening.

Fase2:  Op basis van de diepte-interviews werden in 
een tweede fase een reeks rondetafels voorbereid. Meer 
dan dertig mensen werden samengebracht tijdens drie 
avonden om verder te praten over de toekomst van de 
vleesveehouderij. Na een open gespreksronde, waarin 
iedereen zijn bekommernissen en wensen voor de sector 
kon uitwisselen met de anderen, werden vervolgens 
de gemeenschappelijke thema’s uitgediept. Zo werden 
de essentiële punten en antwoorden voor de roadmap 
helder. 

Fase 3: In de derde fase werd een redactieteam gevormd, 
dat met de output van de rondetafels aan de slag ging. 
Het was hun opdracht om deze tekst te schrijven en 
de resultaten van deze denkoefening zo bevattelijk en 
toegankelijk mogelijk te maken. 

Fase 4: Het resultaat is een roadmap met aanbevelingen 
voor een transformatie van de Limburgse 
vleesveehouderij. Het verhaal wordt vooral belicht vanuit 
het perspectief van de veehouder, maar met de nodige 
input en steun van al wie betrokken was in het proces dat 
hieraan voorafging.
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HUIDIGE SITUATIE

Een roadmap is zoals een kompas dat je 
aangeeft hoe je van punt A (de huidige 
situatie) geraakt naar punt B (de gewenste 
situatie). We hebben alle input van het 
traject verwerkt op basis van die gedachte.

1. Wat is onze huidige situatie?
2. Wat is onze wens? Waar willen we graag 

staan?
3. Actie. Welke thema’s zien we op het pad 

om van de huidige situatie bij de wens 
te raken? Wat en/of wie kan helpen bij 
die uitdagingen?

Situatieschets

Vanwege zijn specifieke raseigenschappen 
is het Belgisch witblauwras in België 
nog steeds het populairste ras voor de 
productie van rundvlees.  Het ras stond 
dan ook centraal in de discussies en de 
verdere inhoud van de roadmap wordt er 
grotendeels door bepaald. 

HUIDIGE SITUATIE

WENS

1

2

KETENWERKING
VERSTERKEN

MARKETING

CONSUMENT 
EN TRENDS

WEERBAARHEID VAN 
VLEESVEEBEDRIJVEN

HEFBOMEN VOOR
DE VEEHOUDER
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Een stukje geschiedenis van het Belgisch 
witblauwras (BWB) 

Het ras ontstond in de jaren 60, toen het 
vleesvee nog van een dubbeldoel ras was, met 
een middelmatige bespiering en een goede 
melkproductie. Op vraag van de consument 
naar rood vlees en meer edele stukken 
rundvlees, werd duidelijk de voorkeur gegeven 
aan een ontwikkeling van de bespiering. Via 
een consequente veredeling, met een voorkeur 
voor het dikbiltype (een natuurlijke mutatie die 
beschreven werd in de 19e eeuw), en met de 
hulp van kunstmatige inseminatie verscheen 
er een nieuw type rund. Dit dier had een sterk 
ontwikkelde bespiering (schouders, schoft, 
rug, lenden, achterhand), een groot formaat, 
een fijn maar stevig beendergestel, een mooie 
harmonie van de lijnen met ronde ribben, een 
gebogen maar stevig achterdeel, verscholen 
heupen en een losse staart. Dat resulteerde in 
een rustig en efficiënt ras, dat zich kenmerkt 
door de buitengewone ontwikkeling van de 
bespiering, de kwaliteit van het vlees, het 
formaat, de vroege ontwikkeling, de goede 
voederconversie, de uniformiteit en het 
vriendelijke gedrag.

Cijfers over de zoogkoeienpopulatie

In België hebben we een 412.000 zoogkoeien, 
waarvan zo’n 40% in Vlaanderen. Een 13.000 
zoogkoeien worden in Limburg gehouden, 
voornamelijk in Haspengouw. De laatste 10 jaar 
(2008-2018) zijn de aantallen sterk gedaald. 
In België zijn er 23% minder zoogkoeien. In 
Limburg is het aantal zelfs met 30% gedaald. 
Dezelfde evolutie zien we bij het aantal 
bedrijven. In België is het aantal bedrijven met 
zoogkoeien in deze periode gedaald met 29%. 
In Limburg daalde het aantal zelfs met 32% van 
1003 naar 682 bedrijven.

DE ROADMAP
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Wat speelt er zich momenteel af rond onze veehouder en sector?

Het is een feit dat de vleesveebedrijven het de laatste jaren economisch zeer moeilijk hebben. Hun rentabiliteit 
is ondermaats en er is nog geen kentering merkbaar ook al daalt het aantal bedrijven en het aantal dieren van 
dit vleestype in Vlaanderen. Deze moeilijke situatie is te verklaren door een aantal wereldwijde trends. Het is dan 
ook belangrijk dat we als sector niet blind zijn voor deze trends maar proberen om er maximaal op in te spelen 
en nieuwe kansen te creëren.

Wijzigend 
consumentengedrag

Toenemend aanbod

Marktinzicht

Imago

Trends

Wijzigend consumentengedrag
• Het thuisverbruik van vlees is op 10 jaar 

tijd met 25% gedaald. Momenteel lijkt 
het thuisverbruik van vers rundvlees 
zich te stabiliseren op 4,4 kg per 
persoon.

• Tot voor kort was er jarenlang heel 
wat minder vraag naar het betere 
rundvlees (biefstukken) en meer naar 
de goedkopere vleesproducten zoals 
gehakt. 

• Consumenten staan meer open  
voor het uitproberen van vlees 
van andere runderenrassen (Black 
Angus  …). Daardoor zie je ook vaker 
vlees van andere runderrassen op 
de menukaarten in horecazaken, in 
slagerijen en winkelrekken.

Toenemend aanbod
• De afschaffing van het melkquota 

heeft geleid tot een groei in de 
melkveesector. Dat heeft ertoe geleid 
dat in 2012-2017 het aantal slachtingen 
uit deze categorie gestegen is met 28%. 
Dat brengt extra vlees op de markt en 
zet de algemene prijsvorming onder 
druk.

Marktinzicht
• Veehouders hebben het gevoel dat 

ze als eerste schakel in de keten 
economisch niet sterk staan tegenover 
hun afnemers en dat ze onvoldoende 
zicht hebben op en informatie over hun 
product doorheen de keten.

Imago
• In het kader van het klimaatdebat wordt 

naar vlees gewezen als belangrijke 
factor in de klimaatopwarming, ook al 
is de veehouderij in Vlaanderen slechts 
verantwoordelijk voor 5% van de totale 
Vlaamse broeikasgasuitstoot.

• Negatieve beelden uit slachthuizen en 
over de praktijken in de sector hebben 
een sterke invloed op het beeld dat 
de consument zich vormt over heel de 
sector.

• Ngo’s en labels zoals ‘Beter leven’ 
uit Nederland, plaatsen het Belgisch 
witblauwras in een slecht daglicht 
vanwege het hoge percentage 
keizersneden.

Trends
• Het belang van het Belgisch 

witblauwras neemt wereldwijd 

toe. Veel landen optimaliseren (de 
klimaatimpact van) hun vleesproductie 
door lokale rassen in te kruisen met 
onze Belgische genetica. Dit is een 
belangrijke factor in het voordeel van 
het behoud van het ras.

• Er doen allerhande voorspellingen de 
ronde dat vlees binnen dit en 20 jaar 
grotendeels vervangen zal worden 
door kweekvlees uit laboratoria 
en plantaardige producten die 
eruitzien als vlees. Multinationals 
investeren momenteel dan ook fors 
in deze alternatieven voor vlees en de 
bedrijven die hierop inzetten boeken 
forse winsten.



DE ROADMAP

Waar willen we naartoe? Wat is ons droomscenario? 
Het lijkt een eenvoudige opdracht om stil te staan bij 
wat we juist wel willen en hoe wat dat het best kunnen 
vertalen. Maar laat je niet misleiden, want in een paar 
woorden zeggen waar je naar op zoek bent, is veelal 
een grotere uitdaging dan het beschrijven van de 
situatie waaraan je wilt ontsnappen.

Betrokkenheid, trots, identiteit, zekerheid, vrijheid, 
erkenning en waardering, educatie en groei zijn hierbij 
centrale behoeften, die in de gesprekken telkens 
opnieuw naar boven kwamen.

Contact en voeling 
houden met de markt

Met passie en vakmanschap je 
beroep uitoefenen 

Een markt die je producten naar 
waarde schat

Een consument zich 
aangesproken voelt door jouw 

product 

Gesteund worden in je 
professionalisering

Je geliefd voelen voor je 
inspanningen om eerlijk en 

veilig voedsel te produceren

DE WENS VAN EEN 
VEERKRACHTIGE 
VEEHOUDERIJ
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Om te kunnen geraken waar 
we willen zijn, moeten we met 
deze dromen en behoeften 
in gedachten aan de slag 
gaan. Zo zijn we uitgekomen 
bij vijf centrale thema’s, die 
de belangrijkste stappen 
omschrijven waarmee we 
dichter bij de gedroomde 
situatie kunnen komen. 
Deze thema’s zijn wellicht 
ook logisch. Ze spreken elke 
belangrijke schakel in het 
proces aan, van bij de boer 
tot op het bord. We hebben 
ervoor gekozen om te starten 
bij de consument en de trends, 
omdat zij in belangrijke mate 
de rest van het proces mee 
sturen.

