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Nieuwsbrief 5 maart 2019 

 
In deze Nieuwsbrief de volgende onderwerpen: 
 

1. Naar een eigen label ‘Natuurvlees’? 
2. Koeien doden vrouw, 5 ton schadevergoeding 
3. Vleesveehouderij loopt nog niet warm voor IBR en BVD bestrijding 
4. Minder runderen geslacht in België 
5. Vleessector in cijfers 
6. Evenementenagenda 

 
 

 

1. Naar een eigen label ‘Natuurvlees’? 

Landbouw en natuur dichter bij elkaar brengen, is een doelstelling van het Belgische 
samenwerkingsverband ‘Agro MEATs Nature’. Landbouwers, natuurbeheerders, 
vleesverwerkers en onderzoekers werken daarin samen om kwalitatief hoogstaand vlees te 
produceren. Dit met oog voor natuur en leefmilieu, met beperkte ecologische voetafdruk en 
met meerwaarde voor de landbouwers die dit vlees op de markt brengen. 
 
De bedoeling van deze groep is om na te gaan hoe vleesvee op een rendabele manier 
gehouden kan worden in natuurgebieden. Daarbij wordt gedacht aan een eigen label. Op 
een over “natuurvlees” gehouden discussiemiddag kwamen veel aspecten van het inrichten 
van een eigen label aan de orde. De eerste vraag was: wat is natuurvlees? Producten 
worden vaak “natuurvlees” genoemd zonder dat daar een eenduidige definitie wordt 
aangehouden en zonder dat het vee in natuurgebieden is gehouden. Bovendien is het voor 
sommige rassen (Belgisch-blauw en Limousin) nodig om ze binnen af te mesten.  
 
Op die middag werd ook geconcludeerd dat natuurvlees alleen geschikt is voor het korte-
keten-circuit. Het volume en de uniformiteit zouden voor de grote supermarktketens 
ontoereikend zijn. De rechtstreekse verkoop aan de consument staat voorop en daarbij is 
het verhaal erachter erg belangrijk. Daarbij is het toch vooral ieder voor zich, terwijl een 
collectief communicatieplatform, waaraan individuele producenten hun eigen website 
kunnen hangen interessant zou kunnen zijn. 
 
Tijdens de middag bleek ook dat rundveehouders wat verwachten van natuurbeheerders. Zij 
willen de garantie dat ze gedurende langere tijd kunnen beschikken over de beheerde 
gebieden. Daarnaast zouden boeren graag wat meer ‘uitbatingsvrijheid’ hebben om bijv. 
afhankelijk van weersomstandigheden te kunnen weiden. 

De eindconclusie was dat er geen grote behoefte was aan nog een label en de regelgeving 
die daar bij hoort. Zoogkoeienhouders vertellen liever hun eigen verhaal. Agro MEATS 
Nature weet wat het te doen staan.   

http://www.innovatiesteunpunt.be/nl/projecten/agro-meats-nature 

Bron: Boer&Tuinder 14-2-2019   

http://www.innovatiesteunpunt.be/nl/projecten/agro-meats-nature
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2. Koeien doden vrouw, 5 ton schadevergoeding 

Een boer uit Tirol moet € 490.000 schadevergoeding betalen, omdat zijn koeien in 2014 een 
45-jarige toeriste hebben gedood. Dat meldt de publieke omroep ORF. 

De vrouw liep in juli 2014 met haar aangelijnde hond op een wandelpad in het Pinnistal toen 
de koeien op haar af renden en haar vertrapten. Volgens onderzoekers reageerden de 
dieren blijkbaar agressief op de hond. Het Openbaar Ministerie had het onderzoek al in 2014 
afgesloten, maar de echtgenoot van de vrouw had de boer aansprakelijk gesteld voor de 
schade. 

Volgens de rechtbank was de boer niet zorgvuldig genoeg geweest. De waarschuwings-
borden die hij had opgehangen waren in dit geval onvoldoende. De boer had het gebied 
waar de koeien grazen moeten omheinen. De advocaat van de boer verwierp het argument 
van de rechtbank. “Het ongeval had gemakkelijk verderop in de vallei kunnen gebeuren. Dat 
zou betekenen dat alle wandelpaden moeten worden omheind. Dat is niet redelijk.” 

De boer heeft aangekondigd tegen de uitspraak in beroep te gaan.  

https://www.boerderij.nl/Rundveehouderij/Nieuws/2019/2/Koeien-doden-vrouw-
5-ton-schadevergoeding-396911E/ 
 

3. Vleesveehouderij loopt nog niet warm voor IBR en BVD bestrijding 

De marges in de vleesveehouderij zijn dusdanig klein dat veehouders niet willen en kunnen 
investeren. De landelijke bestrijding IBR/BVD is in april 2018 van start gegaan. Volgens 
ZuivelNL heeft 25% van de zoogkoeienhouders en 20% overige rundveehouders 
(stierenmester en kalverhouders) zich aangemeld voor een IBR-programma. Voor BVD gaat 
het om 24% en 20%. 

