
	  
	  

Bedrijfsgegevens	  
	  

Naam:	  Jan	  den	  Houdijker	  

Bedrijfsnaam:	  Den	  Houdijker	  Vlees	  

Functie	  van	  het	  bedrijf:	  Groothandel	  

Straat	  en	  huisnummer:	  Ravenswaarde	  212e	  	  

Postcode	  en	  plaats:	  3439	  LD	  Nieuwegein	  

Telefoonnummer:	  06-‐54284513	  

E-‐mail:	  jan@denhoudijker.nl	  

Website:	  www.denhoudijker.nl,	  www.aged-‐beef.nl	  	  

Twitter:	  @HoudijkerVlees,	  @Aged_Beef	  

Naam	  veehouder:	  KDR-‐aangesloten	  bedrijven	  (zie	  omschrijving)	  

Bedrijfsnaam	  verwerker/slager:	  zie	  omschrijving	  

ü Ja,	  ik	  kom	  graag	  in	  aanmerking	  voor	  extra	  ondersteuning	  via	  het	  NieuwVers	  Kraamschap.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  
	  

Samenvatting	  van	  uw	  bedrijf	  en	  uw	  inzendingen	  
	  



	  
	  
Den	  Houdijker	  Vlees	  biedt	  een	  breed	  assortiment	  aan	  vers	  kwaliteitsvlees	  en	  ambachtelijke	  
vleeswaren.	  Wij	  bieden	  een	  brede	  range	  aan	  vlees	  en	  vleeswaren	  van	  topkwaliteit.	  	  In	  nauwe	  
samenwerking	  met	  de	  bij	  ons	  aangesloten	  leveranciers	  heeft	  Den	  Houdijker	  Vlees	  de	  kwaliteit	  van	  de	  
totale	  dienstverlening,	  van	  productie	  tot	  en	  met	  fysieke	  leveringen,	  gewaarborgd.	  Den	  Houdijker	  
Vlees	  hecht	  veel	  waarde	  aan	  duurzaamheid	  en	  dierenwelzijn	  daarom	  is	  Den	  Houdijker	  Vlees	  
aangesloten	  bij	  Keten	  Duurzaam	  Rundvlees.	  Vlees	  van	  Den	  Houdijker	  Vlees	  is	  afkomstig	  van	  dieren	  
die	  diervriendelijk	  zijn	  behandeld.	  	  
	  
Den	  Houdijker	  Vlees	  onderscheidt	  zich	  door	  het	  aanbieden	  van	  exclusieve	  producten	  die	  wij	  leveren	  
aan	  kwalitatief	  hoogstaande	  speciaal	  zaken.	  Een	  van	  die	  exclusieve	  producten	  is	  ons	  Dry	  Aged	  Beef.	  
Voor	  uitgebreide	  informatie	  over	  het	  rijpingsproces,	  verkooppunten	  en	  de	  lekkerste	  recepten	  kunt	  u	  
terecht	  op	  www.aged-‐beef.nl.	  
	  
De	  eerste	  inzending	  is	  een	  stukje	  Dry	  Aged	  Entrecôte	  /Côte	  de	  Boeuf	  van	  het	  Blonde	  d’Aquitaine-‐ras.	  
Dit	  ras	  is	  gehouden,	  gemest	  en	  geslacht	  volgens	  de	  criteria	  van	  de	  Keten	  Duurzaam	  Rundvlees.	  Door	  
het	  unieke	  rijpingsproces	  is	  het	  vlees,	  dat	  al	  van	  superieure	  kwaliteit	  is	  door	  het	  ras,	  nóg	  malser	  van	  
structuur	  en	  heeft	  het	  een	  intense	  smaak.	  Dit	  is	  rundvlees	  zoals	  het	  bedoeld	  is!	  	  
	  
De	  tweede	  inzending	  zijn	  Aged	  Burgers	  die	  gemaakt	  zijn	  van	  	  ‘restanten	  ’door	  de	  verwerking	  bij	  de	  
verwerking	  van	  inzending	  1.	  Op	  deze	  manier	  wordt	  optimaal	  gebruik	  gemaakt	  van	  het	  vlees,	  en	  is	  
geen	  sprake	  van	  voedselverspilling.	  Door	  de	  hoogwaardige	  kwaliteit	  van	  het	  vlees	  en	  bijzondere	  
manier	  van	  verwerken	  hebben	  de	  Aged	  Burgers	  een	  heerlijke	  intense	  smaak.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Rundvee	  ras:	  Blonde	  d’Aquitaine	  	  
Toelichting	  raskeuze	  



	  
	  
Blonde	  d’Aquitaine	  runderen	  zijn	  van	  een	  ras	  dat	  relatief	  jong	  is.	  Sinds	  1962	  bestaat	  het	  Stamboek	  
Blonde	  d’Aquitaine.	  In	  die	  periode	  is	  dit	  ras	  ook	  officieel	  erkend	  als	  ras	  van	  nationaal	  belang	  voor	  de	  
productie	  van	  roodvlees.	  In	  Nederland	  heeft	  de	  het	  Blonde	  d’Aquitaine	  ras	  een	  grote	  vlucht	  
genomen.	  Het	  ras	  wordt	  vooral	  zuiver	  gefokt	  en	  het	  fokbeleid	  combineert	  een	  aantal	  eigenschappen	  
die	  het	  voor	  de	  vleeshouder,	  de	  slager	  en	  de	  consument	  tot	  een	  ideaal	  rundvee	  ras	  maken.	  Het	  zijn	  
grote,	  lange	  dieren	  met	  zeer	  ruime	  bekkens,	  wat	  vlotte	  geboortes	  geeft.	  De	  kalveren	  hebben	  een	  
grote	  groeisnelheid	  van	  1.500	  -‐	  1.600	  gram	  per	  dag.	  Ook	  levert	  het	  ras	  een	  superieure	  vleeskwaliteit;	  
fijne	  vleesdraad,	  erg	  malse	  biefstuk,	  fijn	  skelet	  dat	  zorgt	  voor	  hoog	  rendement,	  veel	  bespiering	  over	  
het	  gehele	  lichaam,	  zeer	  weinig	  vetaanzet,	  een	  zeer	  fijne	  korrel,	  cholesterolarm	  en	  zeer	  smakelijk.	  
Het	  gemiddeld	  slachtrendement	  is	  63-‐72%.	  Blonde	  d’Aquitaine	  is	  een	  van	  de	  best	  renderende	  
vleesras	  van	  Nederland.	  	  De	  fijne	  huid	  en	  horens	  zijn	  kenmerken	  van	  een	  zeer	  goede	  vleeskwaliteit.	  
In	  de	  Franse	  restaurants	  krijgt	  het	  vlees	  van	  de	  Blonde	  d’Aquitaine	  de	  hoogste	  waardering.	  
	  
Blonde	  d’Aquitaine	  runderen	  hebben	  een	  rustig	  karakter,	  mits	  er	  met	  rust	  en	  respect	  mee	  wordt	  
omgegaan.	  Het	  ras	  staat	  bekend	  om	  zijn	  hoge	  groeisnelheid.	  Deze	  groei	  wordt	  gerealiseerd	  met	  een	  
karig	  rantsoen,	  en	  dat	  maakt	  het	  ras	  uitermate	  geschikt	  voor	  de	  begrazing	  van	  natuurterreinen.	  In	  de	  
biologische	  vleesveehouderij	  kiest	  men	  steeds	  vaker	  voor	  het	  Blonde	  d’Aquitaine	  ras	  vanwege	  
bovenstaande	  goede	  eigenschappen.	  	  

Omschrijving	  werkwijze	  veehouderijen	  
De	  veehouders	  die	  ervoor	  zorgen	  dat	  wij	  uiteindelijk	  een	  mooi	  stukje	  Dry	  Aged	  rundvlees	  aan	  onze	  
klanten	  kunnen	  leveren,	  werken	  volgens	  de	  uitgangspunten	  van	  Keten	  Duurzaam	  Rundvlees.	  	  
Dit	  kenmerk	  is	  opgericht	  vanuit	  de	  directe	  praktijk	  met	  als	  doel	  de	  actuele	  productiewijze	  van	  de	  
gehele	  Nederlandse	  vleesveesector	  duidelijker	  zichtbaar	  te	  maken	  aan	  consumenten,	  burgers,	  
beleidsmakers	  en	  andere	  betrokkenen	  en	  belanghebbenden.	  	  
	  
