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EEN COOPERATIE 
VOOR EEN LOKALE, FAMILIALE 
EN TRANSPARANTE 
LANDBOUW

Ruim 200 vleesveehouders hebben de krachten 
gebundeld en hebben het heft in eigen handen genomen 

om een smaakvol  stukje vlees voor te stellen.

DEZE VLEESVEEHOUDERS HEBBEN ALLEMAAL 
DEZELFDE VISIE ROND LANDBOUW: 
familiaal, duurzaam en met respect 

voor dier, milieu en samenleving

CONTACTGEGEVENS

WOUTER DE MEDTS 
Commercieel verantwoordelijke 

0472 92 85 41 
secretariaat@povv.be

JOUW LOKALE VEEHOUDER
WWW.POVV.BE

RUIM 200 VEEHOUDERS VERSPREID 
OVER GANS BELGIE

Deze veehouders stellen je een smaakvol stukje 
rundsvlees voor dat geproduceerd is op de eigen 
familiale lokale landbouwbedrijven met respect 
voor het dier, het milieu en de samenleving.

LOKAAL SMAKELIJK RECHTSTREEKS VAN DE HOEVE
p/a POVV

OLV straat 15
3540 HERK-de-STAD

BE0 716 862 860
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OUVERT

De veehouders die eenzelfde waarde uitdragen 
hebben beslist om het heft in eigen handen te 

nemen met als doel hun lokale producten zelf te 
commercialiseren.

VISIE
•  CORRECT,  (H)EERLIJKE EN SMAAKVOLLE  KWALITEIT 

wij kunnen de consumenten goed en lekker  
rundsvlees aanbieden

•  DUURZAME LANDBOUW 
weidegras is de basisvoeding voor onze dieren

•  TRACEERBAARHEID (TRANSPARANTE LANDBOUW) 
Van de weide naar het bord dwz geboren en 
opgegroeid in de weides van onze boerderijen

•  EERLIJKE VERDIENSTE VOOR ONZE LOKALE 
LANDBOUWER 
Onze professioneel gepassioneerde 
vleesveehouders worden op een eerlijke manier 
vergoed om jullie te kunnen voorzien van een 
smaakvol stukje rundsvlees

Onze eigen  snijzaal en onze kennis van de logistiek 
zijn een extra troef van onze coöperatie.

 Van slager tot retail

Levering van rundvlees in karkas of PAT

De versnijding van ons rundsvlees kan op maat al 
dan niet vacuüm verpakt

De technische delen zijn apart verkrijgbaar

Werken met 
“ LOKAAL SMAKELIJK RECHTSTREEKS VAN DE HOEVE ”  

garandeert je een constante vleeskwaliteit 
door de uniforme natuurlijke voeding 

die onze dieren krijgen.

We stellen jullie smaakvol vlees voor van verschillende rassen : 
het Belgisch Witblauw met zijn mals, mager en smaakvol vlees, 

de beste kruisingen tussen  onze goede vleesveerassen 
zorgen voor een betere vetmarmering 

met een eigen specifieke smaak.

Naast deze vleesveerassen 
kunnen we je ook BIO aanbieden

Onze landbouwers presenteren je een smaakvol 
stukje rundsvlees van op hun familiale 

rundveebedrijven gekweekt met respect voor 
het dier, het milieu en de samenleving.

VAN MIJN HOEVE

Bied je de garantie van een authentiek lokaal 
product van veehouders met een passie 

voor hun vak en trots op hun product.