Per thema hebben we zo veel 
mogelijk het wensbeeld en 
de nodige acties omschreven. 
Dit is de zogenaamde 
omdenkstrategie: je richt je op 
wat je wel wilt in plaats van 
wat je niet wilt.

‘Je richten op 
wat je wel wilt in 
plaats van wat je 
niet wilt.’
#omdenkstrategie

HEFBOMEN VOOR
DE VEEHOUDER

MARKETING

CONSUMENT 
EN TRENDS

HUIDIGE SITUATIE

WENS

WEERBAARHEID VAN 
VLEESVEEBEDRIJVEN

KETENWERKING
VERSTERKEN

ACTIE: DE VIJF 
VOORNAAMSTE 

UITDAGINGEN



Als veehouders willen we opnieuw dichter bij de consument 
staan. Het is een eeuwenoude traditie dat wij werken ten dienste 
van de maatschappij, om de burgers te voorzien van eerlijk, veilig 
en voedzaam voedsel. Wat ooit zo vanzelfsprekend was, blijkt 
vandaag een hele uitdaging. De hedendaagse consumenten 
hebben een heel ander beeld over de productie en consumptie 
van voedsel. Consumenten vormen de markt, dus de waarden en 
trends waarin zij geïnteresseerd zijn, hebben een impact op de 
toekomst van onze vleesveehouderij. 

We willen nauw verbonden zijn met de consumenten, zodat we 
als sector mee kunnen evolueren met hun aankoopgedrag en 
inspelen op hun behoeften. 

Evolutie en impact van trends

Er beweegt heel wat op het vlak van de vleesconsumptie. In 
de westerse wereld is er onder andere een trend naar minder 
vleesconsumptie (meer vegetariërs, flexitariërs …) , een bewustere 
vleesconsumptie (aandacht voor dierenwelzijn, klimaatimpact, 
beleving, smaak …) en een groeiende markt voor alternatieve 
vleesproducten (vleesvervangers, kweekvlees …). Omdat deze 
evolutie veel onzekerheden en uitdagingen met zich meebrengt 
voor de vleesveesector, willen we deze trends meer in beeld 
brengen, zodat we er sneller op kunnen anticiperen.

ACTIES/WENSEN ~ Onderzoek naar nieuwe trends in de vleesmarkt 
en de (verwachte) impact op het consumentengedrag

• Wat is de (toekomstige) impact van nieuwe vleesalternatieven 
(kweekvlees, hybridevlees …) op de huidige markt?

• Een sectorvisie uitbouwen: Wat is de kracht en de sterkte van 
onze traditionele producten/bedrijven ten aanzien van deze 
nieuwe trends?

Inzicht in de consument

Marktonderzoek en prospectie zijn nodig om beter te kunnen 
inspelen op de wensen van de consument. Wanneer deze 
informatie vertaald wordt voor de producenten, zal dat hen 
toelaten om betere bedrijfskeuzes te maken in functie van de 
markt. Er is in dit verband ook nood aan een duidelijke visie naar 
het type vleesras en type vlees (mals? mager? smaak? …) dat 
gekweekt moet worden. Via selectie en voeding kan onder meer 

op de smaak ingespeeld worden. VLAM doet hierrond al veel 
prospectie. Het is ook belangrijk om deze informatie op termijn 
beter te ontsluiten naar alle spelers in de keten.

ACTIES/WENSEN ~ Onderzoek naar de wensen van de consument

• Welk type en hoeveel vleesproducten zoekt de consument?
• Welke productinformatie vinden de consumenten belangrijk? 

Op basis van welke indicatoren kiezen ze  een stukje vlees 
(dierenwelzijn, voedingseigenschappen, milieu-impact …)?

Gericht onderzoek naar producteigenschappen (op basis van eisen/
wensen van de consument)

• Wat is het ideale intramusculaire vetgehalte/de ideale textuur in 
het kader van smaak? Hoe kan het rantsoen hierin een rol spelen?

• Meer informatie verzamelen rond het ‘dry-meat’-gen en de 
invloed van genetische-selectie.

PARTNERS ~ Wie zijn onze prominentste partners om hier mee hun 
schouders onder te zetten?

• VLAM, marketingbureaus, retailers, slagers, horeca om 
consumententrends en gedrag in kaart te brengen

• Wetenschappelijke en onderzoeksinstellingen: onderzoek naar 
vleeskwaliteit, effecten/impact van kweekvlees

• Overheid: project- en innovatiesteun voor onafhankelijk 
onderzoek 

DE ROADMAP   1 ~ Consument en trends

1 ~ CONSUMENT 
EN TRENDS



Vleesveehouders zijn gepassioneerd voor hun vak, maar de 
professionele vleesveehouderij vraagt ook een uitgekiend 
bedrijfsmanagement. Om een inkomen te creëren en 
de verliesposten te beperken in een sector waar de 
productmarges vaak laag zijn, moeten vleesveehouders 
constant de perfectie nastreven. In hoofdzaak denken we 
hier aan het bedrijfseconomische aspect, dat een gevolg is 
van een goed uitgewerkt vruchtbaarheids-, voedings- en 
gezondheidsmanagement, maar daarnaast is er ook de constante 
zorg voor een ecologische en duurzame productiemethode. Heel 
wat toekomstgerichte bedrijven zijn al zeer bewust met deze 
thema’s bezig. Dat is een positief gegeven, want het toont hen aan 
waar er nog ruimte ligt voor individuele verbetering. 

Meer dan in andere sectoren is er in de vleesveesector een grote 
diversiteit in de bedrijven en in de bedrijfsvoering. Om het even of 
je professioneel, in bijberoep of hobbymatig vleesvee houdt, het is 
alleszins noodzakelijk om gedreven met het management bezig te 
zijn. Daarom wensen we zoveel mogelijk stimulansen te geven aan 
de vleesveesector om hun professioneel imago te verbeteren en 
te versterken. We richten ons in eerste instantie op vijf thema’s die 
de nodige aandacht vragen om tot een goed bedrijfsmanagement 
te komen:

• Genetica
• Gezondheid
• Vruchtbaarheid
• Voeding en groei
• Economie

Professionalisering stimuleren – checklist 

Vleesveehouders hebben vandaag de dag al heel wat 
instrumenten en mogelijkheden ter beschikking om hun 
management op bedrijfsniveau op te verbeteren. Desondanks 
vind dit vaak nog te weinig de weg tot op de bedrijven.  Het is 
belangrijk dat we zo veel mogelijk veehouders sensibiliseren 
en stimuleren om hiermee aan de slag te gaan. Daarom hebben 
we de bestaande tools en ‘good practices’ samengebracht in 
een handige checklist. Aan de hand van deze checklist kan 
de veehouder per thema zelf meer informatie verzamelen en 
afvinken welke maatregelen hij al dan niet neemt op dat vlak. 
Wegens de uitgebreide informatie is deze checklist opgenomen  
in bijlage.

Professionalisering stimuleren – nieuwe kansen

Naast heel wat bestaande initiatieven, willen we ook blijven 
inzetten op verbetering en ontwikkeling van nieuwe stimulerende 
maatregelen op vlak van deze management thema’s.

ACTIES/WENSEN ~ De volgende initiatieven en instrumenten kunnen 
de ‘good practices’ op bedrijfsniveau ondersteunen.

• Bij voorkeur heeft ieder bedrijf zijn eigen weeginstallatie, om de 
aankoopkosten te drukken zou een samenaankoopactie een 
mooie stimulans zijn om dit te bewerkstellen.

• Een algemene rekentool ontwikkelen of ter beschikking stellen 
om tussentijdse wegingen te registreren en te toetsen aan de 
ideale groeicurves.

• Een lerend netwerk rond deze managementthema’s oprichten, 
met oog voor praktijkgerichte ervaringen.

• Een kasplanningsinstrument voor de vleesveesector ontwikkelen 
en verdelen, zodat de vleesveehouder zicht heeft op zijn 
verwachte (maandelijkse) inkomsten en uitgaven.

• Stimulerende maatregelen en financiële tegemoetkoming in 
kader van bijhouden van een bedrijfseconomische boekhouding.

PARTNERS ~ Wie zijn onze prominentste partners om hier mee hun 
schouders onder te zetten?

• Fokkerij-organisaties, veevoederfirma’s, technische en 
economische bedrijfsadviseurs om de kennis en goede praktijk te 
verspreiden en de gegevens te bezorgen aan  de veehouders

• Wetenschappelijke en onderzoeksinstellingen om bijkomend 
onderzoek te doen naar praktijkvragen, …

• Overheid: project-, onderzoek- en innovatiesteun  

12 ~ 13

De checklist vind je terug op pagina 25.

