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Nieuwsbrief    7 augustus 2018 

Stichting VleesveeNL   

 
De Nieuwsbrief van VleesveeNL verschijnt iedere twee weken 
 
In deze Nieuwsbrief de volgende onderwerpen: 
 

1. Even voorstellen: Michelle van der Poel, bestuurslid namens de vleesvee-integraties 

2. Belgische vleessector wapent zich tegen reputatieschade 
3. Fokwaarden binnenbekkenmaten 
4. Toppers halen 1100 gram groei per dag 
5. Besnoïtiose, een oprukkende ziekte 
6. Over vlees 
7. Vleesvee evenementen 

 
 
 

1. Even voorstellen: Michelle van der Poel. 

In de komende nieuwsbrieven stellen de bestuursleden van VleesveeNL zich voor. Michelle van der 

Poel is namens de gezamenlijke vleesvee-integraties afgevaardigd in het bestuur. 

 

Ik was van het begin af aan betrokken bij de oprichtingsfase van de stichting VleesveeNL en maak, na 

een onderbreking, nu deel uit van het bestuur. Naast mijn werk als juridisch medewerker op de 

rechtbank, ondersteun ik mijn vader in de werkzaamheden op ons vleesveebedrijf. Jaarlijks kalven 

gemiddeld zestig Blonde d’Aquitaine runderen en een aantal Belgisch Witblauw runderen. De 

stierkalveren verkopen we aan een mesterij elders of ten behoeve van de fokkerij. De vrouwelijke 

dieren mesten we zelf af. Daarnaast is mijn vader veehandelaar. 
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Van kleins af aan was ik altijd al in de wei te vinden en heb ik zo mijn passie en liefde voor het 

vleesvee ontwikkeld. Toch ben ik rechten gaan studeren aan de Universiteit van Tilburg.  

Allereerst vanwege de interesse, maar ook speelde mee - zoals door velen erkend - de te lage 

rendabiliteit om het bedrijf over te kunnen en willen nemen.  

 

Met de stichting VleesveeNL hoop ik onder meer eenheid binnen de sector te bewerkstelligen wat 

resulteert in een krachtige samenwerking voor de toekomst. Het is van belang dat elke 

vleesveehouder zich vertegenwoordigd voelt. Communicatie en zichtbaarheid zijn daarbij onder 

andere de kernwoorden. 

 
2. Belgische vleessector wapent zich tegen reputatieschade 

De Belgische vleessector is in de afgelopen periode enkele malen negatief in het nieuws geweest 
door berichten over welzijnsincidenten bij enkele slachterijen. Daarom heeft deze sector, verenigd in 
Febev, besloten om een aantal vergaande stappen te zetten voor een duurzame, integere en veilige 
vleesketen.  

Zo wordt er een bindend charter met structurele maatregelen opgesteld. Wie het charter niet 
ondertekent, is vanaf 1 september 2018 niet langer welkom bij Febev; de beroepsvereniging voor 
slachthuizen, uitsnijderijen en groothandels in vers vlees. De leden van Febev zullen een nieuwe 
gedragscode onderschrijven met oog op de samenwerking in de keten. Er wordt daarnaast een 
onafhankelijk meldpunt opgezet waar Febev-leden en hun medewerkers verdenkingen kunnen 
rapporteren. 
 
De bestaande sectorgids rood vlees wordt aangevuld met bepalingen op vlak van dierenwelzijn, 
karkasclassificatie en traceerbaarheid. 
  
Bron: http://www.veeteeltvlees.nl/nieuws/vleesvee/2018/belgische-vleessector-lanceert-bindend-
charter 
 

3. Fokwaarden binnenbekkenmaten. 

In 2014 is het Plan van Aanpak "Naar meer natuurlijke geboorten" opgesteld door het Belgisch 
Witblauw Stamboek (BWB), het stamboek Verbeterd Roodbont (VRB) en LTO Nederland vakgroep 
Vleesveehouderij. Via dit plan willen BWB, VRB en LTO in 15-20 jaar toewerken naar een 
verviervoudiging van het percentage natuurlijke geboorten.  
 
Recent heeft het project Bewust Natuurlijk Luxe nieuwe fokwaarden voor binnenbekkenmaten 
gepubliceerd. Aan deze fokwaardenschatting zijn gegevens van zo’n 1500 metingen toegevoegd. Het 
project meldt dat voor Belgisch Witblauw er 356 stieren zijn met een positieve fokwaarden voor 
bekkenhoogte. Bij verbeterd roodbont gaat het over 192 stieren waarmee naar een ruimer bekken 
gefokt kan worden. 

Bron: http://vleesveenet.nl/content/bewust-natuurlijk-luxe 

  

http://www.veeteeltvlees.nl/nieuws/vleesvee/2018/belgische-vleessector-lanceert-bindend-charter
http://www.veeteeltvlees.nl/nieuws/vleesvee/2018/belgische-vleessector-lanceert-bindend-charter
http://vleesveenet.nl/system/files/documenten/pagina/141015_pva_naar_meer_natuurlijke_geboorten_-def.pdf
http://vleesveenet.nl/content/bewust-natuurlijk-luxe
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4. Toppers halen 1100 gram groei per dag (geslacht gewicht) 

Houders van vleesvee zouden zich vaker kunnen verdiepen in groeicijfers. Met meer kennis kunnen 
zij de bedrijfsprestaties verbeteren. De best groeiende vleesstieren halen een groei van wel 1100 
gram vlees per dag. Puttend uit het dossier 'Vleesvee op zoek naar groei' besteedt het vakblad 
Management&Techniek aandacht aan de mogelijkheden voor vleesveehouders om de bedrijfs- 
voering te verbeteren. 

