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Nieuwsbrief 12 november 2019 

In deze Nieuwsbrief de volgende onderwerpen: 
 

1. Nationale Vleesvee Manifestatie 30-11-2019 

2. Meepraten over EU landbouwsubsidies 

3. Meer inzet nodig voor natuurlijk afkalven 

4. Vleesveecongres België 2019 

5. IBR 

6. Vlees Vlaams rood rund Europees beschermd 

7. Evenementenagenda 

 

 

1. Nationale Vleesvee Manifestatie 30 november 2019 

De Nationale Vleesvee Manifestatie vindt dit jaar plaats op zaterdag 30 november in de 
IJsselhallen Zwolle. Deze happening wordt georganiseerd door de Federatie 
Vleesveestamboeken Nederland. Diverse vleesveestamboeken hebben hier hun nationale 
keuring of laten demonstratiegroepen zien. Naast de keuringen kunt u ook een bezoek 
brengen aan de vakbeurs. Er zijn 426 fokdieren van 8 vleesveerassen aangemeld. De 
prijsuitreiking wordt gedaan door VVD kamerlid Helma Lodders. 
 
https://www.facebook.com/events/ijsselhallen-zwolle/nvm-2019/1232042490282637/ 
 
Catalogus: https://issuu.com/crv-publishers/docs/nvmcatalogus2019def 
 
 

2. Meepraten over EU landbouwsubsidies? 

Het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) wordt per 2022 aangepast. Door een 
toeslag per hectare worden boeren gestimuleerd om extra maatregelen te nemen die 
verbeteringen opleveren op het gebied van milieu, biodiversiteit en klimaat. Over het soort 
maatregelen en de zwaarte ervan mogen boeren en tuinders meepraten via de GLB-pilot 
Sectorale Bouwstenen. Het doel is een duurzaam, doelmatig en boerderijproof GLB. 
 
Meepraten gebeurt onder andere via een enquête. Het GLB lijkt misschien nog ver weg. 
Maar aan de plannen voor het nieuwe GLB wordt op dit moment geschreven. Zorg ervoor 
dat uw stem gehoord wordt door de ENQUETE 
https://nl.surveymonkey.com/r/EnqueteSectoraleBouwstenen in te vullen.  
 
In de winterperiode worden er verschillende verdiepingsbijeenkomsten georganiseerd. 
Bijvoorbeeld op 26 november in Heerhugowaard en 12 december in Drachten. Wilt u uw 
stem laten horen, dan kunt u zich hiervoor aanmelden via www.glbuitdepraktijk.nl. Voor 
meer informatie kunt u een bericht sturen naar info@glbuitdepraktijk.nl. 
 

3. Meer inzet nodig voor natuurlijk afkalven 

Er is nog meer inspanning nodig voor meer natuurlijke geboortes bij dikbilrassen. Het project 
Bewust Natuurlijk Luxe, dat in 2015 is gestart, krijgt daarom een vervolg. 

https://www.facebook.com/events/ijsselhallen-zwolle/nvm-2019/1232042490282637/
https://issuu.com/crv-publishers/docs/nvmcatalogus2019def
https://nl.surveymonkey.com/r/EnqueteSectoraleBouwstenen
http://www.glbuitdepraktijk.nl/
mailto:info@glbuitdepraktijk.nl
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In 2014 werd bij dikbilrassen 85 tot 90% van de koeien met keizersnede verlost. De ambitie 
is om in 2030 voor Belgisch Witblauw 60% natuurlijke afkalvingen te bereiken en bij 
Verbeterd Roodbont 50% natuurlijke geboorten in 2035. Uit een evaluatie blijkt dat bij een 
ongewijzigd fokprogramma het verwachte percentage natuurlijke geboorten bij beide rassen 
40% is in 2035. Ondanks de geboekte vooruitgang blijft het percentage achter bij de 
doelstellingen. 

In een vervolg van het project ligt de nadruk op het verkorten van het generatie-interval, 
schatten van fokwaarden van jonge KI-stieren en het vergroten van het draagvlak. In de 
volgende fase is de omslag van bewustwording naar ‘doen’ belangrijk. 