2 ~ HEFBOMEN VOOR 
DE VEEHOUDER



Veehouders zouden liefst op hun eigen manier hun beroep 
blijven uitoefenen, met een vrije keuze van het ras, de markt 
en de productiewijze (intensief of extensief). Er is geen ideaal 
bedrijfsmodel of ideale strategie voor waardecreatie op een 
bedrijf,  maar we weten dat het kader deels bepaald zal worden 
door de uitdagingen die op ons pad komen, zoals de daling 
van de vleesconsumptie of de groeiende aandacht voor labels 
die bepaalde rassen of productiemethoden bevoordelen in de 
winkelrekken. Deze evolutie kan ook meer ruimte en kansen 
scheppen voor meer differentiatie in de afzetproducten, de 
productiemethoden en de rassen, maar ook andere outputs 
op het bedrijf (naast vlees) opwaarderen. Daarnaast zullen 
we met de nodige aandacht de gangbare producten en de 
productiemethoden toekomstproof moeten maken. Om te 
kunnen blijven produceren, moeten bedrijven immers continu 
verduurzamen.

Belgisch witblauw bestendigen door 
verduurzaming

In hoofdzaak is onze binnenlandse vleesmarkt gericht op de 
typische karakteristieken van het vlees van het Belgisch witblauw 
(mager, mals …). Het blijft een uitmuntend product, zowel op 
het vlak van voedingseigenschappen, als naar ecologische 
voetafdruk (lage emissies …) en wat de inzetbaarheid in ons 
productiesysteem betreft (zachtaardig ras, veel wetenschappelijke 
kennis over het dier …). Het zou een enorm verlies zijn als de 
eindverbruikers dit ras, ondanks de vele troeven die ervoor 
pleiten, niet meer naar waarde schatten.  

Het is dan ook noodzakelijk om acties op te zetten die de 
toekomstbestendigheid van het BWB-ras vergroten. Bovendien 
heeft het BWB-ras heeft een belangrijke positie in het kader van 
gebruikskruisingen. Heel wat ontwikkelingslanden worstelen 
immers met een groot voedselvraagstuk, met name hoe ze hun 
bevolking kunnen blijven voeden en hoe ze in hun vleesproductie 
zo onafhankelijk mogelijk kunnen zijn. 

Anderzijds mogen vleesveehouders niet blind zijn voor de 
discussies rond het (routinematig) toepassen van keizersneden 
bij het BWB-ras. Ngo’s en dierenrechtenorganisaties, nog meer in 
onze buurlanden dan in België, stellen zich daar heel wat vragen 
bij. Nochtans is het al dan niet uitvoeren van een keizersnede geen 

dierenwelzijnsdiscussie, maar veeleer een ethische discussie. Er 
zijn voldoende argumenten waarom een keizersnede in het kader 
van dierenwelzijn zelfs voordelen biedt (minder complicaties, 
minder kalversterfte  …).. Het gevaar schuilt niet alleen in de 
maatschappelijke discussies, maar vooral ook dat afnemers BWB-
vlees gaan vermijden.

ACTIES/WENSEN ~ Bestendigen van het BWB-ras

• Duurzaamheidsinitiatieven op bedrijfsniveau stimuleren en 
monitoren/kwantificeren (bv. via de duurzaamheidsmonitor 
rundvee)

• Inzetten op de verdere verduurzaming van het ras door middel 
van: 

• het toepassen van de code voor goede praktijk bij kalving/
keizersneden

• via projectmatige bekkenmetingen en het opvolgen van 
het afkalfgewicht informatie verzamelen en verspreiden 
over de mogelijkheden van natuurlijke afkalving van BWB-
dieren

• Informatie verspreiden over de goede ecologische 
eigenschappen van het ras of onderzoek doen om hiaten in de 
kennis over de ecologische voetafdruk van het BWB op te vullen

Differentiatie in vleesproductie en -afzet

In Vlaanderen is er al een grote variatie in het type van bedrijven 
(kleine versus grote, gesloten versus alleen opfok of afmesten, 
intensief versus extensief), maar ze richten zich allemaal 
voornamelijk op hetzelfde type eindproduct of op dezelfde 
afzetmarkt. Er zijn zeker bedrijven met ruimte  om zich meer 
te richten op andere types van afzetmarkten of om andere 
eindproducten en hun verdienmodel in deze richting bij te sturen. 

De volgende punten vormen drempels om deze nieuwe paden te 
betreden.  Welk type product kan via welk afzetkanaal het best 
gevaloriseerd worden? Hoe verwerf je nieuwe kennis rond het 
‘andere type vleesproduct’? Hoe vind je van de ‘juiste afzetmarkt’, 
aangezien de reguliere markt vaak niet voldoet? Hoe krijg je zicht 
op een correcte prijszetting? Om deze drempels te verkleinen wil 
de sector inzetten op:

DE ROADMAP   3 ~ Weerbaarheid van vleesveebedrijven

3 ~ WEERBAARHEID VAN 
VLEESVEEBEDRIJVEN
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ACTIES/WENSEN ~ Diversificatie op bedrijven ondersteunen en 
inspiratie aanbieden

• Inspiratie aanbieden (via verhalen, bedrijfsbezoeken, 
infoavonden …) rond het opzetten van andere verdienmodellen 
(opwaarderen van alle bedrijfsoutputs)

• Inspiratietours organiseren rond lokale (coöperatieve) labels
• Inspiratietours organiseren rond het vermarkten van andere 

rassen

Andere output op een vleesveebedrijf 
opwaarderen

Vleesveebedrijven produceren vlees, maar leveren daarnaast nog 
andere belangrijke outputs. Zo spelen rundveebedrijven een grote 
rol in het landschapsbeheer, het onderhoud van natuurgebieden 
… Vleesveebedrijven zijn ook de beste garantie op het in stand 
houden van (blijvend) grasland en ze verzekeren het behoud 
van koeien in het landschap. Dat laatste kan ook een troef zijn 
voor toeristische activiteiten. Verder bezitten rundveebedrijven 
met stalmest ook een interessant product dat een meerwaarde 
biedt in de circulaire productiemethoden (o.a. koolstofopbouw 
en waterhuishouding in de bodem). Het is dan ook belangrijk we 
met stimulerende maatregelen en acties deze functies kunnen 
versterken en nieuwe verdienmodellen op dit vlak kunnen 
creëren.   

ACTIES/WENSEN ~ De bijdrage van de veehouderij aan het 
landschapsbeheer opwaarderen via:

• het ontwikkelen van agro-milieumaatregelen in het kader van het 
GLB voor onder meer:

• landschapsonderhoud
• circulaire landbouw via het gebruik van stalmest

• Uitwerken van beheersvergoedingen om natuuronderhoud te 
stimuleren

• Inspiratietours opzetten met het oog op de uitbouw van 
toeristische activiteiten

PARTNERS ~ Wie zijn onze prominentste partners om hier mee hun 
schouders onder te zetten?

• Veehouders en landbouworganisaties, fokkerij-organisaties en 
stamboeken om continu te werken aan een verduurzaming van 
de rundvleesproductie 

• Innovatiesteunpunt om innovatieve ideeën te verspreiden bij de 
veehouders

• VLAM om expertise inzake marketing aan te leveren
• Natuurorganisaties om in overleg met veehouders correcte af te 

spraken te maken rond landschaps- en natuurbeheer
• Overheid om een stimulerend beleid uit te werken en 

projectmiddelen aan te bieden om de lokale vleesproductie veilig 
te stellen en nieuwe verdienmodellen te stimuleren



Als sector willen we garant blijven staan voor een lokale en 
authentieke rundvleesproductie, met aandacht voor kwaliteit, 
duurzaamheid en een eerlijke prijs. Daarvoor hebben we elkaar 
nodig doorheen de keten, van producent tot bij de consument. In 
de huidige ketenwerking wordt het rundvlees veelal vermarkt via 
de klassieke keten: veehouder – handelaar – slachthuis – grossier 
– retail. Maar de verdeling van de marges over de schakels in 
de keten verloopt niet transparant. Vooral de rundveehouders 
krijgen een prijs die ontoereikend is om een rendabel inkomen 
te realiseren. Hierin willen we verandering brengen. We vragen 
elke schakel in de keten om zijn verantwoordelijkheid  op te 
nemen en elkaar hierin bij te staan. Want uiteindelijk hebben 
alle schakels elkaar nodig. De ultieme vraag is of we een lokale 
vleesveeproductie van gemotiveerde vleesveehouders willen 
behouden. Willen we evolueren naar een volledige integratie van 
de vleesproductie of zelfs afhankelijk worden van de invoer van 
vlees? Het is dan ook noodzakelijk om de vertrouwensrelaties 
tussen de veehouders en andere ketenpartners te versterken, 
duidelijkheid te brengen in de onderlinge samenwerking 
en opnieuw voeling te creëren met de markt waarvoor we 
produceren. 

