In Nederland zijn er ongeveer 1,5 miljoen melkkoeien. Er zijn veel verschillende rassen zoals
Friese Holstein, Groninger Blaarkop, Friese Rood en veel kruisingen. Deze koeien zorgen
gemiddeld 5 jaar voor de productie van melk. Tussen de 20 en 30% van de Nederlandse
melkkoeien worden per jaar uit de melkproductie gehaald. In eerste instantie worden de
koeien gehouden voor de productie van melk, en uiteindelijk ook voor het vlees. Dit zijn de
zogenaamde dubbeldoelkoeien.
Melkveehouders zorgen uiteraard zo goed mogelijk voor hun koeien. De koeien zijn het
kapitaal van de boeren. Goede gezondheid van de koeien en zo min mogelijke ziektes
is het streven van alle melkveehouders. Daarvoor heeft de Nederlandse zuivelsector
een aantal doelen gesteld. Er moet verantwoord omgegaan worden met het eventueel
toedienen van antibiotica. Alleen als het echt nodig is krijgt de koe antibiotica volgens
de standaarden van de Autoriteit Diergeneesmiddelen. Er wordt verder gecontroleerd op
hygiëne, diergezondheid, drinkwater- en voedselkwaliteit, mestproductie en duurzaamheid.
De verplichte controles worden uitgevoerd door een controleorgaan van de rijksoverheid.

FAMILIEBEDRIJF
De familie Van Westreenen, oprichter van AMECO, is al sinds de jaren zestig van de vorige
eeuw actief in de veefokkerij- en handel. Nu staat de derde generatie aan het roer van het
bedrijf. Aanvankelijk kocht de familie koeien die aan slachthuizen werden geleverd. In 1995
werd het bedrijf uitgebreid met de overname van een slacht- en rundvleesverwerkingsbedrijf
in Amsterdam. De familie kon toen niet alleen het beste vee verhandelen, maar het ook zelf
verwerken. 8 jaar later werd Ameco (dat wil zeggen Amsterdam MEat COmpany) opgericht.
Ameco richt zich op typisch Nederlands melkvee. Tot op de dag van vandaag koopt, slacht
en verwerkt men het beste vee van Hollandse bodem. Men heeft hierbij het concept van het
dubbeldoel rund volledig omarmd en is trots op de hiermee behaalde resultaten. Ameco is
sinds 2018 opgenomen in de geïntegreerde keten van de VanDrie Group, wereldmarktleider
op het gebied van kalfsvlees, diervoerders en huiden.
Pijlers van de Ameco filosofie: het produceren van een uitstekend product dat het
Nederlandse grondgebied en de natuur op een duurzame manier kwalificeert met respect
voor milieu, dier en mens.
We laten het woord aan directeur Jan van Westreenen:
“ Wat Ameco onderscheidt is de exclusieve selectie van uitsluitend Nederlands vee: mals en
smakelijk vlees uit ons eigen land. Door deze keuze kan Ameco de hele keten van aankoop
tot aan slacht, verwerking, verpakking en transport beheersen. Veiligheid en kwaliteit staan
bovenaan de agenda: de BRC-A certificering bewijst het. Verder is voor wat betreft de
specificaties van het eindproduct de klant de koning bij Ameco.”
Van Westreenen legt uit:
“We doen wat de klant vraagt. Ook als men een speciale vleesbewerking wil, zelfs al is het
in kleine partijen. We houden ons altijd aan onze afspraken en verplichtingen. Er is steeds
een maximaal respect voor de klant en zoals gezegd maakt het niet uit of het een klant is
die veel afneemt of weinig.
De export is nu goed voor ongeveer 35% van de omzet. Dit is een logisch gevolg van
de verschillende voedselculturen in verschillende landen. In Nederland wordt vet vlees niet
gewaardeerd, terwijl het in Spanje een delicatesse is. Zo is Ameco in staat om het rundvlees
optimaal te verwaarden en ‘klant- en landspecifiek’ te leveren.

