
 
 

1 
 

Nieuwsbrief 24 december 2019 

 
In deze Nieuwsbrief de volgende onderwerpen: 
 

1. Lokaal geproduceerd rundvlees krijgt horecalogo in België 

2. Visie 2025 vleesveehouderij 

3. LTO winterbijeenkomsten vleesveehouderij 2020  

4. Ook Belgische landbouwsector staat voor klimaatuitdaging 

5. Evenementenagenda 

 
 
Het bestuur van VleesveeNL wenst alle vleesveehouders hele fijne feestdagen en een 
gezond en succesvol 2020. Het jaar 2020 belooft het jaar te worden waarin concrete 
projectvoorstellen ingediend kunnen worden, gefinancierd uit de POP3 gelden. Projecten die 
bij zullen dragen aan het succes van de gehele Nederlandse vleesveehouderij. Wij houden u 
op de hoogte. Tijdens deze periode van relatieve rust vragen wij in dit kader ook uw 
aandacht voor de visie 2025 van de LTO vakgroep voor de vleesveehouderij. Deze kan een 
goede agenda vormen voor de komende jaren. 

 

 

1. Lokaal geproduceerd rundvlees krijgt horecalogo in België 

Het Belgische ministerie van KMO en Landbouw heeft een logo klaar om lokaal 
geproduceerd vlees in de horeca te promoten. Het zal op korte termijn zichtbaar worden op 
de etalageramen en menukaarten. Het ministerie heeft met de horecafederaties en de 
landbouwvakbonden ruim twee aan het fundament onder het logo gewerkt. Een duizendtal 
horeca-uitbaters heeft het charter al ondertekend. 

Het logo, beschikbaar in de drie landstalen en het Engels, is niet alleen bestemd voor 
rundvlees van het Belgisch-witblauwras, maar voor alle rundvlees dat lokaal in België is 
geproduceerd, zoals vlees van blonde d’Aquitaines, limousin, angus et cetera. 

http://www.veeteeltvlees.nl/nieuws/maatschappij/2019/lokaal-geproduceerd-
rundvlees-krijgt-horecalogo 

http://www.veeteeltvlees.nl/nieuws/maatschappij/2019/lokaal-geproduceerd-rundvlees-krijgt-horecalogo
http://www.veeteeltvlees.nl/nieuws/maatschappij/2019/lokaal-geproduceerd-rundvlees-krijgt-horecalogo
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2. Verantwoorde kwaliteit van dichtbij 

De Nederlandse vleesveehouderij produceert verantwoord vlees van beste kwaliteit. Als 
gemene deler, binnen de diversiteit van de sector, springt het imago van het vlees en de 
verbinding met de consument erboven uit. Imago, kwaliteit en verbinding moeten elkaar in 
de toekomst nog meer versterken en op die manier zorgen voor een betere marktpositie van 
het vlees van Nederlandse bodem en rendement voor de vleesveehouder. 

Dit citaat komt uit de toekomstvisie voor de vleesveehouderij: 
https://www.zlto.nl/stream/visie-lto-vakgroep-vleesveehouderij-verantwoorde-
kwaliteit-van-dichtbijpdf.pdf 

 
3. LTO Winterbijeenkomsten Vleesveehouderij 2020 

De vakgroep vleesveehouderij van LTO Nederland organiseert 3 bijeenkomsten voor 
vleesveehouders. Tijdens deze bijeenkomsten bezoeken we een bedrijf van een collega 
vleesveehouder en gaan we in gesprek over actuele zaken en de toekomst van het Europese 
landbouwbeleid. 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 toekomst Europees landbouwbeleid  
14.30 uur - Afsluiting 
 
LTO Leden en potentiële leden zijn van harte uitgenodigd.  
Opgave is vanwege de catering noodzakelijk. U kunt zich aanmelden bij de betreffende LTO 
afdeling.  
 

Datum Locatie 

Zaterdag 1 februari 2020 Familie John van Can     www.vancan.nl 
Baneheide 28, 6353 AL  Baneheide (Limburg) 
 

Zaterdag 8 februari 2020 Jan Arents             www.slagerijdebuurderij.nl 
& 
Vlees- en akkerbouwbedrijf J. G. Veldman 
 
Verzamelen bij Dorpshuis de Hoeksteen 
Lageweg 45A, 9479 PA Noordlaren (Drenthe) 
  

Zaterdag 15 februari 2020 Boerderij de Koningshoeve 
Gerjan & Saskia van Tunen 
Kerkweg 33, 2064 KS Spaarnwoude (Noord-
Holland)               www.koningshoevebv.nl 

https://www.zlto.nl/stream/visie-lto-vakgroep-vleesveehouderij-verantwoorde-kwaliteit-van-dichtbijpdf.pdf
https://www.zlto.nl/stream/visie-lto-vakgroep-vleesveehouderij-verantwoorde-kwaliteit-van-dichtbijpdf.pdf
http://www.vancan.nl/
http://www.slagerijdebuurderij.nl/
http://www.koningshoevebv.nl/


 
 

3 
 

 
 

4. Ook Belgische landbouwsector staat voor klimaatuitdaging 

In haar nieuw Energie- en klimaatplanplan 2021-2030 wil de Vlaamse regering 32,6 procent 
minder CO2 uitstoten. De landbouwsector moet in diezelfde periode zijn broeikasgasuitstoot 
met een kwart verminderen. Het Vlaamse Energie- en klimaatplan bevat in totaal 350 
maatregelen en levert onder de streep 32,6 procent minder CO2-uitstoot. 

Voorzien is de realisatie van 10.000 hectare bos, meer energie-efficiëntie en  methaan-
reductie van 19% ten opzichte van 2005 door aangepaste voederrantsoenen, toevoeging 
van additieven om pensflora te beïnvloeden en een klimaatgunstiger bedrijfsmanagement. 

http://www.veeteeltvlees.nl/nieuws/maatschappij/2019/ook-landbouwsector-moet-aan-de-bak-
klimaatplan 

 
5. 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 

http://www.veeteeltvlees.nl/nieuws/maatschappij/2019/ook-landbouwsector-moet-aan-de-bak-klimaatplan
http://www.veeteeltvlees.nl/nieuws/maatschappij/2019/ook-landbouwsector-moet-aan-de-bak-klimaatplan