Het versterken van de vertrouwensrelaties vraagt:

• een betere ketenorganisatie, met de nadruk op uitwisseling 
van informatie, kwaliteitsbewaking, traceerbaarheid en 
duurzaamheid

• meer transparantie in de afzet van rundvlees van de 
verschillende marktpartijen,

• een versterkte positie van de veehouder in de keten

Ketenorganisatie

Als veehouder hebben we kennis van en expertise in het fokken 
en afmesten van de dieren, maar staan we zeer ver van hun 
vermarkting. De meeste veehouders hebben geen enkel idee 
welke weg hun dier aflegt tot bij de consument. Ze verkopen hun 
dier aan een handelaar en die zorgt voor de verdere afzet. Er is 
dus te weinig concrete voeling met de wensen en eisen van de 
consumenten. In een dergelijke ketenstructuur is het logisch dat 
vleesveehouders de prijsvorming ondergaan en blij moeten zijn 
dat hun dier afgezet wordt, tegen welke prijs dan ook. Wanneer 
onze afnemers hun kennis delen met de veehouders, kunnen 
zij meer en beter inspelen op de wensen van de consument en 
marktgerichter rundvlees produceren. Wanneer vraag en aanbod 

beter op elkaar afgestemd zijn is dat een potentiële win-win voor 
alle actoren in de keten. 

Naast een duidelijker inzicht in de afzetmarkt, blijft de kwaliteit 
van het afgeleverde product de belangrijkste troef om ons 
Belgisch rundvlees te vermarkten. De vleeskwaliteit wordt door 
heel wat parameters beïnvloed en wordt mee bepaald in alle 
schakels van de keten. Op het niveau van de veehouders spelen 
de voeding en stress van de dieren een cruciale rol, maar ook bij 
het transport en bij het slachten van de dieren is stress een factor. 
Verderop in het proces zijn de koeling, de rijping en de verpakking 
van het vlees elementen die de kwaliteit bepalen. In dit kader kan 
een code van goede praktijk opgemaakt worden met richtlijnen 
voor alle ketenspelers.  

Ook de traceerbaarheid van het vlees blijft noodzakelijk voor het 
vertrouwen van de consumenten in ons lokaal geproduceerde 
rundvlees. Traceerbaarheidssystemen, labeling en DNA-sampling 
zijn hierin onmisbaar.

Daarnaast is er steeds meer aandacht voor duurzaam 
geproduceerd vlees. Duurzaamheid is een zeer breed begrip. Het 
omvat heel wat aspecten van dierenwelzijn en diergezondheid, 
over een milieu- en klimaatvriendelijke productie, tot een 
sociale en economische duurzaamheid. Als keten zijn we 
verplicht hier meer en meer aandacht aan te besteden gezien de 
maatschappelijke verwachtingen hieromtrent. 

Binnen de rundvleesketen is de branche-organisatie Belbeef 
actief. Belbeef focust momenteel vooral op de opvolging van het 
lastenboek Belbeef. Het is dan ook aangewezen om de structuur 
van de branche-organisatie bij te stellen en structureel overleg en 
uitwisseling te organiseren omtrent markttrends, traceerbaarheid, 
duurzaamheid … 

ACTIES/WENSEN ~ De volgende initiatieven en acties zijn wenselijk in 
het kader van de ketenorganisatie

• De branche-organisatie Belbeef versterken en re-structureren 
• Info-uitwisseling organiseren om meer voeling met de markt te 

creëren
• Meer inzetten op kwaliteitsgarantie: uitwerken code voor goede 

praktijk
• Traceerbaarheidssystemen verder optimaliseren en waarborgen
• Meer inzetten op duurzame rundvleesproductie

DE ROADMAP   4 ~ Ketenwerking versterken

4 ~ KETENWERKING
VERSTERKEN



Meer transparantie

Meer transparantie tussen de ketenspelers is het uitgangspunt 
voor een vertrouwensrelatie tussen alle ketenpartners. Voor 
veehouders betekent transparantie dat er geen discussies meer 
zijn over het gewicht en de aanbiedingsvorm van een karkas. Die 
moeten objectief en onafhankelijk vastgesteld worden. Alleen de 
prijs is een economisch gegeven waarover gediscussieerd wordt. 

Via interprofessionele akkoorden tussen ketenpartners moet 
naar meer transparantie gestreefd worden. Daarvoor is het 
noodzakelijk dat de rol van IVB als interprofessioneel organisme 
versterkt en uitgebreid wordt. Enerzijds moet er een duidelijke 
terugkoppeling en begeleiding komen om de vastgestelde 
problemen in de slachthuizen verder te beperken. 

Daarnaast zijn de controles en bijbehorende sancties een 
noodzakelijk sluitstuk. Hier spelen de verschillende bevoegde 
overheden een belangrijke rol. Ze scheppen het kader en staan in 
voor de controles op het terrein. Voor de keten is het belangrijk 
om zelf meer slagkracht te krijgen op dit vlak. Mits er goede 
afspraken gemaakt worden, kunnen de controles van IVB het 
sluitstuk vormen voor de sanctionering van ketenspelers die 
niet voldoen aan de wettelijke of interprofessioneel afgesproken 
bepalingen.

ACTIES/WENSEN ~ De volgende initiatieven en acties zijn wenselijk 
voor het creëren van meer transparantie

• Interprofessionele akkoorden met afspraken rond een correcte 
weging en classificatie, koud-warm gewicht … verder opvolgen 
en uitwerken

• De positie en rol van IVB versterken via het uitwerken van een 
adviesfunctie en controles in de slachthuizen als sluitstuk voor 
sanctionering 

• Een interprofessioneel sanctiereglement uitwerken en 
afdwingbaar maken

• Een meldpunt en geschillencommissie voor discussies tussen 
producenten en slachthuizen opzetten

Positie in de keten versterken

Producenten moeten zich onder het motto ‘Samen sterk’ 
verenigen om meer tegengewicht te geven aan de grote afnemers 
en grossiers in de keten. Enerzijds leidt vereniging tot meer 

kennis voor de individuele veehouders en anderzijds kunnen de 
dieren collectief afgezet worden. Hierbij is het belangrijk om bij 
de afnemers het onderscheidend vermogen van een collectief en 
innoverend concept te benadrukken. 

Via producentenorganisaties kunnen veehouders zich verenigen 
in door de overheid erkende structuren. Het doel van een 
producentenorganisatie is zeer ruim. Ze kan bijvoorbeeld 
focussen op uitwisseling van kennis (marktinformatie, 
karkasinformatie, kostprijsinformatie …). Maar er kan ook een 
afzetcoöperatie opgericht worden, die met één of meerdere 
afnemers preferentiële afspraken maakt om de runderen van de 
leden af te zetten. Door de verkorte keten is er potentieel om de 
marge in de keten correcter te verdelen, zodat er meer marge bij 
de veehouders terechtkomt.

Anderzijds is het aangewezen dat producenten en afnemers een 
specifiek concept of label (dedicated supply) uitwerken, waarmee 
ingespeeld kan worden op de wensen van de consumenten en het 
onderscheidend vermogen van het aangeboden product. Binnen 
deze labels kunnen er ook afspraken gemaakt worden om vraag 
en productie goed op elkaar af te stemmen. 

ACTIES/WENSEN ~ De volgende initiatieven en acties zijn wenselijk 
om de positie in de keten te versterken

• PO’s oprichten en organiseren
• Een dedicated supply chain opzetten met het oog op 

differentiatie en afstemming van de productie

PARTNERS ~ Wie zijn onze prominentste partners om hier mee hun 
schouders onder te zetten?

• De hele keten (veehouder – handelaar – slachthuis – grossier 
– retail/slager), maar ook de betrokken ledenorganisaties en 
sectorfederaties om gegevens- en kennisuitwisseling op te zetten 
en interprofessionele akkoorden te sluiten

• IVB, Belbeef om slachtgegevens te verzamelen en te ontsluiten 
voor de veehouders, en om traceerbaarheidssystemen op te 
zetten en te waarborgen

• Producentenorganisaties om afzet en info-uitwisseling van en 
voor veehouders te organiseren

• Overheid om een stimulerend beleid en handhaving te 
organiseren en interprofessionele afspraken te bekrachtigen
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Het verhaal van onze vleesproductie is heel divers. Het gaat 
over veel meer dan de productie van vlees. Bovendien is er in de 
sector veel gedrevenheid, passie en professionaliteit aanwezig, 
wat ervoor zorgt dat onze producten duurzaam zijn en van een 
hoge kwaliteit. Dit beeld willen we meer uitdragen, zodat onze 
producten naar waarde geschat worden en de consument weer 
meer zin krijgt in een lekker stuk vlees van eigen bodem.
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RECYCLING
van reststromen

LOKAAL - AUTHENTIEK 
(beperkte kilometers)

GEZONDE EIGENSCHAPPEN
(mager,...)