De	  kennis	  over	  deze	  specifieke	  werkwijze	  is	  de	  afgelopen	  20	  jaar	  enorm	  afgenomen.	  Via	  KDR	  wordt	  
het	  delen	  van	  de	  kennis	  en	  de	  passie	  van	  de	  individuele	  ondernemers	  nieuw	  leven	  in	  geblazen,	  
waardoor	  iedere	  schakel	  weer	  betrokken	  raakt	  bij	  het	  voortbestaan	  van	  de	  andere	  schakels	  in	  de	  
roodvleesketen.	  De	  slager	  komt	  weer	  kijken	  bij	  de	  boer	  en	  andersom.	  	  

Stichting	  Keten	  Duurzaam	  Rundvlees	  
Op	  20	  juli	  2012	  is	  de	  Stichting	  Keten	  Duurzaam	  Rundvlees	  (KDR)	  opgericht.	  Deze	  Stichting	  heeft	  als	  
hoofddoelstelling	  het	  bevorderen	  van	  de	  samenwerking	  tussen,	  en	  het	  scheppen	  van	  de	  
randvoorwaarden	  voor,	  alle	  schakels	  in	  de	  keten	  van	  de	  Nederlandse	  roodvleesproductie,	  op	  een	  
wijze	  dat	  het	  vlees	  van	  in	  Nederland	  gemest	  rundvee	  van	  vleesrassen,	  dat	  op	  basis	  van	  dierenwelzijn	  
en	  andere	  duurzaamheidsprincipes,	  zo	  goed	  mogelijk	  verwaard	  kan	  worden.	  	  
	  
De	  Stichting	  KDR	  zet	  zich	  tevens	  in	  voor	  verdere	  verduurzaming	  van	  de	  gehele	  keten.	  Dit	  doel	  wordt	  
bereikt	  door	  onder	  meer	  het	  voorzien	  in	  procedures,	  voorschriften,	  controles,	  voorlichting	  en	  nadere	  
voorwaarden.	  KDR	  borgt	  de	  totale	  duurzaamheid	  van	  de	  gehele	  roodvleesketen.	  	  
	  
	  
	  

Het	  Kenmerk	  Keten	  Duurzaam	  Rundvlees	  	  

	  Keten	  Duurzaam	  Rundvlees	  is	  een	  samenwerkingsverband	  tussen	  de	  Nederlandse	  
vleesveehouder,	  de	  slachterij,	  de	  grossier,	  de	  slager,	  de	  supermarkt	  en	  overige	  afnemers	  van	  
rundvee	  afkomstig	  van	  vleesrassen	  gehouden	  ten	  behoeve	  van	  de	  roodvleesproductie.	  
	  



	  
	  
De	  schakels	  in	  de	  keten	  garanderen	  dat	  het	  vlees	  minimaal	  geproduceerd,	  geslacht	  en	  verwerkt	  is	  
volgens	  de	  geldende	  wet-‐	  en	  regelgeving.	  Daarnaast	  wordt	  op	  gebied	  van	  dierenwelzijn	  meer	  van	  de	  
vleesveehouders	  verwacht	  dan	  bij	  de	  meeste	  bestaande	  keurmerken	  voor	  rundvlees.	  Zo	  zijn	  castratie	  
en	  brandmerken	  absoluut	  verboden,	  wordt	  weidegang	  in	  de	  zoogperiode	  als	  vanzelfsprekend	  geacht	  
en	  is	  vee	  dat	  wordt	  gehouden	  op	  uitsluitend	  betonnen	  roosters	  uitgesloten.	  
	  
Alle	  ketenpartijen	  staan	  hiervoor	  in	  en	  hebben	  dit	  geborgd	  middels	  onafhankelijke	  
controlemechanismen.	  De	  KDR-‐erkenning	  toont	  aan	  dat	  het	  vlees	  op	  de	  deelnemende	  bedrijven	  is	  
geproduceerd	  volgens	  deze	  uitgangspunten,	  welke	  vertaald	  zijn	  in	  een	  uitgebreid	  aantal	  meetbare	  
criteria.	  
	  
Alle	  Nederlandse	  vleesveebedrijven	  die	  aan	  deze	  criteria	  voldoen,	  kunnen	  gecertificeerd	  worden	  
voor	  Keten	  Duurzaam	  Rundvlees.	  Onafhankelijke	  controle-‐instantie	  Qlip	  verleent	  de	  erkenning	  
namens	  de	  Stichting	  KDR	  en	  houdt	  daarmee	  toezicht	  op	  de	  deelnemende	  bedrijven	  middels	  een	  
jaarlijkse	  controle.	  	  
	  
Ook	  Nederlandse	  fokbedrijven	  kunnen	  zich	  aansluiten	  bij	  en	  laten	  certificeren	  voor	  Keten	  Duurzaam	  
Rundvlees.	  Een	  nauwere	  samenwerking	  tussen	  fokkers	  en	  mesters,	  voor	  het	  behoud	  van	  de	  totale	  
Nederlandse	  vleesveesector	  is	  één	  van	  de	  verduurzamingsdoelstellingen	  van	  Stichting	  KDR.	  
	  
Gecertificeerde	  vleesveebedrijven	  voldoen	  aan	  de	  controleverplichting	  volgens	  de	  PVV-‐verordening	  
‘Registratie	  en	  Verantwoording	  Antibioticagebruik	  Rundersector’.	  	  
	  
De	  12	  zekerheden	  van	  KDR:	  	  

 Hoge	  kwaliteit	  (100%	  rundvlees)	  
 Alleen	  van	  vleesrassen	  
 In	  Nederland	  gehouden	  
 Welzijnseisen	  vanuit	  het	  rund	  	  
 Geen	  castratie/brandmerken	  
 Geen	  volledige	  roostervloeren	  	  
 Weidegangverklaring	  (zoogkoeien)	  
 Ruim	  daglicht,	  lucht	  en	  ruimte	  in	  de	  stal	  
 Antibioticagebruik	  uitsluitend	  bij	  ziekte	  
 Ketenafspraken	  om	  verder	  te	  verduurzamen	  
 Ketencontrole	  van	  geboorte	  tot	  en	  met	  slacht	  
 Onafhankelijke	  en	  onaangekondigde	  controles	  

Voer	  
Runderen	  zijn	  herkauwers.	  Daarom	  is	  voldoende	  ruwvoer	  van	  goede	  kwaliteit	  zeer	  belangrijk,	  met	  
daarnaast	  een	  beperkte	  hoeveelheid	  krachtvoer	  als	  bron	  van	  energie	  voor	  een	  goede	  groei.	  
KDR-‐runderen	  krijgen	  een	  uitgebalanceerde	  combinatie	  van	  ruwvoer	  en	  een	  beperkte	  hoeveelheid	  
krachtvoer	  in	  de	  afmestfase.	  In	  het	  belang	  van	  het	  dier,	  maar	  ook	  voor	  de	  kwaliteit	  van	  het	  vlees	  
wordt	  de	  samenstelling	  van	  het	  voer	  nauwlettend	  in	  de	  gaten	  gehouden	  door	  de	  inkopers	  van	  het	  
vleesvee,	  regelmatig	  teruggekoppeld	  naar	  de	  veehouders	  en	  waar	  nodig	  bijgestuurd.	  	  
	  
Een	  belangrijk	  onderdeel	  van	  de	  duurzame	  relatie	  tussen	  afnemers	  en	  producenten	  is	  gebaseerd	  op	  
deze	  wederzijdse	  communicatie.	  Wij	  willen	  als	  rundvleesleverancier	  graag	  een	  constante	  kwaliteit	  
vlees	  met	  een	  zo	  uniform	  mogelijke	  vetbedekking,	  kleur	  en	  structuur.	  Dit	  kan	  alleen	  bereikt	  worden	  
door	  een	  zeer	  secure	  afmestfase	  waarbij	  het	  rantsoen	  en	  de	  leefomstandigheden	  optimaal	  zijn.	  	  
	  



