
                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

Waar houdt het Bestuur zich namens de ketenpartijen zoal mee bezig? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                      Nieuwsbrief #2  - oktober 2015 Deze nieuwsbrief is bedoeld om alle informatie rondom 
Keten Duurzaam Rundvlees te delen. 

 
Mail ook uw KDR ervaringen naar: info@ketenduurzaamrundvlees.nl 

Stuurgroep Bewust Natuurlijk Luxe 

Sinds een aantal jaar wordt met terugkerende 

regelmaat in de 2
e
 kamer gesproken over het 

routinematig uitvoeren van de keizersnede bij luxe 

runderen. Dit heeft in 2013 geleid tot een brief 

waarin staatssecretaris Dijksma eist dat veranderend 

fokbeleid wordt ingezet met als doel het vergroten 

van het aantal natuurlijke geboorten bij deze dieren. 

Op 15 oktober 2014 is het Plan van Aanpak “Naar 

meer Natuurlijke Geboorten” aan de staatssecretaris 

aangeboden. Dit Plan van Aanpak (PvA) heeft ertoe 

geleid dat de Nederlandse vleesveesector tot 2018   

de tijd krijgt om te laten zien dat zij bereid is een 

inspanning te leveren richting het streven naar meer 

natuurlijke geboorten.  

Anita Heijdra heeft vanuit de praktijk een groot 

gedeelte van de tekst van het PvA geschreven, met 

name over de vergaande consequenties van 

gewijzigd fokbeleid en de daarbij behorende risico’s. 

Ook is de financiële situatie van de vleesveesector 

benoemd als een van de beperkende factoren om 

dit doel te bereiken.  De volledige tekst van het PvA 

is te vinden op het internet. 

Na de aanbieding van het PvA is de stuurgroep 

Bewust Natuurlijk Luxe (BNL) gevormd. De Stichting 

KDR vertegenwoordigt in deze stuurgroep de 

Nederlandse rundvleesketen. Onze rol is het 

benadrukken van de praktische zaken rondom het 

onderwerp natuurlijke geboortes en de gevolgen 

ervan voor alle schakels in de rundvleesketen.  

 

 

Ketenoverleg vleesveesector  

Sinds oktober 2014 vindt er op regelmatige basis 

ketenoverleg plaats met een aantal afzetpartijen voor 

Nederlands rundvlees. Dit overleg wordt georganiseerd 

door LTO Vakgroep Vleesvee. De Stichting KDR is hierbij 

uiteraard ook aanwezig om vanuit de praktijk te kunnen 

sturen op beleid over een breed aantal onderwerpen.  

Andere partijen zijn: 
• Biefselect  
• Vleeshandel Van den Berg 
• Vleesvee Integratie Twente 
• Limousin Regionaal 
• Centrale Organisatie voor de Vleessector  
• Stichting Verskwaliteit NL 
• Vee en Logistiek 
 
Onderwerpen die onder andere aan bod komen tijdens 

het ketenoverleg zijn:  

 De bepaling van de voorwaarden voor de 

toekenning van de zogenaamde POP3 gelden  

(er komt 6 jaar lang €500.000,- beschikbaar t.b.v. 

stimulatie van de marktwerking in de 

rundvleesketen); 

 De bepaling van de voorwaarden voor het 

systeem van zelfcontrole door de sector in het 

kader van de regeling ‘Monitoring Kritische 

Stoffen’(MKS); 

 De keuze voor wel of geen fosfaatrechten voor 

de vleesveesector; 

 De nieuwe opzet van de vakgroep 

vleesveehouderij binnen de LTO organisatie; 

 De eventuele oprichting van een Branche 

Organisatie voor Nederlands Rundvlees, etc. 

 

Voor vragen of opmerkingen over de onderwerpen in deze 

nieuwbrief kunt u contact opnemen met Anita Heijdra via 

06 28 68 22 11 of info@ketenduurzaamrundvlees.nl 

 

http://www.ketenduurzaamrundvlees.nl/
http://vleesveenet.nl/system/files/documenten/pagina/141015_pva_naar_meer_natuurlijke_geboorten_-def.pdf


Familienaam: G.O. Zanderink -  Meijel (Limburg) 

Rassen: Blonde Aqutaine, Limousines, Charolais en kruislingen 

Aantal: 500 stuks 

Het bedrijf: Op het vleesvee bedrijf van Familie Zanderink worden verschillende rassen  
vleesvee koeien gehouden. De eigenaar heeft met zijn tachtig jaar nog even veel liefde en passie voor zijn 
dieren. Zo zijn er recent nieuwe vleesvee stallen gebouwd. De dieren worden mede verzorgd door goed opgeleide 
medewerkers -(sters) die ook de zelfde passie voor dieren hebben.  
   
Duurzaamheidsaspecten: 

 Alleen noodzakelijke antibiotica  

 Gebalanceerde groei 

 Rust en ruimte  
 

 

 

 

 

 

  

 

KENNISDAG 31 OKTOBER 
Op zaterdag 31 oktober a.s. organiseert de Stuurgroep 

Bewust Natuurlijk Luxe een brede kennis dag over de 

keizersneden bij luxe runderen.  

