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Nieuwsbrief 5 februari 2019 

In deze Nieuwsbrief de volgende onderwerpen: 
 
 

1. Vleeseter leeft gezonder 
2. Producentenorganisatie Vleesvee België opgericht 
3. 23 februari laatste winterbijeenkomst vleesvee Zeeland 
4. Feiten en cijfers Nederlandse veehouderij 2018 
5. CO2 footprint Vleesvee 
6. Nalevingsrapport NVWA roodvleesslachterijen 
7. Evenementenagenda 

 
 

1. Vleeseter leeft gezonder 

Een studie van de Universiteit Graz heeft aangetoond dat vleeseters gezonder zijn dan 
vegetariërs, minder medische hulp nodig hebben en een hogere kwaliteit van leven hebben. 

Voor dit onderzoek werd bij 1320 proefpersonen uit Oostenrijk gezocht naar het verband 
tussen voeding en gezondheid. De proefpersonen werden ingedeeld in groepen: 
vegetariërs, vleeseters die veel groenten en fruit eten, mensen die weinig vlees eten en 
grote vleeseters. Ook werd hun geslacht, ras, geslacht, regio, rookgedrag,  alcohol-
consumptie, opleidingsniveau en inkomen vastgelegd. 

Lees meer over dit onderzoek: 

https://www.krone.at/1847890?fbclid=IwAR1wrxh20N2HQWhxdBqEZiaafmVBOYgsBV

ZStuxiCVissuMbO6FfxqTCzJs 

 

2. Producentenorganisatie Vleesvee België opgericht 

Informatie delen en uitwisselen is het primaire doel van de onlangs opgerichte Producenten-

organisatie van Belgische vleesveehouders (POVV). 

 

Voorzitter Dries Timmerman informeerde de vele belangstellenden over de opzet en het doel 

van de nieuwe organisatie. Daarnaast lichtten varkens- en pluimveehouder Karl Maes en 

vleesvee- en varkenshouder Kristof Defauw de meerwaarde van de bestaande 

producentenorganisatie varkens toe. Zo kwam ook een aantal concrete voorbeelden aan 

bod, onder andere over de aankoop van vaccins of de verkregen biggenprijs. 

https://www.krone.at/1847890?fbclid=IwAR1wrxh20N2HQWhxdBqEZiaafmVBOYgsBVZStuxiCVissuMbO6FfxqTCzJs
https://www.krone.at/1847890?fbclid=IwAR1wrxh20N2HQWhxdBqEZiaafmVBOYgsBVZStuxiCVissuMbO6FfxqTCzJs
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Ook de nieuwe POVV heeft al een aantal prijsvergelijkingen gemaakt op basis van facturen, 

zoals voor de aankoop van afdekfolie en de verkoopprijs van runderen. Door het vergelijken 

van prijzen wil men de veehouder meer informatie geven en een sterkere positie in de markt. 

Meer informatie over de POVV is te lezen op haar website. 

http://www.veeteeltvlees.nl/nieuws/economie/2019/massale-belangstelling-voor-
nieuwe-producentenorganisatie 
 

3. 23 februari winterbijeenkomst vleesvee Zeeland 

De laatste LTO bijeenkomst voor vleesveehouders wordt op zaterdag 23 februari gehouden 
in de provincie Zeeland. Het programma is als volgt: 

11.00 uur - Start van het bedrijfsbezoek op locatie 
12.30 uur - Gezamenlijke maaltijd op het bedrijf of een locatie in de buurt 
13.00 uur - Bespreken actualiteiten en toekomstvisie LTO Vleesveehouderij 
14.00 uur - Afsluiting 

Opgeven is vanwege de catering noodzakelijk en gewenst. U kunt zich aanmelden via 
secretariaat@lto.nl. 

LTO Leden en potentiële leden zijn van harte uitgenodigd. 

Datum en Locatie 
23-2-2019 Maatschap Suij, Tragel 25a 4576EP KOEWACHT (Zeeland) 

 

4. Feiten en cijfers veehouderij Nederland 2018 

Minister Schouten heeft op 8 september 2018 haar Toekomstvisie ‘Landbouw, natuur en 
voedsel: waardevol en verbonden’ uitgebracht. 
 
