Nieuwsbrief 16 april 2019
In deze Nieuwsbrief de volgende onderwerpen:
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Paasveetentoonstelling Schagen
EU grijpt niet in bij verschil excretienormen fosfaat
Demodag ruwvoerverstrekking
Supermarktketen Colruyt wil rundvlees rechtstreeks inkopen
Evenementenagenda

1. Paasveetentoonstelling Schagen
De Paasveetentoonstelling in Schagen werd woensdag druk bezocht. Liefst 190
inzendingen hadden zich ingeschreven bij de organisatie. Voorzitter Willem Keesom keek
dan ook tevreden terug op de keuring. “Als je zo’n druk bezochte keuring hebt, mag je
tevreden zijn als het allemaal goed verloopt.”
De winst van het beste vrouwelijk slachtvee ging naar Stam Vlees Hoorn BV uit Zwaag. De
mooiste prijs van de dag ging naar Keurslager Arie Klaver en Zonen. Alle bordjes met de
maximale score gingen omhoog voor de inzending algemeen kampioen mannelijk slachtvee.
De heer Soede uit Ter Aar was ook één van de grote winnaars. Hij won drie prijzen, onder
andere in de categorie jongvee mannelijk en vrouwelijk.
https://www.schagenfm.nl/nw-28464-73716821/nieuws/mooie_en_drukke_editie_van_paasvee_video.html
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2. EU grijpt niet in bij verschil fosfaatexcretienorm
Eurocommissaris Karmenu Vella meldt dat de Europese Commissie niet zal gaan ingrijpen
bij de verschillen in de fosfaatexcretienormen tussen België en Nederland. Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik gaf begin januari aan dat er grote verschillen zijn.
Volgens Schreijer-Pierik komt een gelijk speelveld hierdoor in het gedrang.
Op vragen van Schreijer-Pierik antwoordt Vella dat een gelijk speelveld wel degelijk
gewaarborgd kan worden. Melkveehouders in de Europese Unie moeten namelijk voldoen
aan dezelfde verplichtingen als het gaat om de milieuwetgeving. Hoe deze milieuwetgeving
wordt ingevuld is uiteindelijk aan de lidstaten zelf. Zo geldt er in Nederland het
fosfaatrechtenstelsel om aan deze Europese milieuwetgeving te voldoen. Nederland is
hierdoor zelf verantwoordelijk voor het vaststellen van de fosfaatexcretienorm. Er zijn een
groot aantal factoren die zorgen voor verschillen. Zo hebben de melkproductie, ras,
samenstelling van het voer en de landbouwpraktijk invloed op de excretie.
Schreijer-Pierik laat weten dat wanneer Nederland de Belgische excretienorm zou hanteren,
er voldoende fosfaatruimte zou zijn geweest. Minister Schouten heeft aangegeven dat de
fosfaatexcretienormen de laatste jaren niet meer zijn geactualiseerd. Wellicht gebeurt dat
volgend jaar, aldus Schouten.
https://fosfaatrecht.nu/verschil-fosfaatexcretienorm/

3. Demodag ruwvoerverstrekking
AgruniekRijnvallei organiseerde met Sieplo BV een demomiddag ruwvoerverstrekking aan
vleesvee. De demo was met name gericht op stieren en rosékalveren. Harm van Hattem,
verkoopleider vleesvee bij AgruniekRijnvallei, geeft in deze video uitleg over het belang van
optimaliseren van het ruwvoerproces.
https://www.facebook.com/weekbladboerderij/videos/agruniekrijnvallei-organiseerdemet-sieplo-bv-een-demomiddag-ruwvoerverstrekking/425826467989425/

4. Supermarktketen Colruyt wil rundvlees rechtstreeks inkopen
De Belgische supermarktketen Colruyt is van plan om rundvlees rechtstreeks bij de
vleesveehouder aan te kopen. Dat meldt de Vlaamse krant De Standaard. Colruyt wil
hiervoor een samenwerking aangaan met drie producentenorganisaties Mon élévage, Les
Saveurs dÁrdenne en het Vlaams Hoeverund. Deze organisaties hebben een overeenkomst
met Colruyt getekend waarin ook de kwaliteitsvoorwaarden staan. Colruyt wil starten met 90
boeren.
http://www.veeteeltvlees.nl/nieuws/vleesvee/2019/colruyt-wil-rechtstreeks-vleesinkopen-bij-de-boer

2

5. 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
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