
“KDR zet consumentenmerk Robuust op” 
                                                                                  Bron: veeteeltvlees 
 

“Robuust is geen nieuw keurmerk, maar een    
merk dat hoge kwaliteit moet garanderen.” 
                                                                 Bron:duurzaambedrijfsleven 
 

   “ robuust staat voor puur, duurzaam        
        rundvlees van Nederlandse bodem.” 
                                                                               Bron: vleesmagezine 
 

“Het consumentenmerk maakt  dat het 
vlees van geboorte tot bord 

traceerbaar is.” 
                                                                                          Bron:vleesplus 

 

Juli 2012: Het begin van een hele mooie samenwerking tussen 

Nederlandse vleesveehouders, slachterijen,grossiers, horeca en 

ambachtelijke slagers. 

oktober 2012: De eerste 6 zes slagers gaan aan de slag met 

KDR  kwaliteitvlees dat met veel liefde,passie en zorg door  onze 

aangesloten vleesveehouders is gefokt,verzorgt en afgemest.   

Juli 2013: na een jaar zijn er inmiddels vele deelnemers aan de 

keten toegevoegd. KDR heeft dan ondertussen 50 deelnemende 

ondernemers. De samenwerking tussen de verschillende schakels in 

de keten begint zijn vruchten af te werpen. 

Augustus 2014: Ruim twee jaar later hebben zich nog 35 

ambachtelijke slagers aangemeld bij KDR. Dit brengt het aantal 

op 60  deelnemende slagers. 

Mei 2015: KDR lanceert het nieuwe consumenten merk Robuust. 

Robuust wordt ondersteund met recepten,flyers en een prachtig 

consumenten website.  

                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                Nieuwsbrief KDR  juli 2015 

Deze nieuwsbrief is bedoeld om alle informatie rondom Keten Duurzaam 

Rundvlees te delen. 

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



Familienaam:Ingels 

Bedrijfsnaam:De Roskam 

Rassen:Belgische Wit Blauwe 

Aantal:300  

Het bedrijf: Op het vleesveebedrijf ‘De Roskam’ van de familie Ingels  te Kappellebrug fokken  en mesten ze 
runderen van het Belgische wit blauw vleesras. Deze dieren worden duurzaam, dier en milieu vriendelijk 
gehouden op stro.  Twee maal daags voeren ze de runderen met eigen producten onder andere snijmaïs, 
aardappelen, hooi en graan.  Ook wordt het vee elke dag ingestrooid met  vers stro. De stalmest gaat weer 
terug naar hun eigen akkers, zodat de kringloop weer rond is. 
 
Duurzaamheidsaspecten: 

 Voederwinning van eigen bedrijf 

 Weidegang van de dieren 

 Geen preventief antibiotica gebruik 

 Stal mest wordt gebruikt als voedingstof voor de  
gewassen 

 Dieren blijven van geboorte tot slacht op het bedrijf 
 

 

  

 

 

Robuust is het nieuwe consumenten 
merk  KDR. Dit merk is in het leven 
geroepen om het verhaal beter naar de 
consument over te brengen.  Robuust 
wordt ondersteund  met een prachtige 
consumentwebsite, folders en heerlijke 
verrassende rundvlees specials. Door dit 
merk onder de aandacht te brengen 
kunnen we aan een  betere toekomst 
werken in een prachtige 
samenwerkingsverband.  
 

Bezoek ook eens 

www.robuustvlees.nl 

Deze nieuwsbrief is bedoeld voor alle schakels binnen de 

keten van Keten Duurzaam Rundvlees. Een keten maak je 

alleen een succes door samen te werken. Heeft u vragen, 

opmerkingen, suggesties, een leuke anekdote, een 

mooie foto van het robuust vlees of tips? Mail dan  naar 

info@ketenduurzaamrundvlees.nl  