Uit onderzoek van de GD blijkt dat veel zoogkoeienhouders onbewust ziektevrij zijn. In de 
controleperiode 2015/2016 maakte 14,5% van de niet-melk-leverende bedrijven (inclusief 
vleeskalveren en jongveeopfok) een BVD-besmetting door. Bij IBR was dit 9,6%.  

De kosten zijn de reden om zich nog niet aan te melden voor een bestrijdingsprogramma. 
Voor een bedrijf met 50 koeien en 25 stuks jongvee kost dat al snel tussen €2.000 en € 
2.500, bedragen die hoger liggen dan het tankmelkonderzoek voor melkveehouders. Voor 
de korting van € 25 per kwartaal schreven zich tot op heden slechts 250 zoogkoeienhouders 
in. 

Wat ook steekt is dat vleesvee na import getest dient te worden, dit ondanks de 
buitenlandse gezondheidscertificaten. Bij import uit België en Frankrijk moet er zowel voor 
BVD als IBR opnieuw getest worden; voor Duitsland (IBR 10 status) geldt dat alleen voor 
BVD.  

Bron: Boerderij 12-2-2019 

https://orf.at/stories/3112485
https://www.boerderij.nl/Rundveehouderij/Nieuws/2019/2/Koeien-doden-vrouw-5-ton-schadevergoeding-396911E/
https://www.boerderij.nl/Rundveehouderij/Nieuws/2019/2/Koeien-doden-vrouw-5-ton-schadevergoeding-396911E/
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4. Minder runderen geslacht in België 

In 2018 werden in België 3 procent minder runderen geslacht dan in 2017. Over het gehele 

jaar werden er 890.000 runderen geslacht. Voor het eerst sinds 2013 is er sprake van een 

daling. 

http://www.veeteeltvlees.nl/nieuws/vleesvee/2019/minder-runderen-geslacht-

belgi%C3%AB 

5. Vleessector in cijfers 

Ruim 100 miljoen mensen in 140 landen consumeren dagelijks vlees uit Nederland. De 
Nederlandse vleessector vertegenwoordigt een stabiele productiewaarde van ruim 10,4 
miljard euro per jaar. Driekwart van het Nederlandse vlees en de diverse vlees- en 
bijproducten gaat naar het buitenland. De vleessector is met een aandeel van 18% in de 
totale agro-food export één van de grootste voedselexporteurs en vertegenwoordigt 
daarmee een uitvoerwaarde van € 8,6 miljard. 
 
Economische betekenis 
 
Circa 300 Nederlandse vleesproducenten bieden directe werkgelegenheid aan tenminste 
12.000 tot 13.000 werknemers, waarvan zo’n 9.000 onder de cao valt. In totaal goed is de 
sector goed voor zo’n 30.000 banen. Elke € 1 omzet in de Nederlandse vleessector betekent 
€ 2,40 omzet in gelieerde activiteiten.  

 
 
Ondanks een grote zuivelsector is Nederland netto importeur van rundvlees. Mede dankzij 
die zuivel heeft Nederland een florerende kalfsvleessector, waarvan de producten voor het 
overgrote deel een weg vinden naar het buitenland. De balans voor Nederland komt op een 
uitvoerwaarde van 2.5 miljard euro aan Nederlands rund- en kalfsvlees 
 
Vleesconsumptie 
 
Circa 96% van de Nederlandse consument eet één of meer keer per week vlees en besteedt 
daar zo’n 22% van de uitgaven aan voeding aan. Circa 55% van de consument is flexitariër, 
slaat weleens een dag over en kiest ‘bewuster’ en vaker ‘duurzamer’. Op jaarbasis (stand 

http://www.veeteeltvlees.nl/nieuws/vleesvee/2019/minder-runderen-geslacht-belgi%C3%AB
http://www.veeteeltvlees.nl/nieuws/vleesvee/2019/minder-runderen-geslacht-belgi%C3%AB
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2016) eet de Nederlander zo’n 33,4 kilo vlees en vleeswaren per persoon. Het grootste 
segment is varkensvlees met zo’n 16 kilo per persoon. Bij rundvlees ligt het gemiddelde op 
zo'n 6 kilo per jaar. Kalfsvlees en de overige roodvleessoorten (schaap, geit, paard) zitten 
beide op zo'n 0,7 kilo per persoon per jaar. Verder eten vleesconsumenten jaarlijks zo’n 10 
kilo per persoon aan kip. 
 
https://www.cov.nl/sector-in-cijfers 
 
 

6. Evenementenagenda 

 
 

 

VleesveeNL Stichting VleesveeNL wordt ondersteund door de Federatie 
Vleesveestamboeken Nederland, LTO Nederland, Vee&Logistiek Nederland en de 
Nederlandse Vleesvee-Ketens.  

Het bestuur van VleesveeNL wordt gevormd door mw. Michelle van der Poel en de heren 
Jacco Keuper (voorzitter), Niels Mureau (secretaris), Focko Zwanenburg (penningmeester), 
Jos Bolk, John van Can, Henk Bleker en Derk Jan Kuenen.  

Secretariaat VleesveeNL Ambtelijk secretaris is Jos Zegers 0653732275 


