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Imelda Gielen nieuwe voorzitter Voederwaarde.nl
Per 28 maart 2018 heeft Harry Vahl zijn functie als onafhankelijk voorzitter overgedragen aan
Imelda Gielen. Imelda heeft na haar studie diervoeding aan Wageningen UR bij meerdere
mengvoerleveranciers een ruime ervaring opgebouwd op het vlak van kwaliteitsborging en
nutritie.
Imelda Gielen: “In een wereld waar transparantie, productintegriteit en efficiënt en duurzaam
nutriëntgebruik steeds belangrijker wordt, is VoederWaarde.nl een uniek systeem om dit
aantoonbaar te borgen”.
Harry Vahl, die vanaf de oprichting in 2010 betrokken is geweest bij Voederwaarde.nl: “Ik ben blij
dat VoederWaarde.nl in Imelda een goede opvolger heeft gevonden. Met het huidige streven naar
zogenaamd Precision Feeding is een gegarandeerde voederwaarde misschien wel belangrijker dan
ooit. Aan veehouders en boerenorganisaties wil ik tot slot deze slogan meegeven: Vertrouwen is
goed, maar VoederWaarde.nl is beter”

VoederWaarde.nl is een onafhankelijk keurmerk
Voederwaarde.nl is een vrijwillig controlesysteem van Nederlandse mengvoerbedrijven en
boerenorganisaties, dat vanaf 2010 actief is in de markt. VoederWaarde.nl is het enige keurmerk
in Nederland dat de voederwaarde bij de deelnemende mengvoerbedrijven borgt en dit
aantoonbaar maakt door onafhankelijk toezicht. Uit marktonderzoek is bekend dat extern toezicht
op de voederwaarde door 80 procent van de veehouders als belangrijk wordt ervaren.
Voederwaarde.nl biedt aan veehouders en mengvoerbedrijven een uitstekende methodiek om
elkaar op het gebied van geleverde voederwaarde en gedeclareerde gehalten scherp te houden

Voor de pers:
Voor vragen aangaande dit nieuwsbericht kunt contact opnemen met Imelda Gielen,
onafhankelijk voorzitter van het bestuur: 06-54 69 68 67).
VoederWaarde.nl is een samenwerking van mengvoerbedrijven en boerenorganisaties (POV, NVP, NMV en
LTO). Doel is om de veehouder extra garanties op voederwaarde te bieden. De deelnemende
mengvoerbedrijven zijn ABZ Diervoeding, AgruniekRijnvallei, CAVV ‘Zuid-Oost Salland’, CLV ‘De
Samenwerking’, Coppens diervoeding, Vitelia Voeders en Voergroep Zuid. In 2017 viel ca. 21 % van de in
Nederland geproduceerde mengvoeders onder de scope van VoederWaarde.nl.