CO2-EFFICIENT

GENETICA (gebruikskruising, 
efficientere vleesproductie)

VALORISATIE & ONDERHOUD
grasland

DIERENWELZIJN

VOEDSELVEILIGHEID

VLEES

5 ~ MARKETING



DE ROADMAP   5 ~ Marketing

Ons verhaal brengen via positieve en 
onderbouwde berichtgeving 

Het is van groot belang dat authentieke verhalen uit de sector 
naar buiten komen en door de consumenten opgepikt worden. 
Wat zijn onze troeven? Wat maakt ons verhaal net zo mooi? Wat 
kunnen we leren uit andere marketingverhalen, bijvoorbeeld over 
Irish beef? Ons verhaal start op onze vleesveebedrijven, maar alle 
spelers in de keten hebben hierin een bijdrage, denk maar aan 
het verloop van het slachtproces enzovoort. We moeten dus met 
zijn allen blijven inzetten op de marketing rond onze producten, 
maar ook nadenken over hoe we ons verhaal nog kunnen 
versterken en het vertrouwen en de zin in een stukje ‘Belgisch 
rundvlees’ hoog houden. We kunnen hierbij focussen op onze (ras)
eigen troeven (lokaal, vakmanschap, klimaat, graslandbeheer 
…) en onderbouwde argumenten aanbieden (vleeskwaliteit, 
gezondheidseffecten …). 

Met ons verhaal willen we onze beleving en onze inspanningen 
rond de productie en consumptie van vlees bekendmaken. 
We willen kinderen en leerkrachten bijbrengen hoe hun vlees 
geproduceerd wordt op een duurzame manier. We willen onze 
toekomstige ambassadeurs (slagers, hotelscholen, winkelketens 
…) meer betrekken als partners in ons verhaal. We willen de 
politici en media nader laten kennismaken met wie we zijn en wat 
we doen, zodat ons draagvlak opnieuw kan groeien.

ACTIES/WENSEN ~ Storytelling over ons vlees van eigen bodem

• Een kader aanbieden voor de boer: hoe je eigen verhaal 
vertellen/brengen?

• Het ruimere kader rond de vleesproductie in kaart brengen 
(filmpje, sociale media …) door ook te vertellen over vlees en de 
koolstofvoetafdruk, graslandbeheer, dierenwelzijn …

• Een inspiratietour organiseren voor onze toekomstige 
ambassadeurs (bv. horeca, slagers, (hotel)scholen, mediapartners 
…) zodat ze de sector beter leren kennen 

• Foodtrucks opstellen ter promotie van ons verhaal
• Studiemateriaal uitwerken en praktijkgerichte kennis ter 

beschikking stellen aan het onderwijs, de horeca …

Het informatie verspreiden over en inzetten op wetenschappelijk 
onderzoek rond de volgende thema’s:

• Gezondheidseffecten
• Milieu-impact
• Dierenwelzijn 

Troeven in het klimaatdebat 

Het klimaat is vandaag een hot item en dat zal het blijven in 
de komende jaren. Is dit een kans of een bedreiging? Met ons 
vleesras van eigen bodem, namelijk het Belgisch witblauw, 
hebben we een sterke troef in handen om mee te bouwen aan dit 
verhaal. Als sector zijn we ons bewust dat vlees produceren een 
zekere impact heeft. Anderzijds zijn er allerlei argumenten die 
de productie van vlees verantwoorden (waaronder de valorisatie 
van onze graslanden). We moeten deze argumenten blijven 
ondersteunen met onderzoek en de evolutie van de impact van 
onze lokale rundvleesproductie monitoren. Vleesconsumptie 
volledig uitsluiten is niet de oplossing, maar wel inzetten op een 
bewustere consumptie van lokaal vlees. 

ACTIES/WENSEN ~ Inventariseren van positieve bijdrage van lokale 
vleesproductie aan het klimaat

• Communiceren over de resultaten van onderzoek naar 
maatregelen die die impact van de vleesproductie verlagen (bv. 
op het vlak van voeding)

• De klimaatimpact van lokale rundvleesproductie monitoren met 
het oog op storytelling
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BEPERKTE
VOEDSELKILOMETERS

GEZONDE 
EIGENSCHAPPEN

CO2 EFFICIËNTSTE RAS

VERKLEIN MEE DE 
IMPACT WERELDWIJD

Door voor dit vlees te kiezen, 
kies je voor een lokaal product 
met weinig voedselkilometers

Door voor dit vlees te kiezen, 
kies je voor een vetarm... 
product wat bijdraagt tot een 
goede gezondheid

Door voor dit vlees te kiezen, weet je dat 
je kiest voor het CO2 efficientste ras... Uit 
onderzoek blijkt dat de koolstofvoetafdruk 
per kilogram vlees van ons Belgisch witblauw 
rundvlees lager is dan die van Iers rundvlees 
en zelfs slechts ongeveer de helft bedraagt van 
die van Braziliaans rundvlees

Door voor dit vlees te 
kiezen, draag je bij tot de 
instandhouding van het 
BWB-ras en zorg je ermee 
voor dat ons Belgisch ras 
wereldwijd kan blijven ingezet 
worden om zowel het voedsel 
als emissievraagstuk aan te 
pakken op wereldniveau



DE ROADMAP   5 ~ Marketing

Inzetten op promotie

Het is belangrijk dat onze producten herkenbaar zijn en dat de 
troeven van het wit-blauw goed uitgespeeld worden. Vandaar dat 
promotie op lokaal niveau (slagers, supermarkten) zowel als bij de 
horeca en in het buitenland (export) de nodige aandacht verdient.

Lokaal - Belgisch rundvlees is onvoldoende herkenbaar bij slagers 
en supermarkten. We zien de troeven van het wit-blauw graag 
nog meer uitgespeeld: een authentiek Belgisch product, mals en 
mager vlees … Voor (jonge) consumenten met alsmaar minder 
tijd om in de keuken te staan is ook de boodschap dat je het 
rundvlees door zijn samenstelling gemakkelijk en zeer snel kunt 
bereiden  relevant aan de winkeltoog.

Horeca - Vanuit de trend dat buitenlands vlees aantrek heeft bij de 
klanten, kiezen horeca-uitbaters en restaurateurs ervoor om meer 
en meer buitenlands vlees op de kaart te zetten. Het is voor ons 
belangrijk dat vlees van eigen bodem voldoende in picture blijft 
staan en dat we niet verdrongen worden door deze trend. Het is 
dan wel noodzakelijk om niet alleen te benadrukken dat ons vlees 
kwaliteitsvol is,  maar dat we ook ons verhaal eraan toevoegen. 
We moeten de horeca maar ook zijn toeleveranciers benaderen 
met een onderscheidend verhaal. Een mooi voorbeeldinitiatief 
is dat van Minister Ducarme. Hij  heeft in dat kader een charter 
afgesloten met de horeca-federaties, waarin zij zich engageren om 
meer aandacht te schenken aan Belgisch rundvlees.

Export - Belgisch rundvlees wordt slechts beperkt geëxporteerd. 
Meer dan 70% daarvan is bestemd voor Nederland, Duitsland 
en Frankrijk. Rundvlees voor export bestaat vooral uit vlees van 
reforme melkkoeien, veeleer dan vlees van Belgisch witblauw. 
Een stimulering van de export op bestaande en nieuwe markten 
kan extra vraag en afzet creëren. Naast de export van reforme 
melkkoeien is de export van kwaliteitsvol Belgisch rundvlees 
(type S, E-karkassen) naar nieuwe (niche)markten noodzakelijk. 
Het is hierbij belangrijk om deze export te ondersteunen en de 
exportwerking beter te organiseren en af te stemmen. In het 
buitenland is er eveneens een steeds groter wordende markt voor 
sperma van Belgisch witblauw,  die nog verder gestimuleerd kan 
worden. Deze export zal immers het draagvlak voor het BWB-ras 
stimuleren. 

ACTIES/WENSEN ~ Herkenbaarheid van het Belgisch rundvlees bij 
slagers en supermarkten vergroten

• Troeven van het vlees in de kijker zetten in de toonbank (a.d.h.v. 
promomateriaal)

• Promotie aan de hand van proeverijen
• Beleving rond het vlees verhogen door uitnodigende en mooie 

opstellingen in de etalage te bevorderen
• Een duidelijke etikettering als Belgisch product

Extra afzet in de horeca stimuleren

• Horeca-uitbaters en hun toeleveranciers enthousiast maken met 
ons verhaal 

• Belgisch rundvlees meer zichtbaar op de kaart zetten – Het 
charter van minister Ducarme kan hierin een mooie leidraad zijn 
en inspiratie bieden voor allerhande proefprojecten hierrond.

• Uitwisseling stimuleren tussen de producenten en de horeca-
uitbaters, zodat het product meer afgestemd kan worden op 
elkaars behoeften

• De creativiteit aanwakkeren rond minder bekende 
vleesversnijdingen op de menukaart

• Mogelijkheden van online storytelling onderzoeken (bv. QR-code 
mee op kaart zetten)

Initiatieven voor export

• Openen van nieuwe afzetmarkten
• Een verbeterde coördinatie in het wegwerken van sanitaire 

beperkingen
• De coördinatie van de promotie op bestaande en nieuwe 

markten
• Een eenduidig exportlabel creëren voor Belgisch kwaliteitsvol 

rundvlees
• De nationale trots aanwakkeren rond het ras, onder ander door 

de grote meerwaarde van het ras bij gebruikskruisingen meer in 
de kijker te brengen



Aandacht voor branding

Een goede branding vertelt waar je product voor staat en hoe het 
zich onderscheidt van andere producten. Dat biedt kansen voor 
ons vlees.

