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De Heus fabriek in Sneek nu ook VLOG gecertificeerd voor
melkveevoeders
In 2017 is Koninklijke De Heus VLOG gecertificeerd voor melkvee- en geitenvoeders
voor haar fabriek in Utrecht. Vanaf januari 2018 heeft De Heus ook de fabriek in Sneek
VLOG gecertificeerd. Met deze stap produceert De Heus nog dichterbij de
melkveehouders, die willen overschakelen naar het leveren van VLOG-gecertificeerde
melk.
De Nederlandse zuivel ziet kansen en een extra toegevoegde waarde in het vermarkten van
VLOG-gecertificeerde melk. Melkvee- en geitenhouders die VLOG-melk leveren krijgen
hiervoor een hogere melkprijs, waardoor het bedrijfssaldo kan toenemen.
De Heus helpt veehouders om vast te stellen of productie van VLOG-melk past bij hun
bedrijfsvoering en bij de eventuele overschakeling naar VLOG-gecertificeerde melk. Hiervoor
is een uitgebreid NGMO-assortiment melkvee- en geitenvoeders beschikbaar. Met dit
assortiment kan onder verschillende uitgangspunten en bij verschillende voerstrategieën het
optimale rantsoen op het bedrijf worden samengesteld. Hierbij staat het verhogen van het
bedrijfsresultaat van de veehouders voorop. De NGMO-voeders worden onder het VLOGcertificaat geproduceerd, zodat, in combinatie met enkele andere stappen op het
melkveebedrijf, VLOG-melk op geborgde wijze door melkveehouders aan de zuivel kan
worden geleverd.
“Wij zijn blij dat nu ook onze fabriek in Sneek VLOG gecertificeerd is voor de productie van
ons uitgebreide assortiment melkvee- en geitenvoeders. Het draagt bij aan een hogere
efficiëntie en beperkt de transportbewegingen. We produceren nu lokaal in een kerngebied in
het Noorden waar veel VLOG melk wordt gevraagd. Op deze wijze zijn we dichtbij de VLOGmelk markt en bij onze melkveehouders”, aldus René Knook, productmanager rundvee bij
De Heus.
VLOG is een afkorting van Verband Lebensmittel Ohne Gentechnik. Deze Duitse vereniging
is opgericht door voedselverwerkers, producenten en retailers die als doel hebben om
uitsluitend levensmiddelen te produceren en te verwerken die volledig vrij zijn van genetisch
gemodificeerde ingrediënten en grondstoffen.
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Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rene Knook, Product Manager rundvee
voeders, De Heus Voeders: rknook@deheus.com
Achtergrondinformatie
Koninklijke De Heus, opgericht in 1911, is een internationaal opererende familie onderneming met als
kernactiviteit de productie en vercommercialisering van hoogwaardige diervoeders. Door de sterke internationale
groei van de afgelopen jaren behoort De Heus tot de top 20 van diervoederleveranciers in de wereld.
Buiten Nederland heeft De Heus activiteiten in meer dan 50 landen, waaronder werkmaatschappijen in Spanje,
Portugal, Vietnam, Polen, Rusland, Tsjechië, Egypte, Ethiopië, Zuid-Afrika, Brazilië, Myanmar en Servië. Tevens is
De Heus actief op de Chinese markt door een belang in Wellhope Agri-Tech Co Ltd. Daarnaast is De Heus, middels
de export van concentraten en premixen, actief op veel buitenlandse markten. De belangrijkste daarvan zijn gelegen
in Oost-Europa, Afrika en het Midden-Oosten. Wereldwijd heeft de onderneming meer dan 5.000 medewerkers,
waaronder 650 in Nederland. Het hoofdkantoor is gevestigd in Ede-Wageningen. Voor uitgebreide informatie over
De Heus wordt verwezen naar www.deheus.com.
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