Iedereen die belang heeft bij of interesse heeft in dit 

onderwerp, is van harte uitgenodigd voor deze brede 

kennisdag.  

Aan de dag zijn geen kosten verbonden. Vanwege de 

organisatie en lunch kunt u alleen deelnemen na 

aanmelding.  

Voor het volledige programma zie 

www.vleesveenet.nl/kennisdag 

Meld u aan voor 
26 oktober 2015 

 

 

 

Eurobeef 

Op 20 februari 2015 is Eurobeef opgericht. Eurobeef is een 

Europees netwerk ter stimulering van vraag en aanbod op de 

Europese rundvleesmarkt. 

Vanuit een Europees programma, Horizon 2020, is een netwerk 

opgezet gericht op het dichten van de kloof tussen onderzoek, 

innovatie en praktijkmensen. Daarbij staat het beter op elkaar 

afstemmen van vraag en aanbod centraal. 

Eurobeef gaat zich richten op de volgende vragen:  

 Hoe kunnen veehouders, hun organisaties, 

slachthuizen, vleesverwerkers en detailhandelaren 

beter samenwerken om de Europese regionale en 

internationale markten en de consumenten van 

voldoende en kwalitatief goed rundvlees te voorzien 

en tegelijkertijd de duurzaamheid van de 

rundvleessector verbeteren?"  

 Hoe kan de consumentenvraag worden aangepakt? 

  Hoe kunnen producenten hun aanbod organiseren ten 

aanzien van de behoeften van de markt?" 

 Hoe kan de rundvleesketen voldoen aan de 

maatschappelijke verwachtingen ten aanzien van 

duurzaamheid? 

De Stichting KDR is gevraagd namens Nederland zitting te 

nemen in het netwerk Eurobeef. In overleg met Vee & Logistiek 

Nederland heeft het bestuur van de Stichting KDR besloten 

gehoor te geven aan dit verzoek.  

We houden u op de hoogte.  

http://www.ketenduurzaamrundvlees.nl/
http://www.vleesveenet.nl/kennisdag


 

Op 5 oktober 2015 heeft 
Jules Rojer, de voorzitter 
van het bestuur van  
Stichting KDR het 
deelname-certificaat 
uitgereikt aan Tomassen 
Vlees B.V.  
 
Daarmee is Tomassen 
officieel de achtste grossier 
die kiest voor rundvlees uit 
de Keten Duurzaam 
Rundvlees, dat verkocht 
kan worden onder de 
naam “ROBUUST”. 
 
Aangezien Tomassen Vlees 
het belangrijk vindt dat het 
verhaal achter het vlees 
klopt en dat alle 
voorwaarden worden 
geborgd door een 
onafhankelijke controle-
instantie, is de keuze op 
Keten Duurzaam Rundvlees 
gevallen. Het feit dat KDR 
geen vleesrassen uitsluit 
heeft daarbij een 
belangrijke rol gespeeld. 
 
We vertrouwen  erop dat 
Tomassen Vlees in 
samenwerking met de 
keten KDR een succesvol  
onderscheidend concept 
als ROBUUST aan zijn 
klanten kan bieden. 
 
 

Dennis Tomassen:  
‘ Onze slagers vragen 
al een tijdje om een 
herkenbaar merk voor 
hun rundvlees om zich 
daarmee te kunnen 
onderscheiden van de 
supermarkt.’ 
 

Tomassen Vlees kiest  

voor ROBUUST 

 

  Vleesveebedrijf 
‘de Krakehoeve’ 

valt in de prijzen op  
NVM 2015 

 
Op zaterdag 17 oktober jl. vond de 2-jaarlijkse Nationale 

Vleesvee Manifestatie plaats. Vleesveebedrijf De 

Krakehoeve viel volop in de prijzen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Met Salvador van Krakehoeve (v. Spirit) en Starlyner van 

Krakehoeve (v. Sheriff) pakte vleesveebedrijf ‘van 

Krakehoeve’ van Wiljan van de Kruijs zowel de titels bij de 

stierkalveren als bij de oudere stieren. Een reservezege 

behaalde de Krakehoeve ook in de middenklasse met 

Panachezoon Poetin van Krakehoeve. 

Van harte gefeliciteerd familie 

Van der Kruijs!  

 

Wetenschappelijk onderzoek door V-Focus naar het 

Nederlandse ammoniakbeleid  

Ammoniak kan een verwoestende invloed hebben op de natuur, dat is bekend. Maar 

hoeveel ammoniak vanuit de veehouderij nu precies op de natuur belandt, is een groot 

mysterie. Volgens de berekeningen van de overheid is dat heel veel, maar de werkelijke 

metingen van het RIVM vertellen wat anders. Grote vraag is waarom de werkelijke meet-

uitkomsten nagenoeg worden genegeerd en waarom de meetresultaten niet openbaar 

zijn. 

Via crowdfunding draagt de Stichting KDR samen met 115 andere organisaties een 

steentje bij aan het wetenschappelijk onderzoek naar het Nederlands ammoniakbeleid.  

Meer informatie?  www.v-focus.nl/ammoniak2015 

 

http://www.ketenduurzaamrundvlees.nl/wp-content/uploads/2015/10/Tomassen-certificaat-5-10-20151.jpg

