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1. Week zonder vlees?
Restaurant ‘t Raedthuys in Duiven deed vol overgave mee aan de Vegetarische
Restaurantweek in het kader van de Nationale Week Zonder Vlees. Helaas, de
reserveringen bleven uit.
Chef de cuisine Hans den Engelsen zit met een raadsel. ,,Ik heb geen idee waarom het niet
aanslaat”, zegt de kok van het restaurant met een Michelinster in hartje Duiven. ,,Het aantal
reserveringen voor de Nationale Week Zonder Vlees is nul. Is geen vlees eten dan toch
geen hot item? Ik dacht dat er wel wat animo voor zou zijn. Zo zie je maar weer dat het toch
tegenvalt. Heel jammer is het.”
Den Engelsen bedacht een vegetarisch vijfgangenmenu voor zowel de lunch als het diner.
Het zou naast de reguliere gerechten geserveerd worden. Allemaal zonder resultaat. Voor
het restaurant blijft de Nationale Week Zonder Vlees in ieder geval een eenmalig
uitprobeersel.

https://www.gelderlander.nl/duiven/de-liemers-wil-vlees-op-het-bord-vegaexperiment-t-raedthuys-slaat-niet-aan~a97e3a55/
2. Klimaatimpact: knelpunten en kansen voor vlees
Op het Vleesveecongres in 2019 werden enkele hete hangijzers uit de Belgische
vleesveesector uitvoerig bediscussieerd. Karen Goossens (ILVO) bracht een boeiend
betoog over de klimaatimpact van rundvleesproductie. Ze toonde aan dat de rundveehouderij op veel manieren kan bijdragen aan een oplossing.
De uitstoot van broeikasgassen in Vlaanderen, in CO2-equivalenten uitgedrukt, bestaat voor
5% uit lachgas, voor 7% uit methaan en voor 88% uit koolstofdioxide. De Vlaamse landbouw
is verantwoordelijk voor 9% hiervan (cijfers 2016). Het Vlaams Klimaatbeleidsplan 20212030 heeft als doel de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met 35% te reduceren.
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Ongeveer de helft van de uitstoot aan broeikasgassen door een Vlaams rund bestaat uit
methaan, voornamelijk afkomstig uit de pens. De gehele Belgische rundveesector heeft
afgesproken om de methaanemissie tegen 2030 met 19% t.o.v. 2005.
De methaanuitstoot weegt zwaar in de koolstofvoetafdruk van vlees. Hierop inzetten kan tot
snelle resultaten leiden, maar is niet zo eenvoudig. Methaan wordt immers niet
geproduceerd door het rund zelf, maar door micro-organismen in de pens die helpen bij de
vertering van het voeder. Een hoger zetmeel- of vetgehalte in het rantsoen kan dit proces
beïnvloeden. In een evenwichtig rantsoen kan het aandeel zetmeel of vet (max 6%) echter
niet onbeperkt verhoogd worden.
De methaanuitstoot van individuele runderen kent ook een duidelijke genetische grondslag.
Dit betekent dat selectie op methaanuitstoot in de toekomst mogelijk is. Ook het ras bepaalt
mee de methaanuitstoot. De rasinvloed is echter eerder beperkt en hangt vaak samen met
andere factoren in het management. Een efficiënte productie realiseer je met goed
management: vaarzen die op jongere leeftijd kalven, een korte tussenkalftijd, een goede
groei en voederconversie, een lage slachtleeftijd en goed slachtrendement. Ook de
rentabiliteit wordt er positief door beïnvloed.
Rundvee als oplossing voor het klimaatprobleem?
Permanent grasland kan een belangrijke bijdrage leveren voor koolstofopslag in de bodem.
Eén ton koolstofopslag staat hierin gelijk aan 3,7 ton CO2 uit de lucht. Nieuw grasland kan
meer dan 20 jaar lang jaarlijks 0,5 tot 1 ton koolstof per hectare opslaan in de bodem. Bij
een combinatie van grasland met bomen, kan dit zelfs oplopen tot 2,75 ton. Koolstofopslag
onder grasland wordt voorlopig niet in rekening gebracht bij de berekening van de
klimaatimpact van de rundveehouderij, maar in realiteit kan de sector op een positieve
manier bijdragen aan oplossingen voor de klimaatverandering én tegelijk voor de mens
onverteerbare graslandproducten omzetten tot hoogwaardige eiwitten.
Hetzelfde geldt voor vele reststromen uit de voedingsindustrie. Herkauwers zoals rundvee
kunnen ze opwaarderen tot hoogwaardige voedingsproducten. Het is dus zeker nuttig ook te
kijken naar de geproduceerde hoeveelheid dierlijk eiwit ten opzichte van de gevoederde
hoeveelheid plantaardig eiwit dat niet voor menselijke consumptie geschikt was. In deze
omzetting zijn runderen de echte toppers!
https://www.boerenbond.be/actualiteit/klimaatimpact-knelpunten-en-kansen-voorvleesvee?utm_source=flexmail&utm_medium=email&utm_campaign=20200311bt&utm_content=klimaatimpact+knelpunten+en+kanse
n+voor+vleesvee

