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Nieuwsbrief 25 juni 2019 

 
 
 
In deze Nieuwsbrief de volgende onderwerpen: 
 

1. Voorkom hittestress bij uw rundvee 
2. Rood vlees en zuivel verlagen risico op hart- en vaatziekten 

3. Federatie Vleesveestamboeken Nederland 30 jaar 

4. GroenLinks wil alleen verkoop driesterrenvlees. 

5. Evenementenagenda 

 

 

1. Voorkom hittestress bij uw rundvee 

Vanaf 21° Celsius heeft een koe last van de warmte. Naast de temperatuur spelen de 

luchtvochtigheid en windsnelheid ook een rol: hoe hoger de luchtvochtigheid en hoe lager de 
windsnelheid, hoe eerder een koe last heeft van hittestress. 

Het is vooral belangrijk dat u de koeien afkoelt, wat kunt u nog meer doen?  In het UGA 
Draaiboek Hittestress leest u wat u kunt doen als het warm is maar ook wat u nog kunt 
regelen vóór het warm wordt. Download het UGA Draaiboek Hittestress 

https://www.gddiergezondheid.nl/hittestress-rundvee 

 

2. Rood vlees en zuivel verlagen risico op hart- en vaatziekten 

Mensen die rood vlees en zuivelproducten consumeren hebben meer kans op een langer en 
gezonder leven. Dat blijkt uit een groot Canadees onderzoek. 
 
De onderzoekers ondervroegen meer dan 218.000 mensen in 52 landen over hun 
voedselconsumptie. Ze ontdekten dat mensen die regelmatig zuivel en rood vlees eten, hun 
kans op een vroege dood met 25 procent verminderden. De kans op een dodelijke 
hartaanval daalde met 22 procent. 

Voedingsrichtlijnen suggereren dat zuivel niet meer dan acht procent van de dagelijkse 
inname van een volwassene zou moeten uitmaken. Rood en verwerkt vlees zou moeten 
worden teruggebracht tot 70 gram of minder (gekookt gewicht) per dag. De reden is om het 
risico op darmkanker te helpen verminderen. Uit de studie van McMaster University in 
Canada blijkt dat mensen die drie porties zuivelproducten en 120 gram onbewerkt rood 
vlees per dag eten, de beste gezondheid hebben. Het eten van wit vlees, zoals kip en 
kalkoen, bleek ook vergelijkbare voordelen te hebben. 

https://www.gddiergezondheid.nl/~/media/Files/UGA%20en%20FIT%20Instructiekaarten/Draaiboek_Hittestress%20pdf.ashx
https://www.gddiergezondheid.nl/~/media/Files/UGA%20en%20FIT%20Instructiekaarten/Draaiboek_Hittestress%20pdf.ashx
https://www.gddiergezondheid.nl/~/media/Files/UGA%20en%20FIT%20Instructiekaarten/Draaiboek_Hittestress%20pdf.ashx
https://www.gddiergezondheid.nl/hittestress-rundvee
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https://www.melkvee.nl/artikel/208377-eten-rood-vlees-en-zuivel-verlaagt-risico-op-
hart-en-
vaatziekten/?tid=TIDP183549XFC7C9A708BC646E6B13CB1081C0AE029YI5&utm_cam
paign=2019_MV_Nieuwsbrief_wk24&utm_medium=Email&utm_source=E-
mail&utm_content=20190615_MV_NB 
 
 

3. Federatie Vleesveestamboeken Nederland 30 jaar 

Op 30 november 2019 vindt de Nationale Vleesvee Manifestatie plaats. Deze happening 
brengt u de mooiste fokdieren van de diverse vleesveerassen. Onder het genot van een 
hapje en drankje kunt de stands bezoeken en de keuringen volgen. Tevens viert de 
Federatie dan haar 30-jarig bestaan. Het geheel vindt plaats in de  
IJsselhallen, Rieteweg 4 te Zwolle.  
 
http://www.vleesveestamboeken.nl/news-and-events 
 
 

4. Europa lost oud geschil met VS op 

De Europese Commissie heeft in een belangrijk dossier succes geboekt waardoor de 
handelsrelatie met de VS is verbeterd. Het akkoord voorziet dat de Verenigde Staten tot 
35.000 ton van de Europese importquota voor rundvlees mogen uitvoeren. 