Het eerste van drie artikelen gaat over de karkasgroei van afgemeste stieren. Als vleesveehouders 
gegevens van het slachthuis opvragen, krijgen ze inzicht in die karkasgroei. In het artikel staat een 
top 15 van best groeiende stieren. De toppers halen een karkasgroei van ruim 1100 gram per dag. De 
25 best groeiend slachtstieren halen een gemiddelde karkasgroei van 1,017 kg/dag. Dat is 31% beter 
dan de gemiddelde karkasgroei van 0,776 kg/dag voor alle geslachte stieren in 2016, aldus het 
vakblad. 

Een tweede artikel gaat in op de opfok van vleeskalveren en geeft advies inzake het kiezen voor verse 
melk of kunstmelk. In het artikel 'Kalvermelk maken met weipoeder of magere melkpoeder' 
beschrijft het vakblad een onderzoek naar de beste samenstelling van kunstmelk. Uit het onderzoek 
blijkt dat kunstmelk op basis van weipoederconcentraat een evenwaardig en goedkoper alternatief 
kan zijn voor kunstmelk met 50% magere melkpoeder. 

Een derde artikel gaat in op het effect van weideuitloop op de groei. In het artikel 'Vaarzen in de 
weide of op stal' wordt een onderzoek beschreven naar beide systemen. In welk systeem presteren 
de vaarzen het best? 

Bron: https://www.groenkennisnet.nl/nl/groenkennisnet/show/Optimale-groei-van-vleesvee.htm 
 

 
5. Besnoïtiose, een oprukkende ziekte 

De Vlaamse diergezondheidsdienst DGZ waarschuwt voor de zo goed als onbehandelbare 
runderziekte besnoïtiose. In België zijn er nog geen gevallen van deze parasitaire ziekte bekend, maar 
de van oorsprong subtropische ziekte rukt op naar de landsgrenzen met Duitsland en Noord-
Frankrijk. 

Runderbesnoïtiose wordt veroorzaakt door een parasiet en overgebracht via stekende insecten. 
Insleep van aankoop van besmet vee dat nog geen klinische verschijnselen vertoont, is de grootste 
risicofactor, aldus Diergezondheidszorg Vlaanderen (DGZ). Besmette dieren kunnen economische 
schade veroorzaken, dekstieren kunnen er onvruchtbaar door worden. Besmette runderen vertonen 
niet altijd klinische symptomen, maar zijn daarom wel besmettelijk voor andere runderen. 

In de meeste gevallen ontstaan er enkel wat cysten ter hoogte van de oogslijmvliezen. Sommige 
dieren vertonen andere symptomen die in verschillende fasen verlopen, van koorts, oedeem ter 
hoogte van de kop, hals en borststreek en diarree tot overgevoeligheid voor zonlicht. Na enkele 
weken kan een algemene huidontsteking ontstaan. Deze letsels genezen heel moeilijk en zijn pijnlijk 
voor het dier, waardoor dit meestal leidt tot euthanasie. 

DGZ stelt dat een behandeling in een zeer vroege fase van de ziekte gestart moet worden maar ook 
zelden succesvol is. Ook een vaccin is op dit moment niet beschikbaar. Daarom geeft DGZ ook aan 
om geen dieren aan te kopen die drager zijn van de ziekte of zelfs uit een risicogebied komen. 

http://edepot.wur.nl/410117
https://www.groenkennisnet.nl/nl/groenkennisnet/show/Optimale-groei-van-vleesvee.htm
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Bloedonderzoek is mogelijk op antistoffen, een eventuele quarantaine is aangewezen. Tot slot is een 
adequate bestrijding van de vectoren als vliegen in de stal en op de weide aangewezen. 

Besnoitiose komt historisch voor in (sub)tropische gebieden, maar is in de laatste honderd jaar ook 
wijd verspreid geworden in Portugal, de regio rond de Pyreneeën en het zuidwesten van Frankrijk. 
Sinds 1995 rukt de ziekte noordwaarts op en worden er gevallen gemeld in Zwitserland, Hongarije, 
Duitsland en het noorden van Frankrijk. ‘Het risico dat de ziekte bij ons opduikt, is daarom heel 
groot’, waarschuwt DGZ. 

Bron: veeteeltvlees 
 

6. Over vlees 
 
Het is belangrijk dat de vleessector met de burger/consument communiceert over vlees. Vlees.nl is 
het communicatieplatform van de stichting Vlees.nl, een initiatief van de Nederlandse vleessector. 
Stichting Vlees.nl heeft tot doel het bevorderen van de dialoog over Nederlands (rood) vlees en 
draagvlak voor de productie daarvan. Dit gebeurt door het beschikbaar stellen van informatie over 
varkensvlees, rundvlees, kalfsvlees en ander vlees, ook over de vele productie-aspecten. Vlees.nl 
beantwoordt vragen en gebruikt bij veel thema’s informatie onder verwijzing naar autoriteiten of 
onafhankelijke wetenschappelijke bronnen.  

Vlees.nl verspreidt een (gratis) digitale nieuwsbrief. 

https://www.vlees.nl/over-vlees-nl/ 

7. Vleesvee evenementen 
 
Op http://www.veeteeltvlees.nl/agenda vindt u de komende vleesvee-evenementen; hieronder een 
overzicht t/m oktober 2018. 
 
 

 
 

https://www.vlees.nl/themas/
https://www.vlees.nl/over-vlees-nl/
http://www.veeteeltvlees.nl/agenda
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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 
 


