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SPEECH GEDEPUTEERDE INGE MOORS

Ik ben verheugd dat ik u dit jaar opnieuw mag toespreken op deze Jaarmarktprijskamp. Ik
ben vandaag weer getuige van een sterke veeprijskamp die in Haspengouw en ver
daarbuiten de maat stelt voor ons befaamde Witblauwras. Ik wil de Fokkersclub Witblauw
Ras Brabant-Limburg alvast feliciteren met deze 41ste editie.
Om te beginnen wil ik jullie natuurlijk een vruchtbaar 2016 toewensen. Ook dit jaar staat de
landbouw voor tal van uitdagingen. Maar weet dat ik me als gedeputeerde voor landbouw en
plattelandsontwikkeling, 100% blijf inzetten voor de sector.
Al ruim veertig jaar is het Witblauwras de sterkhouder van de Vlaamse en Belgische
vleesveehouderij. Al jaar en dag is het ras hét vleesrund dat voor stabiliteit en groei van vele
landbouwbedrijven zorgde. Daarnaast mogen we zeker niet vergeten dat ons land tot ver
over de grenzen heen gekend is voor het magere kwaliteitsvlees dat het Witblauwras
voortbrengt. Wij zijn van mening dat onze veehouders daarmee leveranciers zijn van de een
de meeste gezonde rundsvleestypes.
Ondanks het feit dat we ons hier bevinden in een sterk gespecialiseerde fruitteelt- en
akkerbouwregio, is het houden van vleesvee en met name het Belgisch Witblauwras nog
steeds een belangrijk onderdeel van de landbouw in deze regio. Naast de teelt van
akkerbouw- en fruitteeltgewassen zijn weilanden immers nog altijd prominent aanwezig in de
regio.
Net zoals in andere deelsectoren van de land- en tuinbouw blijft ook de rundveehouderij niet
gespaard door de crisis. Het kostenefficiënt fokken en afmesten van runderen is belangrijker
dan ooit te voren. Daarnaast mogen we ook niet vergeten dat het leveren van mager
kwaliteitsvlees door sommigen bekritiseerd wordt op het vlak van smaak.
Toch is het dankzij de inspanning van velen dat het Witblauwras geëvolueerd is vanuit
enkele traditionele runderrassen tot leverancier van een uniek type mager, mals en sappig
vlees van fijne spiervezels. Net om die reden is het Witblauwvlees tot ver over onze
landsgrenzen bekend. Dat biedt opportuniteiten voor onze vleesveehouders. Ik ben dan ook

verheugd met de lopende Europese aanvraag voor een Beschermde Geografische
Aanduiding van het Belgisch Witblauwras.
De steeds wijzigende en nieuwe opportuniteiten zijn de dynamische motoren van het
Witblauwras. Ik ben er dan ook van overtuigd dat er daarom nog steeds een rol is weggelegd
voor fokkersverenigingen. Charles Darwin verwees met zijn stelling “survival of the fittest”
naar het feit dat diegene die zich het best aanpast aan zijn omgeving het meest succesvol is.
Voor de land- en tuinbouw is dat niet anders. De productkwaliteit moet continu worden
bijgesteld naar de eisen en verwachtingen van de afzetmarkt en de consument. De
fokkersverenigingen hebben daarin een regisseursrol.
De Fokkersclub Witblauw Ras Brabant-Limburg speelt al ruim veertig jaar in op de
veranderende behoeften van de afzetmarkt. Oud-Boerenbondvoorzitter Piet Vanthemsche
stelde enkele jaren geleden terecht vast dat het Belgisch Witblauw tot een democratisering
van het rundvlees heeft geleid. Dankzij de inspanningen van de vele fokkersverenigingen en
wetenschappelijke instellingen werd het Witblauw rundvlees betaalbaar voor elke
consument.
Vanuit het provinciaal beleid zijn we ons altijd bewust geweest van de belangrijke rol die het
Witblauwras in de land- en tuinbouwsector heeft gespeeld en nog steeds speelt. Door
gerichte ondersteuning van organisaties als de Fokkersclub Witblauw Ras Brabant-Limburg
houden wij de dynamiek rond dit ras in stand. Als provinciebestuur is het voor ons daarbij
van belang dat de opgedane kennis en informatie maximaal wordt overgedragen aan
landbouwer en burger. Veeprijskampen zijn daarvoor een zeer geschikt medium.
Ik ben er toe gehouden de deelnemers van deze prijskamp van harte te feliciteren met de
hier tentoongestelde dieren. Ze zijn een afspiegeling van de sterke veerkracht die onze landen tuinbouwsector al enkele decennia toont en bewijzen nog maar eens dat kennis en kunde
van groot belang zijn in de sector. Ik twijfel er dan ook niet aan dat deze trend zal worden
verdergezet in de volgende edities van de Jaarmarktveeprijskamp.
Ik zie dat de organisatie er dit jaar wederom veel tijd en moeite in gestoken heeft, om er een
heel geslaagd dag van te maken! Ik wens de organisatie dan ook oprecht te feliciteren met
de 41ste editie van dit topevenement.
Tot slot wens ik iedereen te bedanken voor zijn of haar aanwezigheid. Het is erg motiverend
dat deze Jaarmarktveeprijskamp zoveel geïnteresseerde bezoekers samenbrengt!
Ik hoop u allen volgende keer weer te mogen verwelkomen.