	  
	  
KDR-‐vleesveehouders	  houden	  in	  een	  administratie	  de	  aard	  en	  herkomst	  van	  het	  voer	  bij.	  Daarnaast	  
zijn	  zij	  op	  gebied	  van	  voer	  onder	  andere	  gehouden	  aan	  de	  volgende	  concrete	  minimale	  criteria:	  
	  

• Minimaal	  60%	  van	  het	  kg-‐dagrantsoen	  bestaat	  uit	  ruwvoer,	  bijvoorbeeld	  gras,	  kuilgras	  of	  
snijmaïs.	  Een	  groot	  deel	  van	  het	  ruwvoer	  wordt	  door	  de	  vleesveehouders	  zelf	  verbouwd	  of	  in	  
de	  nabije	  regio.	  Met	  regionale	  productie	  wordt	  bedoeld:	  productie	  van	  ruwvoer	  in	  een	  straal	  
van	  maximaal	  50km	  rondom	  het	  bedrijf.	  

• De	  runderen	  hebben	  onbeperkt	  toegang	  tot	  het	  voer	  en	  schoon	  drinkwater.	  Ook	  in	  de	  weide	  
is	  een	  	  drinkwatervoorziening	  aanwezig.	  

• Het	  stro	  wordt	  in	  het	  seizoen	  rechtstreeks	  vanaf	  Nederlandse	  akkerbouwbedrijven	  naar	  de	  
vleesveebedrijven	  gebracht.	  	  

• De	  veehouder	  houdt	  een	  register	  bij	  met	  daarin	  de	  aard	  en	  oorsprong	  van	  aan	  de	  dieren	  
gevoerde	  diervoeders	  en	  	  de	  resultaten	  van	  analyses	  van	  eventueel	  bij	  de	  dieren	  genomen	  
monsters.	  Het	  gebruik	  van	  diermeel,	  vismeel,	  dierlijke	  vetten,	  en	  plantaardige	  gerecycleerde	  
vetten	  in	  het	  voeder	  is	  verboden.	  Al	  het	  aangekocht	  voer	  is	  van	  GMP+	  erkende	  leveranciers.	  	  

	  
Over	  soja	  en	  GMO	  is	  veel	  te	  doen	  in	  relatie	  tot	  een	  duurzame	  voedselproductie	  en	  het	  afmesten	  van	  
vleesvee.	  De	  sojaschroot	  die	  vleesveehouders	  voeren	  is	  een	  restproduct	  van	  de	  sojaolie	  die	  voor	  een	  
brede	  variatie	  van	  producten	  wordt	  geperst.	  Bovendien	  bestaat	  het	  kg-‐dagrantsoen	  voor	  slechts	  
maximaal	  1,5%	  uit	  sojaschroot	  welke	  verwekt	  is	  in	  een	  uitgebalanceerd	  biksmengsel.	  Naast	  deze	  
sojaschroot	  worden	  ook	  andere	  reststromen	  voor	  vleesveevoer	  gebruikt	  zoals	  aardappelsnippers	  van	  
de	  patatfabrieken	  en	  verwerkers	  van	  aardappelproducten,	  bierborstel	  van	  de	  brouwerijen	  en	  
bietenpulp	  uit	  de	  suikerfabrieken.	  Hierdoor	  hoeven	  deze	  reststromen	  niet	  verbrand	  te	  worden.	  

Stalsysteem	  	  
Veel	  Nederlands	  vleesvee	  wordt	  tegenwoordig	  in	  de	  stalperiode	  in	  een	  hellingstal	  gehouden.	  

	  
Dit	  type	  stal	  vereist	  een	  grotere	  opzet	  dan	  gangbare	  stallen.	  Er	  wordt	  geen	  gebruik	  gemaakt	  van	  
roostervloeren.	  In	  de	  stal	  ligt	  een	  strobed,	  hetgeen	  een	  positief	  effect	  heeft	  op	  het	  welzijn	  van	  het	  
vleesvee.	  Door	  de	  schuine	  helling	  loopt	  het	  vocht	  naar	  beneden	  en	  hebben	  de	  koeien	  altijd	  een	  
droog	  ligbed.	  Dit	  heeft	  vele	  welzijnsvoordelen	  en	  bespaart	  aanzienlijk	  in	  de	  strokosten.	  De	  keuze	  
voor	  een	  hellingstal	  is	  daarnaast	  ook	  een	  zeer	  milieuvriendelijke	  keuze.	  

Mest	  en	  bodembeheer	  
De	  mest	  uit	  vleesveestallen	  is	  veelal	  stro-‐mest.	  Deze	  mest	  waarbij	  de	  ammoniak	  aan	  het	  stro	  
gebonden	  is,	  dient	  als	  groeistof	  voor	  de	  gewassen,	  die	  uiteindelijk	  weer	  worden	  geoogst	  als	  
wintervoeding	  voor	  het	  eigen	  vee.	  Daarmee	  is	  de	  ecologische	  cirkel	  rond.	  Uit	  onderzoek	  blijkt	  dat	  
stromest	  ook	  een	  zeer	  gunstig	  effect	  heeft	  op	  de	  weidevogelstand	  en	  het	  bodemleven.	  	  
	  
Stro	  bindt	  de	  ammoniak	  uit	  de	  mest,	  waardoor	  er	  minder	  ammoniakemissie	  is	  in	  vergelijking	  tot	  een	  
rooster-‐	  of	  potstal.	  Dit	  geldt	  overigens	  niet	  alleen	  voor	  het	  strobed	  in	  de	  stal,	  maar	  ook	  voor	  de	  mest	  
in	  de	  opslag.	  Het	  uitzakkend	  vocht	  wordt	  opgevangen	  en	  opgeslagen	  in	  een	  vloeistofdichte	  
voorziening.	  	  
	  
Mest,	  afval	  en	  gevaarlijke	  stoffen	  worden	  zodanig	  opgeslagen,	  gebruikt	  en	  verwijderd	  dat	  zij	  geen	  
gevaar	  vormen	  voor	  de	  diervoeders	  en	  het	  vee.	  Alle	  KDR	  vleesveehouders	  zijn	  verplicht	  voldoende	  
mestopslag	  capaciteit	  te	  hebben	  om	  minimaal	  7	  maanden	  te	  overbruggen,	  hebben	  inzicht	  in	  hun	  
eigen	  mestproductie	  en	  houden	  zich	  aan	  de	  gebruiksnormen.	  Een	  eventueel	  overschot	  dat	  niet	  op	  



	  
	  
eigen	  land	  kan	  worden	  aangewend,	  wordt	  volgens	  de	  wettelijke	  voorschriften	  afgezet	  met	  
gebruikmaking	  van	  precisie-‐apparatuur	  voor	  bemesting	  langs	  slootkanten	  (injecteur,	  kant-‐	  strooi	  
voorziening).	  

Dierenwelzijn	  
Dierenwelzijn	  wordt	  door	  de	  controleurs	  van	  Keten	  Duurzaam	  Rundvlees	  nauwlettend	  in	  de	  gaten	  
gehouden.	  De	  dieren	  lopen	  deels	  buiten,	  deels	  los	  in	  grote	  groepsverblijven	  in	  de	  stal.	  Het	  transport	  
naar	  de	  slacht	  is	  zo	  kort	  mogelijk	  –	  daarom	  wordt	  gewerkt	  met	  twee	  slachthuizen-‐	  	  en	  gebeurt	  met	  
moderne	  vrachtwagens	  die	  aan	  alle	  eisen	  voor	  dierenwelzijn	  voldoen.	  Dit	  blijkt	  uit	  diploma’s	  en	  
ervaring	  van	  eigenaren	  en	  personeel.	  Op	  het	  gebied	  van	  dierenwelzijn	  voldoen	  KDR-‐vleesveehouders	  
aan	  meer	  dan	  aan	  de	  wettelijke	  eisen;	  het	  KDR-‐kenmerk	  is	  strenger	  dan	  de	  meeste	  bestaande	  
keurmerken	  voor	  rundvlees.	  Zo	  zijn	  Zo	  zijn	  castratie	  en	  brandmerken	  absoluut	  verboden,	  wordt	  
weidegang	  in	  de	  zoogperiode	  als	  vanzelfsprekend	  geacht	  en	  is	  vee	  dat	  wordt	  gehouden	  op	  
uitsluitend	  betonnen	  roosters	  (vrouwelijk	  én	  mannelijk)	  uitgesloten	  van	  deelname.	  
	  