Beschermd geografisch afbakenen (BGA) van het BWB - België 
is de bakermat van het Belgisch witblauw. De erkenning als 
BGA kan de troeven van het ras verankeren en mee het imago 
versterken. 

Conceptvlees - Door de typische karakteristieken van het 
vlees van het Belgisch witblauw (mager, mals …) is dit vooral 
bestemd voor de binnenlandse markt. De (groot)distributie, 
die in het verleden steeds vroeg naar een uniform product om 
aan te bieden aan de consument, stapt steeds meer af van deze 
positie. Ze zoeken meer diversiteit in hun aanbod, om zich te 
differentiëren van hun concurrenten (bv. door buitenlands vlees 
aan te bieden). Wanneer een groep veehouders een specifiek label 
of conceptvlees creëert, kunnen ze een onderscheidend concept 
(zoals Haspengouw beef, halal,…) tegen een meerprijs aanbieden 
aan de afnemers. Belangrijk hierbij is wel dat al deze labels zich 
enten op de basissokkel van het Belbeefsysteem. Het is noch voor 
de veehouders, noch voor de afnemers interessant om te werken 
met allerhande systemen.

ACTIES/WENSEN ~ Belgisch witblauw als beschermd streekproduct 
(BGA)

• Druk aanhouden in het kader van de goedkeuring van het dossier

Aanbieden van conceptvlees

• Stimuleren van veehouders en afnemers via inspiratietours 
en projecten om gezamenlijke afspraken te maken omtrent 
bepaalde concepten in de vleesproductie met het oog op een 
meerwaarde bij vermarkting 

• Stimuleren van meerdere concepten en labels van vlees, met het 
systeem van Belbeef als basis.
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PARTNERS ~ Wie zijn onze prominentste partners om hier mee hun 
schouders onder te zetten? 

• VLAM, Apaq-W: Gezien de expertise omtrent deze onderwerpen 
is regelmatig overleg en afstemming met VLAM en Apaq-W 
noodzakelijk

• Landbouworganisaties en individuele veehouders
• Retailers en slager
• Groothandels 
• Slachthuizen en versnijderijen
• Overheid om mee afzetmarkten te openen en om 

projectmiddelen ter beschikking te stellen zodat concepten 
uitgewerkt kunnen worden



SAMENVATTING

Deze hele oefening heeft heel wat teweeg gebracht. Het feit dat 
heel wat personen uit de sector samen hebben nagedacht en 
ideeën uitgewisseld over de uitdagingen van de sector was een 
zeer verrijkend en leerrijk proces. Graag sluiten we dan ook af met 
een zin per thema die onze toekomstdroom en wensen voor een 
veerkrachtige veehouderij mooi samenvat. Dat het een mooie 
leidraad mag vormen voor de verdere weg naar een veerkrachtige 
veehouderij.

DE ROADMAP ~ Samenvatting

HEFBOMEN VOOR DE 
VEEHOUDER

Het is belangrijk dat het 
professioneel imago en 
management van de 
veehouder versterkt en 
waar kan nog verbeterd 
word.

KETENWERKING  
VERSTERKEN

Het is noodzakelijk om 
de vertrouwensrelaties 
tussen de veehouders en 
andere ketenpartners te 
versterken, duidelijkheid 
te brengen in de 
onderlinge samenwerking 
en opnieuw voeling te 
creëren met de markt 
waarvoor de veehouders 
produceren.

MARKETING

Het is belangrijk dat onze producten naar 
waarde erkend worden en de zin in een 
lekker stuk vlees van eigen bodem opnieuw 
aangewakkerd wordt bij de eindverbruikers.

WEERBAARHEID VAN DE 
VLEESVEEBEDRIJVEN

Naar de toekomst toe is het 
belangrijk om op een zeer 
bewuste manier bezig te zijn 
met onze vleesproductie en 
de bredere rol die we kunnen 
opnemen in onze omgeving.

VEERKRACHTIGE 
VEEHOUDERIJ

CONSUMENT EN TRENDS

Als sector willen we nauw 
verbonden zijn met de 
consumenten, zodat we 
mee kunnen evolueren 
met hun aankoopgedrag 
en inspelen op hun 
behoeften. 



CHECK
LIST

HEFBOMEN VEEHOUDER



Wat: Deze checklist is een sensibiliserende 
tool voor de veehouder op gebied van 
bedrijfsmanagement

Doel: Stimuleren en ondersteunen 
van de professionalisering op de 
vleesveebedrijven

Hoe: Deze checklist biedt de veehouder 
meer inzicht in de reeds bestaande tools 
en richtlijnen rond 5 managementthema’s 
en de stappen die hij kan ondernemen

• Genetica
• Gezondheid
• Vruchtbaarheid
• Voeding en groei
• Economie

Aan de slag: Lees eerst telkens de 
introductie per thema en vul vervolgens 
de checklist in.

Fokkerij is een wezenlijk onderdeel van het management van 
een veestapel, ook in het Belgisch witblauw ras. Via genetica 
kan je de wit-blauwe veestapel efficiënter maken en aanpassen 
aan de toekomstige marktsituatie. Met je kennis over de 
genetica van je dieren probeer je een optimaal dier te fokken. 
Leg daarbij fokdoelen vast voor je bedrijf. De rascommissie van 
het Vlaams Stamboek voor het Belgisch witblauw heeft samen 
met de Vlaamse vleesveehouders in 2016 het fokdoel als volgt 
omschreven: “Een dier dat een makkelijke opfok kent, een hoge 
dagelijkse groei heeft, een eerste kalf op 24 maanden en weer vlot 
drachtig wordt.” 

De optimale wit-blauwe koe die aan dit fokdoel kan voldoen, moet 
een hoge erfelijke aanleg voor vruchtbaarheid en groeicapaciteit 
hebben.

Deze erfelijke aanleg wordt ook wel het genotype van het dier 
genoemd. Spijtig genoeg kan je deze aanleg niet aan het dier 
zien, maar hij bepaalt wel zijn fokprestaties. Het exterieur van het 
dier of het fenotype daarentegen is wel degelijk af te lezen en te 
beoordelen, maar dat fenotype heeft weinig en soms zelfs geen 
invloed op de fokprestatie van het dier. Toch wordt dit fenotype 
eigenaardig genoeg nog vaak gebruikt om de fokkerijwaarde van 
een dier te beoordelen.

Om het genotype van een stier te kennen, moet je wachten tot 
de nakomelingen geboren zijn en in de opfok zitten. Meestal is de 
stier zelf dan niet meer beschikbaar. Dat is ook de reden waarom 
de KI-stieren het PWF-fokprogramma moeten doorlopen. Een stier 
wordt eerst een proefstier. Nadat er ongeveer 500 rietjes ingezet 
zijn, wordt de stier een wachtstier. Tijdens deze periode wordt 
er wekelijks sperma afgetapt en ingevroren. Een KI-stier blijft 
wachtstier tot de eerste nakomelingen geboren zijn, waarna deze 
dieren vergeleken worden met het gemiddelde van de huidige 
populatie. 

De volgende kenmerken worden tegenwoordig gebruikt om te 
vergelijken:

• geboortekenmerken, zoals drachtduur, geboortegewicht, 
conformatie, sterfte, drink/zoogvermogen,

• kenmerken op 14 maanden, zoals conformatie, sterfte, gewicht 
en gestalte,

• de karkasgegevens uit het slachthuis (IVB), zoals gewicht, 
bevleesdheid en vervetting van het karkas,

• sterfte in opfok/afmest,
• exterieurkenmerken van het wit-blauwe ras.

INLEIDING

CHECKLIST ~ Inleiding



Aan de hand van de data verzameld over de geboren kalfjes 
kunnen de stamboeken dan fokwaarden van alle KI-stieren 
berekenen.

Een fokwaardeschatting is feitelijk een index, waarbij het 
gemiddelde steeds 100 is. Indien de index boven de 100 is, zal de 
betrokken stier dit kenmerk verbeteren.  Wanneer een index onder 
de 100 scoort, zal het kenmerk verslechteren (met uitzondering 
van het kenmerk sterfte). Als deze fokwaarden positief blijken 
te zijn, kan deze stier verder gebruikt worden. Wanneer de 
fokwaarden echter zwaar onder de 100 zijn, wordt deze stier niet 
meer ingezet voor de fokkerij. In sommige gevallen wordt een 
Ki-stier zelfs uit de handel gehaald.

Door stieren te gebruiken met een positieve fokwaarde kan een 
veehouder de stieren veel efficiënter kiezen om zijn fokdoel te 
bereiken.

De fokwaarde van een stier leren kennen via het 
nakomelingenonderzoek vraagt natuurlijk heel veel geduld en 
investeringen in nieuwe stieren en spermaopslag. Om dit proces 
te versnellen, brengt de universiteit van Luik momenteel de DNA-
structuur van het Belgisch witblauw ras en van de veestapel in 
kaart . Zo kunnen we op termijn met genomics werken, want een 
veehouder kent dan al op zeer jonge leeftijd de genetische waarde 
van een dier.