MIJLPALEN
1960

Van Westreenen sr, veehandelaar,
inkoop en verkoop van runderen

1995

Aankoop vleesverwerkingsbedrijf door
zoon Jan van Westreenen

2003
2005
2017
2018
2020

Oprichting Ameco, gevestigd in Amsterdam
Toetreding van Karel van Westreenen, zoon van Jan
Opening nieuwe slachterij in Apeldoorn
Samenwerking met VanDrie Group
Implementatie Safety Guard

PREMIUM SELECT LABEL
Speciaal voor toprestaurants selecteert Ameco de beste kwaliteit vlees
van het Hollandse rund. Herkenbaar aan het gouden label. De extreme
marmering van het vlees geeft het bijzondere eigenschappen bij de
bereiding. Een ware smaaksensatie voor de restaurantbezoeker!

SUPERIEUR SELECT LABEL
Ieder land zijn eigen specifieke wensen. In Spanje weten ze wat lekker
vlees is. Voor haar veeleisende Spaanse klanten selecteert Ameco vlees
onder andere het Superieur Select Label. De structuur en de marmering
sluiten naadloos aan bij de voorkeuren van fijnproevers aldaar. Dit mooie
product is te herkennen aan het zilveren label en volop verkrijgbaar.

DUBBELDOEL WEIDERUNDVLEES
Tussen de 20 en 30 procent van de Nederlandse
melkkoeien wordt per jaar uit de melkproductie
gehaald. Deze koeien dienen een dubbeldoel: eerst
de productie van melk en vervolgens van vlees.
Al jaren verwerkt Ameco deze dieren, maar door
recente aanpassingen in het productieproces en het
kwaliteitsborgingsysteem kan Ameco nu ook een
weideganggarantie afgeven.
Deze garantie betekent dat dieren minimaal 120
dagen per jaar 6 uur per dag weidegang moeten
hebben gehad op de melkveehouderij van herkomst.
Melkveehouders ontvangen van Ameco voor deze
prestatie een interessante toeslag boven op de
marktconforme prijs.

JAN VAN WESTREENEN ziet de meerwaarde van het weiderundvlees voor zowel de klant
als de boer: “We zien dat onze afnemers dierenwelzijn erg belangrijk vinden, niet alleen op
onze productielocatie maar ook in de schakels daarvoor. Afnemers willen kwaliteitsvlees
waarvan de herkomst gecontroleerd en lokaal is. We kunnen onze klanten nu voorzien
van gecertificeerd weiderundvlees afkomstig van Nederlandse weidegangkoeien waarvoor
melkveehouders een toeslag ontvangen. Dit is een plus voor onze klanten én voor de
melkveehouders die bij ons dieren leveren.’’ Hij vervolgt: “Ameco draagt zo bij aan de
beschikbaarheid van Nederlands weiderundvlees op de markt en probeert hiermee ook
kortere ketens te stimuleren.”

Ameco levert ook rosé kalfsvlees, afkomstig van dieren die zijn aangeleverd via VanDrie
Group. Het rosé kalfsvlees is specifiek van smaak en structuur maar wel zó toegankelijk
dat het wordt toegepast in zowel de nationale als internationale keuken. Het vlees is rijk
aan belangrijke voedingswaarden. Het bevat weinig vet en, ondanks de bite, is het licht
verteerbaar. Een uitstekend en betaalbaar vertrekpunt voor het samenstellen van een
gevarieerd menu.
De rosé kalveren worden door de specialisten van VanDrie
zorgvuldig geselecteerd voor Ameco.
De kalveren worden gehouden in groepshuisvesting bij
kalverhouders die gespecialiseerd zijn in het houden van dit
soort kalveren (tot 12 maanden oud). De specifieke kennis
en kunde van de kalverhouders dragen bij aan het hoge
niveau van dierenwelzijn. De kalveren worden gevoerd met
veelzijdig mengvoeder.
De Stichting Kwaliteitsgarantie Vleeskalversector (SKV)
voert intensieve controles uit bij alle kalverhouders van
VanDrie Group om de gezondheid van de kalveren en
kwaliteit van kalvervoer te bewaken. De basis van de
controles is vastgelegd in het kwaliteitssysteem Vitaal Kalf.
In combinatie met Safety Guard kan de groep garant staan
voor hoogwaardig, veilig en lekker kalfsvlees.
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