
BLIJVEND GRASLAND:
Ruim de helft van de veehouders 
(57%) draagt bij tot het in stand 
houden van onze Belgische 
valleilandschappen door blijvend 
grasland aan te houden. Door 
in te staan voor het beheer van 
natuurgraslanden draagt 50% 
van de veehouders daar ook actief 
aan bij. De totale ruwvoederteelt-
oppervlakte op deze bedrijven 
bestaat hierdoor voor minstens 25% 
uit blijvend grasland.

AFVALVERWERKING:
Bijna drie op vier veehouders 
(74%) zet in op een verzorgde 
bedrijfsomgeving en zorgt voor 
milieuvriendelijke afvalverwerking.

WATERGEBRUIK:
Ruim de helft (53%) van de 
veehouders maakt nu al gebruik 
van  alternatieve waterbronnen 
(regenwater, oppervlaktewater 
en reinigingswater). Op die 
manier wordt de afhankelijkheid 
op het gebruik van grondwater 
ingeperkt en wordt de druk op de 
grondwaterspiegel verminderd.

CIRCULARITEIT:
Bijna de helft van de veehouders 
(44%) maakt actief gebruik 
van bijproducten uit de 
voedingsproductie en de industrie 
(bierdraf, bietenpulp, bijproducten 
van bio-ethanol vergisting en 
groenteresten) voor hun voeders.

KORTE KETEN:
Bijna 8% van de veehouders zet 
actief in op korte keten door vlees 
van hun dieren te verkopen via 
hoevewinkels, de lokale slager, 
een buurtwinkel of bij de lokale 
supermarkt.
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DUURZAAMHEIDS-
MONITOR BELBEEF

De rundersector doet al decennia heel
wat inspanningen om haar duurzaamheid
uit te breiden, maar tot op heden waren
die vaak niet direct zichtbaar of
kwantifi ceerbaar. Sinds 2019 wordt
daarom aan de initiatieven ook een
formele sectorbrede duurzaamheids-
monitor gekoppeld, waarin 45 concrete 
initiatieven opgelijst en gemeten worden. 
De monitor staat de veehouderijsector 
toe om iedereen een objectieve kijk te 
bieden op de sector. Door elke drie jaar de 
vorderingen in kaart te brengen, wil de 
sector binnen een continu proces blijvende 
inspanningen leveren die bijdragen tot 
de verduurzaming van de keten. Belbeef 
vertegenwoordigde in 2020 85% van de 
rundvleesproductie in België.

De monitor wordt beheerd door Belbeef en geauditeerd 
door tien onafhankelijke certifi catie-instellingen 
(OCI). Op het moment van de analyse had reeds 74% 
van de ruim 3600 Belbeef gecertifi ceerde veehouders 
de monitor ingevuld. Intussen heeft 84% van de 
veehouders de monitor ingevuld. 

In 2021 zullen de resterende bedrijven deze een eerste 
maal invullen, zodat de periode 2019 – 2021 wordt 
gehanteerd als referentie, waarna  de monitor elke 
drie jaar opnieuw uitgevoerd wordt om de vorderingen 
in kaart te brengen. De initiatieven vormen geen 
verplichting voor veehouders, maar toch scoren heel 
wat inspanningen al erg hoog bij deze nulmeting.
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ENKELE  RESULTATEN 

KOOLSTOFCAPTATIE:
Bijna zeven van de tien (67%) van 
de veehouders neemt initiatief op 
hun akkerland om meer koolstof 
in de bodem op te slaan, door 
gebruik te maken van stalmest, 
gecertifi ceerde compost, of door aan 
teeltafwisseling te doen tussen gras- 
en akkerland.

BIODIVERSITEIT:
Twee derden (67%) van de 
veehouders houdt zwaluwnesten, 
de vleermuizenpopulatie en/of de 
uilenpopulatie in stand. Ze zorgen 
ervoor dat de levensomstandigheden 
voor deze dieren optimaal zijn, en 
ze alle rust krijgen om te broeden 
of zich te nestelen in en rond de 
boerderij.

GROENE ENERGIE:
22% van de bedrijven investeert 
in duurzame eigen energie door 
eigen productie (bijvoorbeeld eigen 
zonnepanelen).

VASTE DIERENARTS:
81% van de veehouders heeft 
een contract met een vaste 
bedrijfsbegeleidende dierenarts. De 
dierenarts kan zo gerichter advies 
geven, preventief handelen en 
antibioticagebruik actief helpen 
terugdringen.

BESCHUTTING VOOR 
DE DIEREN:
Dieren worden maximaal 
 beschermd tegen ongunstige 
weersomstandigheden (zoals 
extreme koude of hi� e). 77% van 
de veehouders voorziet  beschu� ing 
voor dieren die  buiten blijven tijdens 
de winter, of houdt de dieren tijdens 
de  koude maanden op stal. Ook in 
de zomer worden inspanningen 
geleverd: 71% van de veehouders 
geeft aan de  nodige beschu� ing 
te voorzien tegen de zon. 