De	  kalveren	  worden	  gespeend	  op	  een	  leeftijd	  van	  minimaal	  3	  maanden,	  of	  direct	  na	  de	  geboorte.	  
Hierdoor	  wordt	  de	  stress	  bij	  het	  scheiden	  van	  koe	  en	  kalf	  zoveel	  mogelijk	  beperkt.	  De	  kalveren	  
worden	  bijgevoerd	  met	  vers	  water	  en	  ruwvoer	  vanaf	  een	  leeftijd	  van	  14	  dagen.	  
	  
Bij	  ziekte	  van	  en	  ernstige	  verwonding	  van	  de	  dieren,	  bij	  verschijnselen	  van	  besmettelijke	  dierziekten,	  
abnormale	  verlaging	  van	  de	  voeropname	  en/of	  sterfte	  onder	  de	  runderen	  wordt	  direct	  de	  dierenarts	  
ingeschakeld.	  Ernstig	  zieke	  of	  gewonde	  dieren	  zonder	  zicht	  op	  herstel	  worden	  geëuthanaseerd.	  Dit	  
wordt	  uitgevoerd	  door	  de	  dierenarts.	  Zieke	  en	  gewonde	  runderen	  moeten	  worden	  afgezonderd	  en	  
moeten	  worden	  behandeld	  in	  adequate	  lokalen	  (eenlingbox	  /	  ziekenbox)	  met	  droog	  en	  comfortabel	  
strooisel.	  

Energie	  en	  brandstof	  (her)gebruik,	  Waterhuishouding	  op	  en	  rondom	  het	  bedrijf	  
Het	  verbruik	  van	  water	  en	  energie	  ligt	  op	  Nederlandse	  vleesveebedrijven	  aanzienlijk	  lager	  dan	  bij	  
andere	  veehouderijsectoren.	  Er	  zijn	  geen	  energieverslindende	  installaties	  nodig	  om	  vleesvee	  te	  
houden.	  Een	  vleesrund	  drinkt	  gemiddeld	  slechts	  een	  kwart	  van	  de	  hoeveelheid	  water	  in	  vergelijking	  
met	  een	  melkkoe	  en	  eet	  gemiddeld	  maximaal	  zo’n	  30	  kilo	  voer	  per	  koe	  per	  dag	  in	  de	  afmestfase.	  	  

Slacht	  
Binnen	  de	  KDR-‐keten	  wordt	  voor	  de	  slacht	  van	  runderen	  gebruikt	  gemaakt	  van	  twee	  slachterijen	  die	  
werken	  volgens	  de	  PVV	  Verordening	  ‘Slachting	  en	  Weging	  Slachtrunderen’.	  Dit	  geeft	  KDR-‐
vleesveehouders	  zekerheden	  over	  de	  kilocontrole,	  de	  classificatie	  van	  hun	  vee	  en	  de	  slachtwijze.	  
Deze	  slachterijen	  zijn	  Van	  Hattem	  Vlees	  B.V.	  in	  Dodewaard	  en	  Heijdra	  Vee	  &	  Vlees	  in	  Amsterdam.	  
	  

Van	  Hattem	  Vlees	  B.V.	  doet	  de	  aankoop-‐,	  verwerking	  en	  verkoop	  van	  rund-‐	  en	  
lamsvlees	  in	  eigen	  huis.	  Het	  onlangs	  gemoderniseerde	  slachthuis	  in	  het	  Betuwse	  Dodewaard	  biedt	  
werkgelegenheid	  aan	  70	  werknemers.	  	  De	  producten	  van	  Van	  Hattem	  Vlees	  B.V.	  komen	  voort	  uit	  een	  
zorgvuldige	  selectie	  van	  vleesvee	  van	  Hollandse	  bodem.	  Van	  Hattem	  slacht	  vee	  dat	  met	  liefde	  en	  
verstand	  van	  zaken	  is	  grootgebracht.	  Er	  is	  sprake	  van	  een	  strenge	  externe	  controle	  door	  de	  VWA.	  	  
	  
Van	  Hattem	  Vlees	  voldoet	  aan	  de	  hoge	  kwaliteitsstandaard	  van	  HACCP	  en	  BRC.	  In	  2011	  is	  van	  Hattem	  
gestart	  met	  een	  biologische	  rundvleeslijn.	  Een	  natuurlijke	  basis,	  inzet	  voor	  milieu	  en	  maatschappij	  in	  
een	  duurzaam	  evenwicht	  zijn	  enkele	  bedrijfsdoelstellingen	  van	  Van	  Hattem.	  	  Tijdens	  het	  productie	  
proces	  worden	  producten	  op	  kwaliteit	  geselecteerden	  en	  klant-‐specifiek	  opgeslagen.	  Er	  wordt	  
uitzonderlijk	  veel	  zorg	  besteed	  aan	  de	  verwerking	  door	  de	  best	  opgeleide	  vakmensen.	  Het	  
uiteindelijke	  koeltransport	  wordt	  onder	  andere	  door	  het	  eigen	  wagenpark	  verzorgd.	  



	  
	  
	  

Heijdra	  Vee	  &	  Vlees	  levert	  hoogwaardig	  rund-‐,	  kalfs-‐	  en	  lamsvlees	  .	  Zij	  zijn	  gevestigd	  op	  
het	  Foodcenter	  in	  Amsterdam.	  Heijdra	  Vee	  &	  Vlees	  heeft	  met	  ruim	  20	  jaar	  ervaring	  een	  netwerk	  van	  
betrouwbare	  vleesveemesters	  opgebouwd	  die	  dierenwelzijn	  en	  duurzaamheid	  in	  een	  hoog	  vaandel	  
heeft	  staan.	  Hoogwaardige	  voeding,	  diervriendelijke	  mestmethoden	  en	  ervaring	  zorgen	  voor	  perfect	  
afgemeste	  runderen	  wat	  garant	  staat	  voor	  een	  mooi	  mager,	  rood,	  smaakvol,	  botermals	  stukje	  vlees.	  	  
Heijdra	  Vee	  &	  Vlees	  richt	  zich	  voornamelijk	  op	  de	  ambachtelijke	  slagerijen,	  die	  met	  hun	  vakmanschap	  
bewust	  kiezen	  voor	  een	  kwalitatief	  superieur	  stukje	  vlees.	  Door	  de	  kleinschaligheid	  van	  onze	  
organisatie	  is	  het	  goed	  mogelijk	  om	  aan	  de	  specifieke	  wensen	  van	  onze	  slagers	  tegemoet	  te	  komen.	  
Heijdra	  Vee	  &	  Vlees	  is	  onderdeel	  van	  de	  Keten	  Duurzaam	  Rundvlees.	  Door	  middel	  van	  onafhankelijke	  
controlemechanismen	  worden	  de	  uitgangspunten	  van	  KDR	  ook	  bij	  de	  slachterijen	  geborgd.	  

Tenslotte	  
In	  overleg	  met	  NieuwVers	  is	  de	  bovenvermelde	  beschrijving	  gebaseerd	  op	  de	  gemiddelde	  prestaties	  
waaraan	  alle	  KDR-‐vleesveehouders	  minimaal	  voldoen.	  In	  het	  kader	  van	  de	  volledige	  vierkants-‐
verwaarding	  en	  het	  streven	  naar	  een	  maximaal	  rendement	  van	  alle	  runderen,	  is	  het	  belangrijk	  dat	  
ook	  alle	  andere	  onderdelen	  van	  het	  rund	  en	  de	  runderen	  die	  niet	  worden	  gebruikt	  voor	  onze	  Dry	  
Aged	  producten	  een	  goede	  afzet	  vinden.	  Dit	  kan	  alleen	  bereikt	  worden	  door	  ketensamenwerking.	  
Daarom	  hebben	  wij	  ervoor	  gekozen	  deze	  beschrijving	  op	  deze	  manier	  algemeen	  te	  houden	  in	  de	  
wetenschap	  dat	  we	  de	  voordelen	  van	  de	  voorlopers	  onder	  onze	  leveranciers	  en	  onze	  inschrijving	  
daarmee	  te	  kort	  doen.	  Desgewenst	  kunnen	  wij	  de	  werkwijze	  van	  een	  van	  deze	  bedrijven	  nog	  
specifieker	  toelichten.	  
	  