De Minister wil inzetten op de verduurzaming van de veehouderij. Ter ondersteuning heeft 
zij Wageningen Research gevraagd een overzicht te maken met feiten en cijfers per dierlijke 
sector. Het betreft feiten en cijfers over omvang en karakteristieken van de sector, houderij 
en management, productie/consumptie en handelsstromen, economie en maatschappelijke 
thema’s zoals milieu, volksgezondheid, diergezondheid en dierenwelzijn. Die feiten en cijfers 
staan nu verspreid in diverse documenten/publicaties.  
 
Het overzicht moet helpen bij het verder bepalen van de koers op verduurzaming van de 
veehouderij en het bepalen van meetbare doelen en resultaten zoals in de visie is 
aangekondigd. 
 
De feiten en cijfers zijn verzameld per diercategorie in te zien op: 
http://edepot.wur.nl/464128 
 

http://www.povv.be/
http://www.veeteeltvlees.nl/nieuws/economie/2019/massale-belangstelling-voor-nieuwe-producentenorganisatie
http://www.veeteeltvlees.nl/nieuws/economie/2019/massale-belangstelling-voor-nieuwe-producentenorganisatie
mailto:secretariaat@lto.nl
http://edepot.wur.nl/464128
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5. CO2 footprint vleesvee 

Zonder plant- en vleeseters is een uitgebalanceerd eco-systeem onmogelijk. Joel Salatin 
vertelt over de wezenlijke rol van planteneters. 
 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2177087122353896&id=10000157888193
7 

6. Nalevingsrapport NVWA roodvleesslachterijen 

De 23 grote roodvleesslachthuizen in Nederland leven de regels voor dierenwelzijn en 
voedselveiligheid over het algemeen goed na. Toch is er vooral op het gebied van 
dierenwelzijn nog wel ruimte voor verbetering. Het reinigen en ontsmetten van veewagens - 
een maatregel om verspreiding van dierziektes te voorkomen - is bij een aantal bedrijven 
een belangrijk zorgpunt. Dat blijkt uit de naleefmonitor roodvleesslachthuizen over de eerste 
6 maanden van 2018. Daarin is per slachthuis te zien hoe individuele slachterijen de regels 
naleven. De resultaten van deze steekproeven worden gepubliceerd in de naleefmonitor. 

De NVWA ziet dat bedrijven de eerste helft van 2018 meer aandacht zijn gaan besteden aan 
het voorkomen van verontreiniging. Uit de monitor blijkt dat de regels voor dierenwelzijn 
goed worden nageleefd. Toch ziet de NVWA dat er op het gebied van dierenwelzijn nog wel 
ruimte is voor verbetering bij het fixeren, bedwelmen en verbloeden van de dieren. Ook komt 
het nog wel eens voor dat veewagens overbelast zijn of dat dieren die te ziek of te gewond 
zijn om te vervoeren toch worden aangevoerd op het slachthuis. Voor dierenwelzijn bedraagt 
het gemiddelde naleefpercentage 97% procent. 

Om verspreiding van besmettelijke dierziekten te voorkomen is het belangrijk dat veewagens 
grondig worden gereinigd en ontsmet (R&O). De NVWA ziet dat de naleving op dit punt bij 
een aantal bedrijven aanzienlijk is gedaald. Het is belangrijk dat bedrijven deze regels weer 
beter gaan naleven. 

https://www.nvwa.nl/nieuws-en-media/nieuws/2019/01/28/naleving-slachthuizen-hoog-
maar-het-kan-nog-beter 

7. Evenementenagenda 

 
 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2177087122353896&id=100001578881937
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2177087122353896&id=100001578881937
https://www.nvwa.nl/onderwerpen/inspectieresultaten-grote-roodvlees-slachthuizen
https://www.nvwa.nl/nieuws-en-media/nieuws/2019/01/28/naleving-slachthuizen-hoog-maar-het-kan-nog-beter
https://www.nvwa.nl/nieuws-en-media/nieuws/2019/01/28/naleving-slachthuizen-hoog-maar-het-kan-nog-beter


 
 

4 
 

 

 

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 