3. Www.vlees.be
Nieuw op internet is de website vlees.be. De website wil breed en transparant informeren
over de Belgische vleessector. Het doel van dit digitaal kanaal is louter informatief: een
correc, duidelijk en transparant overzicht bieden van de sector, in al haar facetten.
https://www.veeteeltvlees.nl/nieuws/vleesvee/2020/nieuwe-website-vleesbe-gaat-voortransparantie
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4. Geen verbod op verkoop van vlees onder kostprijs
Landbouwminister Carola Schouten wil geen verbod instellen voor de verkoop van vlees
onder de kostprijs. Dat meldt Boerderij. De partij GroenLinks vroeg in een motie de
Nederlandse regering om met de totale vleesketen afspraken te maken over het stoppen
met verkoop van vlees onder de kostprijs en – voor het geval het via ketenafspraken niet lukt
– een wet voor te bereiden die verkoop onder de kostprijs verbiedt. Carola Schouten wil
geen verbod instellen.
Schouten komt deze zomer wel met de Agrinutrimonitor, waarin de margeverdeling in de
keten inzichtelijk wordt. De minister wil op basis daarvan het gesprek aangaan met
ketenpartijen over margeverdeling in de keten.
https://www.veeteeltvlees.nl/nieuws/politiek/2020/schouten-wil-geen-verbod-opvleesverkoop-onder-de-kostprijs

5. Verbod aanbieden voor de slacht van hoogdrachtige dieren
De Nederlandse overheid werkt aan een ‘verbod op het verhandelen van hoogdrachtige
varkens en runderen voor de slacht’. T/m 16 april 2020 is het mogelijk om te reageren op de
conceptregeling en toelichting via:
https://www.internetconsultatie.nl/verbodhoogdrachtigedieren.
De belangrijkste punten uit het voorstel zijn:
1. Het verbod geldt voor een zeug >77 dagen en rund >185 dagen drachtig; de dag van
de inseminatie/dekking is dag nul.
2. Verbod geldt voor de veehouder (die is (kan) op de hoogte (zijn) van de draagtijd;
3. Uitzondering op het verbod: noodslachting (zeug en koe), besmetting met een
bestrijdingsplichtige dierziekte of zoönose en bij IBR, BVD, Leptospirose en
Salmonella (koe);
4. Veehouder is verplicht om te verklaren dat slachtzeug/ -koe zich niet in laatste derde
deel van de dracht bevindt, of zo ja, welke uitzondering van toepassing is.
5. Ingeval er sprake is van uitzondering op het verbod, dient de veehouder over bewijs
te beschikken: bij noodslacht de verklaring van de dierenarts, serologisch positieve
test IBR of Leptospirose, positieve virustest BVD en positieve kweek+advies expert
bij Salmonella;
6. Het bedrijfsleven wordt gevraagd om de VKI formulieren geschikt te maken voor de
verplichte verklaring rondom dracht.
Het staat vast dat het verbod zal worden ingevoerd. Wellicht is het mogelijk om nog bij te
sturen in de invulling en vormgeving van dit verbod.Via de link kunt u een reactie op het
voorgenomen verbod geven.
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6. Europese commissie zet strijd voor faire prijsvorming voort
De Europese Commissie neemt wettelijke initiatieven voor meer transparantie in de
prijsvorming bij de tussenschakels in de agrovoedingsketen. Dat bericht Ag-Press Weekly.
Nu is er een overvloed aan informatie over producentenprijzen en consumentenprijzen.
Maar de prijsvorming bij de tussenschakels in de keten is onduidelijk. De commissie wil
vanaf 1 januari 2021 alle tussenschakels te verplichten om hun prijzen mee te delen aan de
nationale overheid. De verplichting zal gelden voor alle tussenschakels in de sectoren vlees,
melk, wijn, granen, oliezaden, fruit en groenten, olijfolie en suiker.
De commissie heeft eerder al twee maatregelen: het wettelijk verbod op unfaire
handelspraktijken en de wettelijke mogelijkheid om producentenorganisaties op te richten.
https://www.veeteeltvlees.nl/nieuws/politiek/2019/eu-commissie-zet-strijd-tegenunfaire-prijsvorming-voort

7. Evenementen
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