Binnen	  een	  jaar	  na	  de	  oprichting	  van	  de	  stichting	  KDR	  en	  de	  introductie	  van	  het	  kenmerk	  KDR	  zijn	  bij	  
deze	  samenwerking	  ruim	  100	  ketenpartijen	  (veehouders,	  slachterijen,	  grossiers,	  slagers,	  
horecaleveranciers	  en	  vleesverwerkers)	  aangesloten	  en	  actief	  betrokken.	  De	  KDR-‐vleesveehouders	  
vertegenwoordigen	  gezamenlijk	  ruim	  10.000	  dierplaatsen	  op	  Nederlandse	  veebedrijven.	  
	  
Een	  van	  de	  initiatiefnemers	  van	  Keten	  Duurzaam	  Rundvlees	  is	  Heijdra	  Vleesvee	  uit	  IJsselstein.	  Edwin	  
Heijdra	  zorgt	  voor	  de	  afzet	  van	  een	  zeer	  aanzienlijk	  deel	  van	  het	  luxe	  vleesvee	  in	  Nederland.	  Naast	  de	  
diverse	  streek-‐	  en	  rasgerelateerde	  producten	  is	  er	  vooral	  bij	  kwaliteitsslagers	  en	  horeca-‐leveranciers	  
een	  duidelijke	  dringende	  behoefte	  	  aan	  rundvlees	  van	  hoge	  kwaliteit	  met	  een	  constante	  kwaliteit	  en	  
met	  een	  geborgd	  verhaal	  over	  de	  herkomst	  en	  houderij	  van	  de	  dieren.	  Via	  KDR	  vindt	  al	  het	  luxe	  
vleesvee	  de	  juiste	  eindbestemming	  en	  komen	  verschillende	  schakels	  met	  elkaar	  in	  contact.	  	  
	  
Ook	  bij	  consumenten	  zal	  de	  bewustwording	  over	  de	  te	  maken	  keuzes	  de	  komende	  jaren	  met	  goede	  
voorlichting	  nog	  meer	  gestimuleerd	  moeten	  worden.	  Keten	  Duurzaam	  Rundvlees	  wil	  daar	  graag	  
samen	  met	  alle	  betrokken	  partijen	  een	  bijdrage	  aan	  leveren.	  	  Een	  belangrijke	  doelstelling	  van	  Keten	  
Duurzaam	  Rundvlees	  is	  het	  verder	  versterken	  van	  de	  samenwerking	  tussen	  de	  verschillende	  
ketenpartijen.	  Hierdoor	  ontstaat	  een	  nog	  hechtere	  onderlinge	  relatie	  waardoor	  het	  
bedrijfseconomisch	  belang	  van	  alle	  individuele	  schakels	  een	  gezamenlijk	  belang	  wordt.	  	  
	  
Wanneer	  de	  eerlijke	  productiewijze	  van	  het	  Nederlandse	  roodvlees	  meer	  bekendheid	  en	  waardering	  
krijgt,	  zal	  dit	  leiden	  tot	  bewustere	  keuzes	  van	  consumenten	  en	  uiteindelijk	  tot	  een	  betere	  prijs	  voor	  
de	  primaire	  producten.	  Daardoor	  kunnen	  Nederlandse	  vleesveehouders	  blijven	  investeren	  in	  
dierenwelzijn	  en	  andere	  duurzaamheidsaspecten.	  	  Keten	  Duurzaam	  Rundvlees	  voorziet	  in	  deze	  
behoefte	  aan	  kennis	  en	  informatie.	  	  	  

Benadering	  van	  de	  tien	  doelprincipes	  van	  NieuwVers	  
	  



	  
	  
Den	  Houdijker	  Vlees	  omarmt	  de	  tien	  doelprincipes	  van	  NieuwVers.	  In	  de	  keten	  van	  de	  productie	  van	  
het	  rundvlees	  dat	  wij	  leveren	  hechten	  ook	  wij	  waarde	  aan	  het	  zo	  goed	  mogelijk	  beschikbaar	  maken	  
van	  de	  oorspronkelijke	  voedingswaarde	  en	  het	  verminderen	  van	  de	  milieudruk.	  Den	  Houdijker	  Vlees	  
heeft	  haar	  leverancier	  voor	  de	  ingezonden	  producten	  getoetst	  aan	  de	  tien	  doelprincipes	  en	  kan	  door	  
bovenstaande	  werkwijze,	  en	  onderstaande	  toelichting	  concluderen	  dat	  voor	  onze	  ingezonden	  
producten	  voldaan	  wordt	  aan	  deze	  principes.	  Hieronder	  volgt	  een	  niet-‐limitatieve	  opsomming	  van	  de	  
doelprincipes,	  en	  de	  manier	  waarop	  onze	  producten	  daar	  zoveel	  mogelijk	  aan	  voldoen.	  	  

1.Productie	  binnen	  zo	  gesloten	  mogelijke	  kringlopen	  van	  nutriënten	  
De	  productie	  van	  onze	  ingezonden	  producten	  gebeurt	  zo	  duurzaam	  mogelijk.	  Zoals	  ook	  beschreven	  
in	  het	  productieproces	  wordt	  gebruik	  gemaakt	  van	  gesloten	  kringlopen.	  Zo	  wordt	  bij	  KDR	  
vleesveehouders	  de	  stromest	  uitgereden	  op	  het	  eigen	  land.	  Deze	  mest	  dienst	  als	  groeistof	  voor	  de	  
gewassen,	  die	  uiteindelijk	  weer	  worden	  geoogst	  als	  wintervoeding	  voor	  het	  eigen	  vee.	  Ruwvoer	  als	  
gras	  en	  maïs	  wordt	  binnen	  een	  straal	  van	  maximaal	  50	  kilometer	  van	  de	  bedrijven	  geteelt.	  Daarnaast	  
wordt	  het	  overige	  ruwvoer	  en	  het	  krachtvoer	  hierop	  afgestemd	  en	  onder	  GMP+/SaveFeed	  door	  vaste	  
voerleveranciers	  aangevoerd	  om	  te	  zorgen	  voor	  een	  optimaal	  rantsoen.	  In	  deze	  formule	  zitten	  
daarnaast	  ook	  extra	  vitamine	  A,	  D3	  en	  E,	  die	  de	  weerstand	  van	  het	  vee	  bevorderen	  en	  zorgen	  voor	  
kleurvastheid	  van	  het	  vlees.	  In	  het	  belang	  van	  het	  dier,	  maar	  ook	  voor	  de	  kwaliteit	  van	  het	  vlees	  
wordt	  de	  samenstelling	  van	  het	  voer	  nauwlettend	  in	  de	  gaten	  gehouden.	  

2.Gebruik	  van	  hernieuwbare	  energie	  
Naast	  de	  optimale	  inrichting	  voor	  een	  zo	  karig	  mogelijk	  gebruik	  van	  energie	  door	  het	  ontbreken	  van	  
energieverslindende	  installaties,	  hebben	  een	  aantal	  KDR-‐vleesveehouders	  al	  geïnvesteerd	  in	  de	  
aanschaf	  van	  zonnepanelen.	  	  
	  
Den	  Houdijker	  Vlees	  maakt	  voor	  haar	  koelcellen	  gebruik	  van	  groene	  stroom.	  	  	  

3.Beperking	  van	  het	  vervoer	  van	  levende	  dieren	  en	  halffabricaten	  
Keten	  Duurzaam	  Rundvlees	  maakt	  gebruik	  van	  in	  Nederland	  gehouden	  runderen.	  Dit	  zorgt	  ervoor	  dat	  
het	  vervoer	  van	  levende	  slachtbare	  dieren	  beperkt	  wordt.	  De	  vervoersafstand	  naar	  het	  slachthuis	  
wordt	  beperkt	  door	  gebruik	  te	  maken	  van	  2	  slachterijen,	  verspreid	  over	  Nederland.	  daarbij	  wordt	  
gebruik	  gemaakt	  van	  2	  of	  3	  vaste	  veerijders	  met	  certificaten	  voor	  Dierwaardig	  Vervoer	  en	  ruime	  
ervaring	  met	  het	  laden,	  vervoeren	  en	  lossen	  van	  vleesvee.	  	  
	  