Om als veehouder de genetische aanleg van je dieren sneller 
te laten vooruitgaan,  bestaat de mogelijkheid om met gesekst 
sperma te werken. Wie dit gesekst sperma inzet op de beste 
bedrijfskoeien kan  de vrouwelijke lijnen op zijn bedrijf sneller en 
gericht verbeteren.
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GENETICA 

Ik probeer aan de hand 
van de technische pres-
taties op mijn bedrijf 
een duidelijk fokdoel te 
omschrijven.

Ik maak gebruik van 
stierindexen om zo 
veel mogelijk de juiste 
stierkeuze te maken.

Ik verzamel zo veel mo-
gelijk afstammings- en 
prestatiegegevens van 
mijn dieren

De dekstieren die ik in-
zet, zijn vrij van geken-
de erfelijke gebreken.

Checklist Genetica



Gezondheid is de balans tussen enerzijds de weerstand van een 
dier en anderzijds de infectiedruk. De weerstand van een dier 
wordt ondersteund door:

• de opname van goede en voldoende biest,
• het ontwikkelen van een actieve immuniteit,
• het vaccineren tegen bepaalde virussen,
• een voeding die evenwichtig en uitgebalanceerd is qua 

nutriënten, mineralen en vitamines. 

De maternale antistoffen die het kalf opneemt met de biest, 
zullen het dier de eerste maanden van zijn leven uitermate 
goed beschermen tegen kiemen en bacteriën in zijn omgeving. 
De infectiedruk is de som van allerhande factoren, waaronder 
de veebezetting, de hygiëne, de stress, het klimaat, de 
aanwezigheid van zieke dieren, ongedierte … Veehouders 
proberen deze factoren zo goed mogelijk te beperken of onder 
controle te houden. Wanneer er voor elk dier een vreetplaats 
en voldoende ligruimte is, voorkom je stress. Voldoende licht 
en lucht in de stal, door meer bepaald een goede (natuurlijke) 
ventilatie en de afwezigheid van tocht in de stal, voorkomen 
ademhalingsproblemen. Propere en droge ligbedding, 
proper drinkwater, vers en fris voeder vermijden de insleep 
van schimmels en bacteriën. Een goede ongedierte- en 
vliegenbestrijding helpt mee de infectiedruk onder controle te 
houden. Rust en kalmte in de stal, voldoende verkoeling bij hete 
periodes, visueel contact met andere dieren helpen de stress te 
beperken. Zieke dieren plaats je in quarantaine ter behandeling. 
Wanneer kalveren kort na elkaar geboren worden of wanneer 
in bepaalde periodes weinig leegstand in de kalverhuisvesting 
mogelijk is, kunnen bepaalde parasieten die van nature aanwezig 
zijn in mest  zich meer verspreiden en de kalveren gevoelig 
maken voor diarree. Je kunt hierop voldoende inspelen door de 
huisvesting preventief goed te reinigen en voersupplementen te 
geven die deze parasieten kunnen afremmen of doden. Voorkom 
dat jonge dieren op de weide in contact komen met schurftmijten 
of met besmette dieren. Is er toch een dier aangetast door 
schurft, pak je dat preventief aan door de dieren te scheren. 
Behandel deze dieren ook consequent met daarvoor geschikte 
en geregistreerde producten. Wanneer de weersomstandigheden 
variëren, kunnen vooral de jonge dieren gevoelig zijn voor griep 
en dat kan leiden tot sterfte. Stel hiervoor in samenspraak met de 
bedrijfsdierenarts een vaccinatieprotocol op om de dieren extra te 
beschermen.

Ik hanteer de checklist voor 
bioveiligheid (DGZ).

Ik voer een correcte vliegen- 
en ongediertebestrijding uit.

Ik weet hoeveel biest van 
welke kwaliteit mijn kalf krijgt 
en streef naar een opname van 
200 immunoglobulines (Igg) 
binnen 6 uur na de geboorte.

Samen met mijn bedrijfsdie-
renarts stel ik een gezond-
heidsplan op.

Ik hanteer vaste werkproto-
cols, die mee waken over de 
gezondheid van de dieren. Ik 
stel duidelijke richtlijnen op 
voor wanneer andere perso-
nen de taken eens moeten 
overnemen.

CHECKLIST ~ Gezondheid

GEZONDHEID

Checklist Gezondheid
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CHECKLIST ~ Vruchtbaarheid

De vruchtbaarheid op een vleesveebedrijf 
omvat het geheel van enerzijds jonge 
vaarzen die vlot in de puberteit komen 
en voldoende vruchtbaar zijn en 
anderzijds de gekalfde dieren met 
een vruchtbaarheidsapparaat dat vlot 
herstelt na de kalving en die in staat zijn 
om opnieuw een vrucht volledig uit te 
dragen. Bij de jonge vaarzen wil dit zeggen 
dat dieren met wittevaarzenziekte niet 
meegerekend worden, maar wel dieren 
met goed ontwikkelde eierstokken, een 
vlot toegankelijke cervix enzovoort. Bij de 
koeien begint dit met een goed herstel van 
de baarmoeder na de keizersnede of na 
een verlossing via het geboortekanaal. 

Ook het op gang komen van de 
vruchtbaarheidscyclus en een goed 
functioneren van de natuurlijke 
vruchtbaarheidshormonen van het 
dier (bv. oestrogeen en progesteron) 
zijn essentieel voor een volgende 
dracht. Gekalfde koeien kunnen 40 
dagen na de kalving door de dierenarts 
geëvalueerd worden op het herstel 
van het vruchtbaarheidsapparaat. Men 
bekijkt dan of de baarmoeder voldoende 

VRUCHTBAARHEID

gekrompen is, of er geen (subklinische) 
metritis aanwezig is, of er zich follikels 
ontwikkelen op de eierstokken enzovoort. 
Vanaf dat moment kunnen koeien ook 
weer aangeboden worden tot bevruchting, 
zodat de tussenkalftijd beperkt blijft. 

Of de bevruchting nu gebeurt op 
natuurlijke wijze, via een vruchtbare 
dekstier, of via kunstmatige inseminatie, 
het is steeds belangrijk dat je de 
tochtigheidssignalen opvangt en 
registreert om een correct moment 
voor de inseminatie te bepalen. 
Wanneer dieren na bevruchting geen 
tochtigheidssignalen meer vertonen, is 
een controle op drachtigheid al mogelijk 
vanaf 30 dagen door het scannen van de 
baarmoeder. Door opvoelen kan je vanaf 
2 maanden na inseminatie vaststellen 
of een dier drachtig is. Hoe sneller je de 
vruchtbaarheidssituatie van een dier kent, 
hoe sneller je een volgende beslissing kunt 
nemen. Dat kan gaan om herinsemineren, 
maar evenzeer het dier gust houden en 
verkopen of afmesten.



Ik neem deel aan  
afstammingsregistratie.

Ik ken de vruchtbaarheidsge-
gevens van mijn bedrijf en ik 
bespreek ze met bedrijfsdie-
renarts/KI-organisatie op ba-
sis van correct geregistreerde 
data, eventueel via manage-
mentsoftware.

Ik streef naar een eerste  
kalving op 24 maanden. 

Ik signaleer de tochtigheids-
signalen voldoende of pas 
mijn controlegedrag hierop 
aan door specifieke hulpmid-
delen zoals stappentellers, 
activiteitsmeters …

Ik start tijdig met insemineren 
bij de vaarzen (13-14 maan-
den).

Ik start tijdig met herinsemi-
neren na de kalving (vanaf 50 
dagen na kalving) om zo de 
tussenkalftijd te beperken.

Ik volg regelmatig een bijscho-
ling of opleiding rond vrucht-
baarheid bij vleesvee.

Ik maak gebruik van systemen 
om het moment van kalven 
beter te detecteren zoals een 
camera of kalfdetectiesyste-
men.

Ik doe aan vruchtbaarheidsbe-
geleiding/vruchtbaarheidsre-
gistratie
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Checklist Vruchtbaarheid



Een correcte voeding bij vleesvee start al bij de opname van 
de eerste melk of biest. De aanwezige antistoffen beschermen 
het kalf tijdens zijn eerste levensmaanden, maar er is ook een 
duidelijk verband tussen de hoeveelheid biest en de verdere 
dagelijkse groei van het kalf. Bij de geboorte zijn de lebmaag 
en dunne darm het belangrijkste verteringsorgaan. Daarom 
bestaat de voeding de eerste maanden hoofdzakelijk uit melk. De 
kalveren nemen deze melk op door te zuigen bij de moeder, maar 
evenzeer via individuele opfok, waarbij ze op regelmatige tijdstip 
melk toegediend krijgen. Naarmate een kalfje ouder en sterker 
wordt, neemt de melkgift toe per dag, wat ook zijn verdere groei 
stimuleert.