Een fok- en/of houdverbod van de 2 rassen, waarover de Tweede Kamer informatie over 
wilde, is wettelijk niet mogelijk. Op grond van richtlijn 87/328/EEG moeten lidstaten erop 
toezien dat toelating van raszuivere fokrunderen tot voortplanting niet wordt verboden, 
beperkt of belemmerd. 

4. Vleesveecongres België 2019 

In België vindt het vleesveecongres 2019 op 11 december plaats te Paal en op 18 december 

te Oudenaarde. 'Uitdagingen en kansen voor de vleesveehouderij' is het centrale thema. 

De onderwerpen zijn o.a. ‘Dierenwelzijn: hete hangijzers in de veehouderij’, ‘Klimaatimpact 

vleesproductie: knelpunten en kansen voor de Vlaamse vleesveehouderij’, ‘Fokkerijkeuzes: 

kijken en/of weten?’, ‘Besnoitiose: nieuwe dierziekte met economische impact op de 

Vlaamse vleesveehouderij’ en ‘SenseHub Beef, een koemonitoringsysteem dat ALLES ziet, 

en dus zorgt voor extra rendement’ 

http://www.veeteeltvlees.nl/nieuws/vleesvee/2019/inschrijving-vleesveecongres-2019 

5. IBR 

Negentig procent van de Vlaamse veebedrijven is momenteel ibr-vrij. Aan het eind van het 

jaar denkt Dierengezondheidszorg Vlaanderen (DGZ) het percentage naar 95 procent te 

kunnen opkrikken. 

Ondanks het succesvolle programma blijven er een beperkt aantal probleembedrijven, of 

verliezen bedrijven nog steeds hun I3-status. Negentig procent van de 26 bedrijven die in 

2019 hun I3 status verloren door nieuwe insleep van het virus, kochten dieren aan en één of 

twee bedrijven ervan hebben aan prijskampen meegedaan. 

Voor de laatste loodjes staat een serie maatregelen op het programma: een verbod van 

gemengd transport van dieren van I2-bedrijven en dieren van vrije bedrijvenen meer 

begeleiding van de resterende probleembedrijven. 

http://www.veeteeltvlees.nl/nieuws/gezondheid/2019/%E2%80%98einde-jaar-95-

procent-van-de-vlaamse-bedrijven-ibr-vrij%E2%80%99 

http://www.veeteeltvlees.nl/nieuws/vleesvee/2019/inschrijving-vleesveecongres-2019
http://www.veeteeltvlees.nl/nieuws/gezondheid/2019/%E2%80%98einde-jaar-95-procent-van-de-vlaamse-bedrijven-ibr-vrij%E2%80%99
http://www.veeteeltvlees.nl/nieuws/gezondheid/2019/%E2%80%98einde-jaar-95-procent-van-de-vlaamse-bedrijven-ibr-vrij%E2%80%99
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6. Vlees Vlaams rood rund Europees beschermd.  

 

Vlees van rode runderen uit West-Vlaanderen is opgenomen in het Europese register dat 

streekproducten beschermt. Het vlees wordt zeer gewaardeerd in de Belgische gastronomie, 

aldus de Europese Commissie. 

Producten met deze zogeheten beschermde oorsprongsbenaming (BOB) moeten in een 
bepaalde streek zijn gemaakt volgens een erkende en gecontroleerde werkwijze. ‘Vlees van 
het rood ras van West-Vlaanderen’ mag die naam alleen dragen als de runderen zijn gefokt 
en gekweekt in de provincie West-Vlaanderen. Het moet afkomstig zijn van koeien tussen de 
3,5 en 8 jaar oud of van ossen tussen de 2 en 3,5 jaar. Het leeuwendeel van de 
rundveestapel in deze regio behoort tot het rode ras. 

In het BOB-register staan meer dan 1450 producten, waaronder parmaham. Uit Nederland 
staan vooral kazen in het register, zoals kanterkaas, Boeren-Leidse met sleutels, Noord-
Hollandse Gouda en Noord-Hollandse Edammer. Ook het aardappelras Opperdoezer Ronde 
staat op de lijst, evenals Oolde-wijn uit de Gelderse gemeente Lochem. 

6. 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), 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 


