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1. Hoop
Hoop en vertrouwen is wat we in deze onzekere tijden nodig hebben. Mooi dat Franca
Damen dat ook aanvoelt. Franca Damen is een gepassioneerd advocaat gespecialiseerd in
het agrarisch recht. Ze heeft veehouders onder andere bijgestaan in procedures over de
stikstofproblematiek.
De Nederlandse landbouwsector wordt ook hard geraakt door het coronavirus. De zorg voor
de dieren en de voedselproductie gaat onverminderd door. Nederland heeft een fantastische
land- en tuinbouwsector die mede het fundament vormt waarop wij ons door deze crisis
gaan slaan. Kortom er is hoop!
https://damenlegal.com/hoop/

2. COT stierenveiling 4 april online
De COT stierenveiling gaat op 4 april door, maar wel online.
Het centrale stierenopfokcentrum (COT) organiseert op zaterdag 4 april een online veiling.
Vanwege de corona-crisis kan de halfjaarlijkse veiling in Laren niet doorgaan.
Het COT biedt vleesveehouders twee keer per jaar een opfokronde van stieren van allerlei
vleesveerassen die zijn aangesloten bij de Federatie Vleesveestamboeken Nederland. Dit
voorjaar zou de veiling van circa 25 fokstieren plaatsvinden op 28 maart.
Gekozen is voor het organiseren van een eigen online veiling; aspirant-kopers kunnen op
stieren bieden en op afspraak de stieren bekijken. Er is een platform gevonden in
veeveiling.nl. Daarop worden de stieren met omschrijving, foto’s en video’s gepresenteerd.
Geïnteresseerden kunnen zich vanaf 1 april online registreren op deze website. Daarna
kunnen ze inloggen om op 4 april op de stieren te bieden. Eventueel is voorafgaand aan de
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veiling een persoonlijke afspraak te maken om de stieren op het COT in Laren te
bezichtigen. De kavels worden geopend op vrijdag 3 april te middernacht en sluiten op
zaterdag 4 april omstreeks 15.00 uur.
http://www.veeveiling.nl/

3. Stikstofcrisis: journalisten te lui
Journalisten zijn te lui om zich echt te verdiepen in de stifstofproblematiek, aldus chemicus
Jaap Hanekamp in het vakblad Melkvee.
De media heeft in de hele stikstofcrisis een behoorlijke en veelal eenzijdige invloed op de
publieke opinie. Dat constateert chemicus en theoloog/filosoof Jaap Hanekamp. Ook ziet hij
dat de samenleving, inclusief politiek steeds minder geïnteresseerd is in de waarheid en veel
meer in eigen meningen. Dat komt wederom tot uiting in het stikstofdebat. Als lid van de
commissie Hordijk hoopt hij de ‘bullshitcultuur’ te doorbreken door met feiten en gedegen
onderzoek de meet- en rekenmethodes te analyseren.
De chemicus denkt dat de media allang geen informatie- of kennisbron meer is. „Het is veel
meer de mening van een journalist en dit geldt zeker in het stikstofdebat: „Een commissie
als Hordijk is een poging om die ‘bullshitcultuur’ te doorbreken. Het is goed om even een pas
op de plaats te maken en ons af te vragen waarom zijn we zover gekomen als we gekomen
zijn.”
https://www.melkvee.nl/artikel/242727-journalisten-zijn-te-lui-om-zich-echt-teverdiepen-in-de-stikstofcrisis/

4. Actualiteiten Stikstofproblematiek
De stikstofdiscussie leidt nog steeds tot onrust. Vandaar een reactie op de spoedwet stikstof
en een overzicht van de stand van zaken.
https://www.melkvee.nl/artikel/242863-onrust-over-publicatie-spoedwet-stikstof-sietavan-keimpema-legt-uit/
https://damenlegal.com/overzicht-stikstofproblematiek-een-whitepaper/
5. Verplichte IBR bestrijding uitgesteld
De verplichte bestrijding van IBR is uitgesteld. De stappen die nodig zijn voor wettelijke
bestrijding zullen niet voor 1 januari 2021 zijn gezet. De aandacht voor het voorkomen van
IBR en BVD dient echter niet te verslappen.

2

Momenteel heeft 75 procent van de melkveebedrijven een IBR-vrijstatus of IBRonverdachtstatus. Bij de 15.000 vrijwillig deelnemende niet-melkleverende bedrijven is dit
slechts 20 procent. Hieruit blijkt dat nog een groot percentage van de dieren in Nederland
het virus bij zich kunnen dragen.
https://www.melkvee.nl/artikel/242185-ibr-bestrijding-uitgesteld-voorkomenbesmetting-blijft-belangrijk

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), Aebe Aalbers (secretaris), Focko Zwanenburg (penningmeester),
Piet Mostert, John van Can, Henk Bleker en Derk Jan Kuenen.
Secretariaat VleesveeNL Ambtelijk secretaris is Jos Zegers 0653732275
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