Daarmee is een geschil dat speelde vanaf 1998 opgelost. Toen verbood de Europese Unie 
de import van rundvlees dat afkomstig was van dieren die behandeld waren met 
groeihormonen. Daarop namen de VS een jaar later tegenmaatregelen. Tien jaar geleden 
bereikte beide partijen een compromis, waarbij Washington de sancties liet vallen en de EU 
haar markt opende voor een bepaald quotum buitenlands rundvlees ‘van hoge kwaliteit’. Het 
veto op hormonenvlees bleef wel behouden. Dat quotum werd echter vooral ingevuld door 
andere producenten. 

Met dit akkoord heeft Washington nu de garantie dat een deel van het quotum voor 
Amerikaanse producenten gereserveerd wordt. Het totale volume aan ingevoerd rundvlees 
wijzigt niet, evenals het verbod op hormonenvlees. 

https://www.landbouwleven.be/5529/article/2019-06-14/europa-regelt-oud-geschil-met-vs-
over-import-rundvlees 
 
 

5. GroenLinks wil alleen verkoop driesterrenvlees 

GroenLinks-kamerlid Laura Bromet diende op 25 juni een motie in waarbij vanaf 2035 alleen 
vlees met drie sterren van het Beter Leven-keurmerk mag worden verkocht. Haar doel is om 
het leven van dieren stapsgewijs te verbeteren, veehouders een betere toekomst geven en 
een prijsgarantie voor in Nederland geproduceerd rundvlees. Begin juli wordt er over de 
motie gestemd. 
 

http://www.veeteeltvlees.nl/nieuws/politiek/2019/groenlinks-politica-wil-enkel-driesterrenvlees 
  

https://www.melkvee.nl/artikel/208377-eten-rood-vlees-en-zuivel-verlaagt-risico-op-hart-en-vaatziekten/?tid=TIDP183549XFC7C9A708BC646E6B13CB1081C0AE029YI5&utm_campaign=2019_MV_Nieuwsbrief_wk24&utm_medium=Email&utm_source=E-mail&utm_content=20190615_MV_NB
https://www.melkvee.nl/artikel/208377-eten-rood-vlees-en-zuivel-verlaagt-risico-op-hart-en-vaatziekten/?tid=TIDP183549XFC7C9A708BC646E6B13CB1081C0AE029YI5&utm_campaign=2019_MV_Nieuwsbrief_wk24&utm_medium=Email&utm_source=E-mail&utm_content=20190615_MV_NB
https://www.melkvee.nl/artikel/208377-eten-rood-vlees-en-zuivel-verlaagt-risico-op-hart-en-vaatziekten/?tid=TIDP183549XFC7C9A708BC646E6B13CB1081C0AE029YI5&utm_campaign=2019_MV_Nieuwsbrief_wk24&utm_medium=Email&utm_source=E-mail&utm_content=20190615_MV_NB
https://www.melkvee.nl/artikel/208377-eten-rood-vlees-en-zuivel-verlaagt-risico-op-hart-en-vaatziekten/?tid=TIDP183549XFC7C9A708BC646E6B13CB1081C0AE029YI5&utm_campaign=2019_MV_Nieuwsbrief_wk24&utm_medium=Email&utm_source=E-mail&utm_content=20190615_MV_NB
https://www.melkvee.nl/artikel/208377-eten-rood-vlees-en-zuivel-verlaagt-risico-op-hart-en-vaatziekten/?tid=TIDP183549XFC7C9A708BC646E6B13CB1081C0AE029YI5&utm_campaign=2019_MV_Nieuwsbrief_wk24&utm_medium=Email&utm_source=E-mail&utm_content=20190615_MV_NB
http://www.vleesveestamboeken.nl/news-and-events
https://www.landbouwleven.be/5529/article/2019-06-14/europa-regelt-oud-geschil-met-vs-over-import-rundvlees
https://www.landbouwleven.be/5529/article/2019-06-14/europa-regelt-oud-geschil-met-vs-over-import-rundvlees
http://www.veeteeltvlees.nl/nieuws/politiek/2019/groenlinks-politica-wil-enkel-driesterrenvlees
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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), 
Piet Mostert, John van Can, Henk Bleker en Derk Jan Kuenen.  

Secretariaat VleesveeNL Ambtelijk secretaris is Jos Zegers 0653732275 


