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1. CBS data agrarische sector geactualiseerd
Het CBS heeft op haar website de statische gegevens van de agrarische sector per 3-32020 geactualiseerd. Het aantal landbouwbedrijven is per eind 2019 licht gedaald van
53.910 naar 53.230. In het jaar 2000 waren het er nog 97.390. Het aantal rundveebedrijven
ging van 25.440 naar 24.610.
Het aantal stuks rundvee daalde van 3.919.200 naar 3.810.250. In 2000 werden er in
Nederland nog 4.068.710 runderen gehouden. Het jongvee voor de vleesproductie ging van
170.290 naar 166.300.
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/navigatieScherm/recent

2. Je steak uit de printer?
Het Spaanse bedrijf Novameat heeft vorige week zijn 3D-geprinte steak getoond. Volgens
het bedrijf wordt daarmee de textuur van echt vlees nagebootst. De video kunt u zien op:
https://www.nu.nl/279247/video/3d-geprinte-steak-bootst-textuur-van-echt-vleesna.html
3. IBR bestrijdingsprogramma nog niet verplicht
Het Nederlandse ministerie van LNV werkt nog aan het wettelijke bestrijdingsprogramma
voor IBR. De wettelijke bestrijding moet worden vastgelegd in een Algemene maatregel van
bestuur (Amvb). Gezien de stappen die aan een Amvb voorafgaan is het niet haalbaar om
de bestrijding vóór 1 januari 2021 verplicht te stellen.
Tot er regelgeving is blijft de sector zelf verantwoordelijk voor de bestrijding van IBR.
http://www.veeteeltvlees.nl/nieuws/gezondheid/2020/landbouwministerie-schuiftverplichte-ibr-bestrijding-op
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4. CRV districtsbijeenkomsten 2020
Op de CRV-Districtsbijeenkomsten vleesvee Nederland is Gertjan Kiers gastspreker. Gertjan
Kiers is bekend van de ‘Vleesbijbel’. Kiers is bedrijfsleider van een horecaslagerij, verzorgt
workshops en demonstraties, is gastdocent op koksopleidingen en fervent promotor van
vlees. Voor data en locaties zie:
http://www.veeteeltvlees.nl/nieuws/vleesvee/2020/gertjan-kiers-spreekt-op-crvdistrictsbijeenkomsten-vleesvee
5. Terugblik op LTO winterbijeenkomsten vleesvee
Afgelopen winter heeft de vakgroep Vleesveehouderij drie ledenbijeenkomsten
georganiseerd, in Baneheide, Noordlaren en Spaarnwoude. Met een gemiddelde opkomst
van rond de 40 personen was de opkomst goed te noemen.
Tijdens de bijeenkomsten is nadrukkelijk stil gestaan bij het nieuwe EU landbouwbeleid
(GLB). De LTO vakgroep vindt de huidige graasdierpremie om meerdere redenen niet
passend voor de sector. Dit blijkt ook uit de financiële resultaten. Van de ongeveer €2
miljoen budget is maar rond de €500K daadwerkelijk gebruikt. Vleesveehouders geven aan
moeite te hebben met de voorwaarde om dieren van 15 mei tot en met 15 oktober aaneengesloten op niet-subsidiabele grond te laten grazen. Dit sluit niet altijd goed aan bij de
praktijk. Ander punt van zorg is dat grondeigenaren in geval van graasdierpremie de
huur/pacht van hun gronden verhogen. De vakgroep Vleesveehouderij is inmiddels een
lobby gestart om in het nieuwe GLB een vorm van zoogkoeienpremie terug te laten komen.
Hierbij is onder andere gekeken naar de situatie in België bestaat.
In het nieuwe GLB zal vooral gekeken worden naar de bijdrage van een sector aan
duurzaamheid, biodiversiteit, natuur en dierwelzijn. De EU zal alleen geld verstrekken
wanneer een sector ook daadwerkelijk een bijdrage levert. De bijdrage van de
Vleesveehouderij sector zou gekoppeld kunnen worden aan een zoogkoeienpremie nieuwe
stijl.
Naast GLB is de vakgroep momenteel ook druk met het stikstofdossier en de actualisatie
van de excretieforfaits. Deze maand zal er opnieuw overleg plaatsvinden met het ministerie
van LNV en diverse specialisten om de excretiecijfers te bespreken. LTO zet zich in voor
realistische normen die aansluiten bij de praktijk.
6. Inschrijving paasveetentoonstelling Schagen gesloten
Op 2 maart heeft het bestuur van de Vereeniging tot het houden van jaarlijkse
paaschtentoonstelling van vee te Schagen besloten de inschrijvingstermijn voor het
vleesvee te sluiten vanwege het vroegtijdig bereiken van het maximum aantal dieren. Half
februari was circa 70% van de beschikbare plaatsen ingevuld, mooi verdeeld over de
rubrieken Slachtvee en Weidevee/Fokkerij. De 122e editie van de Paasveetentoonstelling in
Schagen valt dit jaar op woensdag 1 april.

https://www.paasvee.nl/nw-27103-73759003/nieuws/inschrijvingen_vleesvee_up-date.html
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7. Evenementen

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), Aebe Aalbers (secretaris), Focko Zwanenburg (penningmeester),
Piet Mostert, John van Can, Henk Bleker en Derk Jan Kuenen.
Secretariaat VleesveeNL Ambtelijk secretaris is Jos Zegers 0653732275
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