Den	  Houdijker	  Vlees	  	  draagt	  zorg	  voor	  een	  zo	  efficiënt	  mogelijk	  vervoer,	  met	  zorg	  voor	  het	  milieu.	  Bij	  
het	  vervoer	  wordt	  gebruik	  gemaakt	  van	  Euro6	  motoren.	  Deze	  motoren	  zijn	  minder	  schadelijk	  voor	  
het	  milieu.	  	  

4.Terugdringing	  van	  voedselverspilling	  en	  uitspoeling	  van	  nutriënten	  
Binnen	  Keten	  Duurzaam	  Rundvlees	  wordt	  gebruik	  gemaakt	  van	  de	  kennis	  en	  ervaring	  van	  iedere	  
specifieke	  schakel	  in	  de	  keten.	  Een	  optimale	  vierkantsverwaarding	  laten	  wij	  graag	  over	  aan	  de	  
slachterij	  en	  grossier.	  Zij	  zorgen	  ervoor	  dat	  ieder	  rund	  en	  ieder	  stukje	  van	  het	  rund	  op	  de	  juiste	  plek	  
terecht	  komt	  zodat	  er	  niets	  verloren	  gaat.	  Zelfs	  de	  hoeven	  worden	  in	  Dodewaard	  bij	  Van	  Hattem	  
Vlees	  uitgekookt	  en	  tot	  waarde	  gebracht.	  	  
	  
De	  runderen	  die	  worden	  gebruikt	  voor	  onze	  producten	  hebben	  het	  hoogste	  slachtrendement	  in	  
Nederland	  (ca.	  63-‐72%).	  Het	  afval	  dat	  ontstaat	  uit	  product	  1	  wordt	  zoveel	  mogelijk	  hergebruikt	  voor	  
product	  2.	  Op	  deze	  manier	  is	  geen	  sprake	  van	  voedselverspilling.	  	  



	  
	  
5.Ketenverkorting	  met	  als	  doel	  zo	  weinig	  mogelijk	  kosten	  aan	  producten	  toe	  te	  voegen	  
die	  niet	  ten	  gunste	  komen	  aan	  de	  intrinsieke	  kwaliteit	  van	  het	  product	  
Den	  Houdijker	  Vlees	  draagt	  bij	  aan	  het	  zo	  kort	  mogelijk	  houden	  van	  de	  keten.	  Wij	  kopen	  vlees	  direct	  
vanaf	  de	  slachterij	  en	  leveren	  dit	  na	  verwerking	  door	  aan	  de	  verkooppunten.	  Zo	  ligt	  het	  vlees	  zo	  
efficiënt	  mogelijk	  in	  de	  pan	  van	  de	  consument.	  Door	  de	  ketensamenwerking	  zoals	  eerder	  
omschreven,	  komen	  ook	  alle	  andere	  onderdelen	  van	  het	  rund	  op	  de	  juiste	  plek	  terecht.	  	  

6.Het	  geven	  van	  identiteit	  aan	  producten	  zodat	  die	  een	  prijs	  opleveren	  die	  
vooruitstrevende	  productie-‐	  en	  verwerkingsprocessen,	  dierwaardige	  houderij-‐	  en	  
slachtvormen	  en	  maatschappelijk	  geaccepteerde	  arbeidsomstandigheden	  en	  beloningen	  
mogelijk	  maken	  
Vanuit	  de	  Stichting	  KDR	  worden	  de	  criteria	  van	  het	  kenmerk	  Keten	  Duurzaam	  Rundvlees	  beheerd	  en	  
de	  uitgifte	  van	  het	  daarbij	  behorende	  beeldmerk	  bewaakt.	  	  Het	  kenmerk	  borgt	  de	  totale	  
duurzaamheid	  van	  het	  rundvlees	  door	  de	  gehele	  keten.	  Afnemers	  van	  KDR-‐vlees	  wordt	  gevraagd	  een	  
kleine	  bijdrage	  te	  leveren	  per	  kilo	  ingekocht	  rundvlees.	  De	  inkomsten	  besteedt	  de	  stichting	  KDR	  aan	  
promotiemateriaal	  en	  aan	  het	  stimuleren	  van	  verdere	  verduurzaming	  van	  de	  Nederlandse	  
vleesveesector.	  Met	  de	  promotiematerialen	  en	  het	  duidelijk	  herkenbare	  beeldmerk	  wordt	  gewerkt	  
aan	  de	  herkenbaarheid	  van	  het	  kenmerk	  en	  daarmee	  aan	  de	  waardering	  van	  de	  Nederlandse	  
vleesveehouders.	  	  

7.Behoud	  van	  biodiversiteit	  
KDR-‐vleesveebedrijven	  dragen	  bij	  aan	  behoud	  van	  biodiversiteit.	  Zij	  vertegenwoordigen	  gezamenlijk	  
alle	  vleesrassen.	  Daarnaast	  wordt	  door	  middel	  van	  weidegang	  en	  natuurbeheer	  bijgedragen	  aan	  het	  
beheer	  van	  het	  landschap	  en	  de	  natuurgebieden	  van	  Nederland.	  Ook	  daar	  zijn	  alle	  rassen	  terug	  te	  
vinden,	  van	  Belgisch	  WitBlauw	  tot	  en	  met	  Limousin.	  De	  goed	  verteerde	  stromest	  uit	  de	  
vleesveestallen	  zorgt	  voor	  een	  prima	  bodemstructuur	  en	  bevordert	  de	  weidevogelstand	  rondom	  de	  
bedrijven.	  De	  mest	  wordt	  gebruikt	  voor	  de	  verbouwing	  van	  gewassen	  die	  weer	  worden	  gebruikt	  voor	  
de	  voeding	  van	  de	  dieren.	  	  

8.Zorg	  voor	  een	  mooi	  landschap	  en	  een	  evenwichtig	  bodembeheer	  
KDR	  runderen	  zijn	  te	  vinden	  in	  de	  Nederlandse	  natuurgebieden.	  Zij	  zorgen	  voor	  natuurbeheer	  en	  bij	  
de	  bemesting	  wordt	  vooral	  stromest	  aangewend,	  dat	  ook	  bijdraagt	  aan	  de	  kringloop	  van	  mest	  en	  
voedselproductie.	  Het	  ruwvoer	  voor	  vleesvee	  is	  veel	  grover	  dan	  voor	  bijvoorbeeld	  melkvee.	  Daarom	  
wordt	  veel	  minder	  kunstmest	  gebruikt,	  maar	  voornamelijk	  eigen	  dierlijke	  mest.	  De	  bouw	  van	  
vleesveestallen	  levert	  voor	  zover	  ons	  bekend	  nooit	  weerstand	  op.	  	  

9.Bevordering	  van	  een	  gezond	  voedingspatroon	  door	  de	  aantrekkelijkheid	  van	  voedsel	  
dat	  mensen	  dichter	  bij	  hun	  natuurlijke	  voedingsbehoeften	  brengt	  te	  vergroten	  
Nederlandse	  vleesveehouders	  gebruiken	  gemiddeld	  de	  laagste	  hoeveelheid	  antibiotica	  voor	  hun	  
dieren	  van	  alle	  veehouderijsectoren	  (gemiddeld	  0,95	  DD/DJ).	  Dit	  is	  terug	  te	  vinden	  in	  de	  centrale	  
database	  MediRund.	  Deze	  middelen	  worden	  voor	  vleesvee	  nooit	  preventief	  toegediend.	  De	  
aanwezigheid	  van	  resistente	  bacteriën	  op	  vleesveebedrijven	  is	  nog	  nooit	  aangetoond.	  	  
Roodvlees	  bevat	  veel	  ijzer	  en	  een	  gezonde	  balans	  aan	  Omega	  3	  en	  6	  vetzuren.	  Bovendien	  is	  het	  een	  
mager	  product.	  Door	  de	  nauwe	  samenwerking	  binnen	  Keten	  Duurzaam	  Rundvlees	  kunnen	  
leveranciers	  van	  KDR-‐vlees	  steeds	  een	  uniforme	  kwaliteit	  leveren.	  Hierdoor	  krijgen	  consumenten	  
vertrouwen	  in	  de	  kwaliteit	  van	  vlees	  met	  dit	  kenmerk.	  	  
Veel	  KDR	  bedrijven	  leggen	  via	  de	  weidegang	  en	  hun	  neventak	  (kinderfeestjes,	  zorgboerderij,	  open	  
dagen)	  contact	  met	  de	  omgeving.	  Dit	  versterkt	  de	  relatie	  met	  de	  omgeving.	  	  
	  



