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Nieuwsbrief 21 januari 2020 

 
In deze Nieuwsbrief de volgende onderwerpen: 
 

1. Boerderijverkoop steeds professioneler 

2. QS gaat dierenwelzijn monitoren via slachtgegevens 

3. LTO winterbijeenkomsten vleesveehouderij 2020 

4. Dierenwelzijn Nederlandse Wagyu wel voldoende 

5. Weerstand tegen Mercosur groeit 

6. Evenementenagenda 

 

 

 

 

 

1. Boerderijverkoop steeds professioneler 

De boerderijverkoop blijft de laatste jaren groeien. Vooral bij bedrijven met een goed 
‘verhaal’. Tegelijkertijd neemt professionalisering bij andere partijen toe. 

Steeds meer veehouders, akkerbouwers en fruittelers profileren zich via webshops of social 
media met een tweede tak: boerderijverkoop. Tussen 2013 en 2018* steeg het aantal 
bedrijven dat aan deze verkoop doet van 2.720 tot 3.160 (*inclusief seizoensverkoop). De 
omzet nam in deze periode een nog veel grotere vlucht en verdubbelde van € 142 miljoen 
tot € 271 miljoen. Dat blijkt uit het rapport ‘Kijk op multifunctionele landbouw’ van 
Wageningen University & Research. 

Qua vleesverkoop valt op dat grotere, gespecialiseerde bedrijven de rechtstreekse levering 
aan consumenten (pakketten per post) steeds vaker voor hun rekening nemen. Tegelijkertijd 
kiezen individuele boeren juist minder vaak voor rechtstreekse levering (bijvoorbeeld 
maaltijdboxen). Consumenten doen hun bestellingen wel vaker online, maar halen vlees of 
zuivel vervolgens in boerderijwinkels af. 

Krap twee derde van de totale boerderijverkoop vindt nog altijd plaats via boerderijwinkels: 
€ 173 miljoen in 2018. Boeren zien hun omzetten fors stijgen door professionalisering, een 
goed bedrijfsverhaal, herkenbaarheid én een toegenomen vraag naar regionale producten. 
Dat geldt nog sterker voor de grote boerderijwinkels. Daar is de gemiddelde omzet tussen 
2013 en 2018 gestegen tot € 400.000. 

Opvallend is verder dat er bij thuisverkoop geen middenweg lijkt te zijn. Of de omzet is 
minder dan 10% van het hele bedrijf of het is méér dan 50%. Dat laatste geldt vooral voor 
rundvlees en zuivel. 

https://www.foodagribusiness.nl/boerderijverkoop-steeds-professioneler/ 

  

https://edepot.wur.nl/476198
https://www.foodagribusiness.nl/boerderijverkoop-steeds-professioneler/
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2. QS gaat dierenwelzijn monitoren via slachtgegevens 

In Duitsland zijn vergevorderde plannen om vanaf volgend jaar diergezondheid en 
dierwelzijn op rundveebedrijven te monitoren aan de hand van slachtgegevens. 

Het Duitse QS Qualität und Sicherheit GmbH (QS), een organisatie die kwaliteitscontrole in 
de voedsel- en agrarische industrie uitvoert, start daarvoor dit jaar nog een pilotproef. 

QS wil alle informatie vastleggen in een centrale databank. Aan de hand van de proef wil QS 
kijken welke geconstateerde afwijkingen aan de dieren op de slachterijen iets kunnen 
vertellen over diergezondheid en welzijn op een bedrijf. 

http://www.veeteeltvlees.nl/nieuws/vleesvee/2019/duitsland-wil-dierwelzijn-monitoren-
slachtgegevens 
 
 
 

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 

http://www.veeteeltvlees.nl/nieuws/vleesvee/2019/duitsland-wil-dierwelzijn-monitoren-slachtgegevens
http://www.veeteeltvlees.nl/nieuws/vleesvee/2019/duitsland-wil-dierwelzijn-monitoren-slachtgegevens
http://www.vancan.nl/
http://www.slagerijdebuurderij.nl/
http://www.koningshoevebv.nl/
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4. Dierenwelzijn Nederlandse Wagyu wel voldoende 

Het is slecht gesteld met het dierenwelzijn van Wagyu-runderen uit Japan. En dat terwijl het 
vlees van deze runderen geprezen wordt door een aantal Amsterdamse hamburger-
restaurants. Nederlands Wagyu-vlees krijgt wel een voldoende. Dat meldt de 
DierenwelzijnsCheck, een initiatief van Varkens in Nood en Dier&Recht. 

Volgens de onderzoekers heeft Japan nauwelijks wet- en regelgeving op het gebied van 
landbouwhuisdierenwelzijn. Wagyu uit Japan scoort volgens de onderzoekers een 3 op 
dierenwelzijn. Nederlands Wagyu-vlees scoort volgens die check met een 7 wel een dikke 
voldoende. Dat komt omdat deze dieren verdoofd worden onthoornd en ze in 
zomermaanden constant buiten lopen. 
 
Hoewel de verdoofde onthoorning ook geldt voor melkkoeien, scoort het merkloze vlees van 
melkkoeien zonder weidegang niet hoger dan een 5.Voor melkkoeien met weidegang en 
een rund met Beter Leven 2-keurmerk heeft de DierenwelzijnsCheck 6 punten over. Het 
biologisch rund scoort net als de Nederlandse Wagyu een 7. Volgens een woordvoerder van 
de check komt de lagere score van de melkkoe omdat deze eerst melk geeft. Op zich is hier 
niets op tegen, de kwaliteit van het leven van een melkkoe is in de ogen van de check 
minder dan van een vleesrund. Zo blijft het kalf minder lang bij de koe en worden kalveren 
als vleeskalf afgemest.  

https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2020/01/17/dierenwelzijn-nederlandse-wagyu-wel-
voldoende 
 
 

5. Weerstand tegen Mercusor 

Wallonië kant zich tegen het handelsakkoord dat de Europese Unie en de Mercosur-landen 
(Argentinië, Brazilië, Paraguay en Uruguay) willen afsluiten. ‘Europa moet onevenwichtige 
handelsakkoorden bijsturen, want die zetten onze Europese markt en onze normen en 
standaarden onder druk, zeker voor landbouw. Die sector wordt nog te gemakkelijk ingezet 
als pasmunt’, stellen Boerenbond en ABS. 

Ook in Frankrijk, Ierland en Oostenrijk lijkt men zich te kanten tegen het Mercosur-akkoord. 

http://www.veeteeltvlees.nl/nieuws/economie/2020/tegenstand-mercosur-deal-
groeiende 
 
  

https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2020/01/17/dierenwelzijn-nederlandse-wagyu-wel-voldoende
https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2020/01/17/dierenwelzijn-nederlandse-wagyu-wel-voldoende
http://www.veeteeltvlees.nl/nieuws/economie/2020/tegenstand-mercosur-deal-groeiende
http://www.veeteeltvlees.nl/nieuws/economie/2020/tegenstand-mercosur-deal-groeiende
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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 