Daarnaast wordt er ook al vanaf de eerste levensweek stilaan 
vaste voeding bijgevoerd, zoals kalvervoeder en hooi. De opname 
van deze nutriënten doet de pens ontwikkelen in volume, maar 
stimuleert ook de ontwikkeling van penspapillen op de penswand. 
Deze papillen zullen ervoor zorgen dat de nutriënten die het dier 
via de voeding opneemt  in de bloedbaan terechtkomen en zo 
voorzien in de onderhoudsbehoefte van het dier en het doen 
groeien. Zodra het kalf ongeveer 3 maanden oud is (bij individuele 
opfok) of 6 maanden oud is (bij het zogen bij de moeder) en 
voldoende kilo’s vast voeder kan opnemen, is het klaar om 
gespeend te worden. Dan kunnen de melkvoedingen volledig 
afgebouwd worden. 

De penswerking en dunne darm zullen dan de bovenhand 
nemen in de opname van nutriënten. De jonge dieren zijn in 
volle skeletontwikkeling en vragen een aangepast rantsoen met 
voldoende energie (VEM) en eiwitten (RE, DVE, OEB). Daarnaast 
moet ook de mineralenbehoefte verder ingevuld worden en er 
moet steeds vers drinkwater aanwezig zijn.

• Bij jonge vaarzen ligt de focus op een rantsoen waarbij de 
dieren goed ontwikkelen zonder dat ze te veel vet in hun 
lichaam aanzetten. De voeding stuurt dan voornamelijk op de 
ontwikkeling van het karkas. 

• Jonge stieren – waar het doel vaak iets sneller op de productie 
van vlees ligt - worden via de voeding niet alleen gestimuleerd 
in de ontwikkeling van het karkas, maar ook in de verdere 
ontwikkeling van hun spieraanzet. Deze rantsoenen vragen 
in verhouding een hogere aanbreng van glucogene energie 
(zetmeel, koolhydraten) en kwaliteitsvolle eiwitten.

• Zoogkoeien zullen ook na hun jeugdfase verder uitgroeien 
tot volwassen runderen. Het rantsoen van de zoogkoeien 
voldoen aan hun onderhoudsbehoefte en de verdere aangroei 
tot het volwassen gewicht. Dat betekent dat de basis van 

het rantsoen vooral bestaat uit voldoende beschikbaar 
kwaliteitsvol ruwvoeder of grazen op de weide. Tijdens 
de zomerperiode wordt getoetst of de weides voldoende 
vers gras kunnen blijven aanbieden, waarbij zo nodig extra 
bijgevoerd moet worden. Tijdens najaarsperiodes neemt het 
drogestofgehalte van vers weidegras af. Ook dat is een reden 
om aan de zoogkoeien extra voeding te blijven geven , zodat 
zij hun bereikte gewicht behouden en verder nog zwaarder 
kunnen worden. Een belangrijk voordeel hiervan is dat het dier 
wanneer het ooit het bedrijf verlaat, een hoger gewicht en dus 
een hogere verkoopwaarde zal hebben. 

Dieren die bestemd zijn voor de vleesproductie worden 
gedurende een drietal maanden voor de slacht hierop voorbereid 
met aangepaste rantsoenen. Het is de bedoeling om niet alleen 
de spiergroei maar ook de onderhuidse vetgroei van de dieren te 
stimuleren. Dit geeft namelijk extra kwaliteit aan het vlees en het 
karkas. Hiervoor krijgen de dieren een zeer kwaliteitsvol rantsoen, 
bestaande uit energetische producten die voornamelijk zetmeel, 
suikers en plantaardige vetten aanbrengen, in combinatie met 
een goede opname van hoogwaardige plantaardige eiwitten. 
De rantsoenen moeten ook steeds extra structuur en vezelrijke 
producten aanbrengen, om steeds de penswerking optimaal te 
sturen, zodat de dieren het voeder vlot blijven opnemen. 

CHECKLIST ~ Voeding en groei

VOEDING EN GROEI



Ik volg de dagelijkse groei van mijn veest-
apel gericht op, door een weeginstallatie 
te gebruiken of de borstomtrek te meten.

Ik registreer en evalueer tussentijdse 
wegingen tijdens de opfokperiode, de 
groeifase en de afmestfase om eventuele 
managementfouten op te sporen en wijzi-
gingen door te voeren.

Ik ken de volgende groeicijfers van mijn 
bedrijf:

Kg dagelijkse groei per levensfase: 
geboortegewicht / gewicht bij 
spenen / dagelijkse groei opfok / 
dagelijkse groei groeifase / dage-
lijkse groei afmestfase / dagelijkse 
groei leven / gewicht bij eerste 
inseminatie / gewicht bij eerste 
kalving / gewicht start afmestfase 
/ levend gewicht bij verkoop.

Kg karkasgroei/dag = meting kar-
kasgewicht + leeftijd bij slachten.

Kg groei levend/dag = meting 
geboortegewicht, eindgewicht, 
leeftijd bij slachten, slachtrende-
ment.

Ik ken de samenstelling van het rantsoen 
op basis van ruwvoederanalyses en rant-
soenberekeningen.

Ik ken de voederbehoefte van mijn dieren 
volgens hun specifieke leeftijd of de fase 
waarin ze zich bevinden (opfok – onder-
houd – groeifase – afmestfase).

Ik weeg en registreer het verbruikte 
rantsoen om de voeropname van mijn 
veestapel te kennen.

Ik heb inzicht in de voederconversie van 
mijn dieren en weet in welke fase mijn 
dier het efficiëntst groeit. Ik bereken de 
opgenomen kg droge stof (DS)/ kg dage-
lijkse groei ( = kg voer/kg groei).

Ik produceer kwaliteitsvolle ruwvoeders.

Mijn dieren hebben vlot toegang tot het 
rantsoen doordat er voldoende vreet-
plaatsen zijn en er is constant voeder 
beschikbaar.

Ik stel voldoende en kwaliteitsvol drink-
water ter beschikking van mijn dieren;
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Checklist Voeding en groei



Een goed economisch resultaat is noodzakelijk voor het 
voortbestaan van ieder bedrijf, ook voor een vleesveebedrijf. Houd 
dus je inkomsten en uitgaven zorgvuldig bij en breng ze in relatie 
tot je technische kengetallen. 

De veehouder kent zijn belangrijkste kosten per product of 
productiemiddel. We denken hier bijvoorbeeld aan de teelt van 
de ruwvoeders, de aankoop en het gebruik van bijproducten en 
krachtvoeders, de aankoop van stro of de veeartskosten. Aan de 
opbrengstzijde spelen de vleesopbrengst en de aanwas van de 
veestapel als belangrijkste inkomstenfactoren. De relatie met de 
technische cijfers is hier belangrijk. Gebruik deze gegevens onder 
meer om je afgewerkte product of je productiemiddelen in kaart 
te brengen en te evalueren.

Om de huidige situatie op het bedrijf te optimaliseren kan 
het nodig zijn om je management, je aan- en verkoopbeleid 
aanzienlijk bij te sturen. Op basis van je cijfers kan je belangrijke 
keuzes maken, zoals al dan niet stieren afmesten, vanaf welke 
prijs de kalveren verkopen, koeien mager of afgemest verkopen …  

Stel je bedrijfsmanagement op in functie van het karkastype of 
het eindproduct dat je voor ogen hebt, de marktomstandigheden 
zoals de aan- en verkoopprijzen voor vee en de karkaswaardes, 
de kostprijs van het rantsoen, de voederwaarde en de verwachte 
groei.

Checklist Economie

Ik voer een bedrijfseconomische boek-
houding om de financiële en technische 
resultaten van mijn bedrijf in kaart te 
brengen. Het beschrijft de relatie tussen 
de zoötechnische prestaties van mijn die-
ren en de economische resultaten.

Ik gebruik de gegevens die IVB ter be-
schikking stelt over het karkastype, de 
karkaskwaliteit, de karkasgroei van mijn 
veestapel in combinatie met de verkoops-
waarde van de karkassen.

Ik heb zicht op de variabele en vaste 
kosten van mijn bedrijf per afgeleverd 
product.

Ik ken mijn kosten per kalf.

Ik ken mijn kosten per afgemeste  
stier/koe.

CHECKLIST ~ Economie

ECONOMIE



COLOFON
BIJZONDERE DANK AAN  ALLE DEELNEMERS 
Intakegesprekken
Ronde tafels
Bezoek slachthuis
Redactieteam

REDACTIE
Dorien Bruynseels, consulent Innovatiesteunpunt
Katrien Weckx, communicatiemedewerker Innovatiesteunpunt
Ludo Jamaer, producent
Jos Meesters, producent
Raf Steegmans, Boerenbond Limburg
Frank Steukers, CRV
Roel Vaes, studiedienst Boerenbond
Anne Vandelannoote, Aveve
Wim Veulemans, CRV
Camille Wouters, producent

VORMGEVING
Toast Confituur  
Lange Winkelhaakstraat 26 
2060 Antwerpen

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER
Frans De Wachter
Diestsevest 40  
3000 Leuven

WETTELIJK DEPOT
D/2019/0728/21 

Deze brochure is mogelijk gemaakt met de financiële 
steun van de Provincie Limburg, het Europees Fonds voor 
Regionale Ontwikkeling (EFRO) en het Agentschap Innoveren 
en Ondernemen.



‘All you need 
is the plan, 
the road 
map, and 
the courage 
to press 
on to your 
destination.’
- Earl Nightingale - 