	  
	  
Den	  Houdijker	  Vlees	  neemt	  deel	  aan	  het	  HACCP	  systeem,	  HACCP	  (Hazard	  Analysis	  and	  Critical	  Control	  
Points)	  is	  een	  voedselveiligheidssysteem.	  Den	  Houdijker	  vlees	  voorkomt	  hierdoor	  dat	  de	  veiligheid	  
van	  het	  vlees	  in	  gevaar	  komt.	  

10.Het	  betrekken	  van	  consumenten	  bij	  productontwikkeling	  opdat	  zij	  zich	  er	  betrokken	  
bij	  kunnen	  gaan	  voelen	  en	  vanuit	  groeiende	  warenkennis	  een	  versnellende	  factor	  worden	  
bij	  de	  permanent	  mogelijke	  verduurzamende	  vernieuwing	  van	  het	  aanbod	  
Den	  Houdijker	  Vlees	  betrekt	  samen	  met	  alle	  ander	  KDR-‐ondernemers	  een	  hele	  grote	  groep	  	  
consumenten	  bij	  de	  gehele	  roodvleesketen	  en	  de	  ontwikkeling	  van	  de	  producten.	  De	  deelnemende	  
slagers	  dragen	  KDR	  volop	  uit	  in	  hun	  winkels.	  Ook	  het	  personeel	  is	  ingelicht	  over	  alle	  criteria.	  	  
	  
Consumenten	  zijn	  op	  ieder	  moment	  welkom	  in	  de	  stallen	  en	  er	  wordt	  uitgebreid	  informatie	  gegeven	  
op	  de	  websites	  (www.heijdravleesvee.nl	  ,	  www.ketenduurzaamrundvlees.nl	  ,	  www.denhoudijker.nl).	  	  
	  
Ook	  worden	  consumenten	  op	  de	  hoogte	  gehouden	  van	  de	  ontwikkelingen	  via	  Twitter	  
(@Houdijkervlees,	  @HeijdraVleesvee,	  @KDR,	  @Aged_Beef)	  en	  facebook	  
(https://www.facebook.com/pages/Den-‐Houdijker-‐Vlees	  ,	  
https://www.facebook.com/keten.duurzaam.1?ref=tn_tnmn	  
https://www.facebook.com/pages/Heijdra-‐Vleesvee	  ,	  https://www.facebook.com/pages/Dry-‐aged-‐
beef	  ).	  	  
	  
Op	  deze	  pagina’s	  hebben	  consumenten	  volop	  de	  gelegenheid	  te	  reageren,	  kennis	  te	  nemen	  van	  het	  
productieproces,	  nieuwsberichten	  te	  bekijken,	  vragen	  te	  stellen	  	  en	  suggesties	  te	  doen.	  
	   	  



	  
	  
Gegevens	  ingezonden	  product	  1	  

Naam	  ingezonden	  product	  
Dry	  Aged	  Entrecôte	  /côte	  de	  boeuf	  

Omschrijving	  ingezonden	  product	  
Het	  Dry	  Aged	  vlees	  van	  Den	  Houdijker	  Vlees	  is	  afkomstig	  van	  het	  Blonde	  
d’Aquitaine	  ras.	  Dit	  ras	  is	  gehouden,	  gemest	  en	  geslacht	  volgens	  de	  normen	  
en	  waarden	  van	  de	  Keten	  Duurzaam	  Rundvlees.	  Dit	  ras	  is	  afkomstig	  uit	  
Frankrijk,	  en	  sinds	  1962	  bestaat	  het	  stamboek	  Blonde	  d’Aquitaine.	  Het	  vlees	  
van	  dit	  ras	  is	  fijn	  van	  structuur	  en	  bijzonder	  mals.	  Dit	  komt	  mede	  door	  de	  
zeer	  goede	  verhoudingen	  tussen	  vlees,	  vet	  en	  beenderen.	  In	  de	  Franse	  
restaurants	  krijgt	  het	  vlees	  van	  de	  Blonde	  de	  hoogste	  waardering.	  	  
	  
Rundvlees	  wordt	  vaak	  te	  vers	  gegeten.	  Om	  de	  smaak	  echt	  tot	  zijn	  recht	  te	  
laten	  komen,	  zoals	  dat	  vroeger	  gebruikelijk	  was,	  is	  het	  nodig	  dat	  het	  vlees	  enkele	  weken	  rijpt.	  Het	  
vlees	  wordt	  gerijpt	  in	  een	  speciale	  koelcel,	  waar	  de	  luchtvochtigheid	  (85%),	  luchtcirculatie	  en	  
temperatuur	  (tussen	  0	  en	  1	  graden	  Celsius)	  nauwlettend	  in	  de	  gaten	  gehouden	  worden.	  In	  de	  
periode	  van	  rijpen	  blijft	  het	  vlees	  in	  de	  been,	  wat	  de	  smaak	  nog	  meer	  ten	  goede	  komt.	  Deze	  wijze	  
van	  vlees	  rijpen	  wordt	  ‘dry	  ageing’	  genoemd.	  In	  Nederland	  wordt,	  bij	  de	  gebruikelijke	  manier	  van	  
vleesverwerking,	  het	  vlees	  na	  verwerking	  vacuüm	  verpakt.	  Hierin	  onderscheidt	  zich	  de	  dry	  ageing-‐
methode	  van	  de	  gebruikelijke	  methode.	  Dit	  proces	  duurt	  minimaal	  21	  dagen.	  
	  
De	  entrecôte	  /côte	  de	  boeuf	  is	  het	  meest	  geschikte	  stukje	  vlees	  voor	  het	  dry	  ageing	  proces.	  Door	  het	  
rijpingsproces	  wordt	  in	  dit	  stukje	  vlees	  de	  meeste	  smaak	  geconcentreerd.	  	  Aan	  de	  Dry	  Aged	  
entrecôte	  /côte	  de	  boeuf	  zit	  meer	  smaak	  door	  de	  grofheid	  van	  de	  structuur.	  	  
	  
In	  de	  periode	  dat	  het	  vlees	  rijpt,	  ontstaat	  een	  zwarte	  korst	  rondom	  het	  vlees.	  Deze	  korst	  beschermt	  
het	  vlees	  tegen	  indrogen	  en	  bacterievorming.	  Gedurende	  de	  rijpingsperiode	  verliest	  het	  vlees	  30%	  
van	  zijn	  vocht,	  en	  breken	  de	  natuurlijke	  enzymen	  het	  spierweefsel	  af.	  Hierdoor	  wordt	  de	  vleessmaak	  
veel	  geconcentreerder	  en	  malser	  van	  structuur.	  	  
	  
Na	  de	  dry	  ageing	  periode	  is	  het	  vlees	  nog	  niet	  direct	  klaar	  voor	  consumptie.	  Door	  het	  rijpen	  voelt	  het	  
vlees	  hard	  en	  droog	  aan,	  en	  oogt	  het	  zwart	  aan	  de	  buitenkant.	  Wanneer	  het	  zwarte,	  droge	  gedeelte	  
(dat	  dient	  ter	  bescherming	  van	  het	  vlees)	  wordt	  weggesneden,	  verschijnt	  een	  prachtig,	  helder,	  
boterzacht	  rood	  stukje	  vlees.	  
	  

Via	  welke	  kanalen	  is	  het	  product	  te	  koop,	  en	  waarom	  deze?	  
Dry	  Aged	  Beef	  is	  te	  koop	  bij	  verschillende	  slagers.	  De	  keuze	  voor	  slagerijen	  is	  bewust	  gemaakt,	  zodat	  
deze	  zich	  door	  dit	  product	  kunnen	  onderscheiden	  van	  de	  bio-‐industrie	  en	  massaproductie	  in	  
supermarkten.	  	  	  
	  
Den	  Houdijker	  Vlees	  wil	  zijn	  afnemers	  in	  de	  gelegenheid	  stellen	  een	  eerlijk,	  duurzaam	  en	  exclusief	  
stukje	  vlees	  in	  de	  toonbank	  te	  leggen.	  	  



	  
	  
Ons	  Dry	  Aged	  rundvlees	  is	  verkrijgbaar	  via	  de	  volgende	  slagers:	  

• Keurslagerij	  van	  Schip,	  Utrecht;	  
• Speciaalslagerij	  René	  van	  Schaik,	  Rotterdam;	  
• Speciaalslagerij	  René	  van	  Schaik,	  Nieuwerkerk	  aan	  de	  IJssel;	  
• Slagerij	  Brouwer,	  Utrecht;	  
• Keurslagerij	  Hartmans,	  Capelle	  aan	  de	  IJssel;	  
• Maarnse	  slagerij,	  Maarn;	  
• Slagerij	  La	  Cucina,	  Oisterwijk;	  
• Keurslagerij	  Dirk	  van	  Tol,	  Rotterdam;	  
• Keurslagerij	  Peter	  Post,	  Nieuwegein;	  
• Keurslagerij	  Looman,	  Schoonhoven;	  
• Keurslagerij	  Groeneveld,	  Wassenaar;	  
• Slagerij	  Leen	  van	  Tol,	  Mijnsheerenland;	  
• Keurslagerij	  Bader,	  Maarssenbroek;	  
• Keurslagerij	  Bader,	  Mijdrecht;	  
• Keurslagerij	  Bader,	  Uithoorn;	  
• Keurslagerij	  Rodenburg,	  Vleuten;	  
• Keurslagerij	  Jansen,	  Amersfoort;	  
• Scharrelslagerij	  Diekerhof,	  Amersfoort.	  

	  

Merknaam	  waaronder	  op	  de	  markt	  
Dry	  Aged	  Beef	  
	  

Verkoopprijs	  in	  de	  winkel	  
Ca.	  €2,50	  à	  3,00	  per	  100	  gram.	  
	  
Product	  aanmelden	  voor	  ondersteuning	  via	  het	  NieuwVers	  Kraamschap	  
	  
	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
	  
Gegevens	  ingezonden	  product	  2	  

Naam	  ingezonden	  product	  
Aged	  Burger	  

Omschrijving	  ingezonden	  product	  
Het	  Dry	  Aged	  vlees	  van	  Den	  Houdijker	  Vlees	  is	  afkomstig	  van	  het	  Blonde	  
d’Aquitaine	  ras.	  Dit	  ras	  is	  gehouden,	  gemest	  en	  geslacht	  volgens	  de	  normen	  
en	  waarden	  van	  de	  Keten	  Duurzaam	  Rundvlees.	  Dit	  ras	  is	  afkomstig	  uit	  
Frankrijk,	  en	  sinds	  1962	  bestaat	  het	  stamboek	  Blonde	  d’Aquitaine.	  Het	  vlees	  
van	  dit	  ras	  is	  fijn	  van	  structuur	  en	  bijzonder	  mals.	  Dit	  komt	  mede	  door	  de	  
zeer	  goede	  verhoudingen	  tussen	  vlees,	  vet	  en	  beenderen.	  In	  de	  Franse	  
restaurants	  krijgt	  het	  vlees	  van	  de	  Blonde	  de	  hoogste	  waardering.	  	  
	  
Rundvlees	  wordt	  vaak	  te	  vers	  gegeten.	  Om	  de	  smaak	  echt	  tot	  zijn	  recht	  te	  
laten	  komen,	  zoals	  dat	  vroeger	  gebruikelijk	  was,	  is	  het	  nodig	  dat	  het	  vlees	  enkele	  weken	  rijpt.	  Het	  
vlees	  wordt	  gerijpt	  in	  een	  speciale	  koelcel,	  waar	  de	  luchtvochtigheid	  (85%),	  luchtcirculatie	  en	  
temperatuur	  (tussen	  0	  en	  1	  graden	  Celsius)	  nauwlettend	  in	  de	  gaten	  gehouden	  worden.	  In	  de	  
periode	  van	  rijpen	  blijft	  het	  vlees	  in	  de	  been,	  wat	  de	  smaak	  nog	  meer	  ten	  goede	  komt.	  Deze	  wijze	  
van	  vlees	  rijpen	  wordt	  ‘dry	  ageing’	  genoemd.	  In	  Nederland	  wordt,	  bij	  de	  gebruikelijke	  manier	  van	  
vleesverwerking,	  het	  vlees	  na	  verwerking	  vacuüm	  verpakt.	  Hierin	  onderscheidt	  zich	  de	  dry	  ageing-‐
methode	  van	  de	  gebruikelijke	  methode.	  Dit	  proces	  duurt	  minimaal	  21	  dagen.	  
	  
In	  de	  periode	  dat	  het	  vlees	  rijpt,	  ontstaat	  een	  zwarte	  korst	  rondom	  het	  vlees.	  Deze	  korst	  beschermt	  
het	  vlees	  tegen	  indrogen	  en	  bacterievorming.	  Gedurende	  de	  rijpingsperiode	  verliest	  het	  vlees	  30%	  
van	  zijn	  vocht,	  en	  breken	  de	  natuurlijke	  enzymen	  het	  spierweefsel	  af.	  Hierdoor	  wordt	  de	  vleessmaak	  
veel	  geconcentreerder	  en	  malser	  van	  structuur.	  	  
	  
Na	  de	  dry	  ageing	  periode	  is	  het	  vlees	  nog	  niet	  direct	  klaar	  voor	  consumptie.	  Door	  het	  rijpen	  voelt	  het	  
vlees	  hard	  en	  droog	  aan,	  en	  oogt	  het	  zwart	  aan	  de	  buitenkant.	  Wanneer	  het	  zwarte,	  droge	  gedeelte	  
(dat	  dient	  ter	  bescherming	  van	  het	  vlees)	  wordt	  weggesneden,	  verschijnt	  een	  prachtig,	  helder,	  
boterzacht	  rood	  stukje	  vlees.	  
	  
Bij	  verwerking	  van	  het	  Dry	  Aged	  vlees	  is	  altijd	  sprake	  van	  stukken	  die	  overblijven.	  Deze	  stukken	  
bestaan	  uit	  gedeelten	  van	  de	  korst	  en	  stukken	  die	  van	  het	  been	  afvallen.	  Om	  alle	  gedeelten	  van	  het	  
rund	  zo	  optimaal	  mogelijk	  te	  gebruiken,	  en	  het	  vlees	  zo	  goed	  mogelijk	  te	  verwaarden,	  worden	  van	  
deze	  ‘afvalstukken’	  hamburgers	  gemaakt.	  Hamburgers	  van	  Aged	  Beef	  hebben	  door	  het	  rijpingsproces	  
een	  sterkere	  rundvleessmaak	  zijn	  bijzonder	  lekker.	  Bij	  het	  bakken	  verliezen	  deze	  hamburgers	  weinig	  
vocht,	  wat	  de	  smaak	  ten	  goede	  komt.	  

Via	  welke	  kanalen	  is	  het	  product	  te	  koop,	  en	  waarom	  deze?	  
Aged	  Burgers	  zijn	  te	  koop	  bij	  scharrelslagerij	  Diekerhof	  in	  Amersfoort.	  Deze	  slager	  is	  een	  groot	  
afnemer	  van	  het	  Aged	  Beef,	  en	  heeft	  daardoor	  veel	  ‘afvalvlees’	  dat	  verwerkt	  kan	  worden	  tot	  
hamburgers.	  Den	  Houdijker	  Vlees	  stimuleert	  een	  zo	  optimaal	  mogelijk	  gebruik	  van	  alle	  stukken	  vlees,	  
en	  juicht	  daarom	  het	  vervaardigen	  van	  hamburgers	  uit	  afvalvlees	  van	  harte	  toe.	  In	  de	  komende	  
periode	  wil	  Den	  Houdijker	  Vlees	  haar	  andere	  afnemers	  van	  Dry	  Aged	  Beef	  zoveel	  mogelijk	  stimuleren	  
dezelfde	  werkwijze	  te	  hanteren.	  	  

Merknaam	  waaronder	  op	  de	  markt	  
Aged	  Burger	  



	  
	  
Verkoopprijs	  in	  de	  winkel	  
Ca.	  €1,25	  per	  100	  gram.	  
	  
Product	  aanmelden	  voor	  ondersteuning	  via	  het	  NieuwVers	  Kraamschap	  


