
De meest duurzame slachterij van Noord-Nederland worden, 
dat is de ambitie van Luinge. Bestaande gebouwen worden 
daartoe gerenoveerd en verduurzaamd en er zijn onder  
andere inmiddels nieuwe stallen gebouwd. Er komen 657 
zonnepanelen op de daken. Die leveren straks stroom voor 
onder meer de nieuwe koelinstallatie op basis van natuur- 
lijke koude middelen. Deze installatie is ook goed voor de 
kwaliteit van het vlees.

Groninger Ster Varken
Samen met de biologische varkenshouderij “Neus in de wind” 
uit Holwierde zet Luinge nu het Groninger Ster Varken in de 
markt. “Neus in de wind” is een kringloop bedrijf, waarbij op  
de akkers voedergewassen worden geteeld voor de eigen  
Bio-varkens: granen en eiwithoudende gewassen.  
De zeugen die in de wei lopen zijn een mix van verschillende 
rassen: Hampshire, Saddleback, Roodbonte Husumer en 
Noors Landvarken. De stallen voor de varkens zijn ruim;  
ze lopen allemaal op stro en kunnen naar buiten. Alles is 
SKAL-gecertificeerd. Varkens die op biologische wijze  
worden gehouden, krijgen automatisch 3 sterren Beter Leven.  
Het vlees is steviger door het soort voer en het ras.

Geen marketingverhaal
“De consument wil best extra betalen voor goed en eerlijk 
vlees, maar dan wil hij wel zeker weten dat het verhaal klopt. 
Het “Groninger Ster Varken” is hier geboren en opgegroeid, 

gevoerd met voer uit de regio. Het wordt geslacht in de regio 
én verkocht in de regio. Lokaler kun je het niet krijgen.”  
Als promotiemateriaal ontvangt de slager brochures en een 
canvas reproductie van het schilderij “ Vrolijk varken” van 
beeldend kunstenaar Hanneke Romeijn. De slager hoeft 
trouwens geen biologische slager te zijn.

Kroon Vlees koopt zijn dieren van oudsher regionaal in en ook 
de afzet is vooral in Noord-Nederland. “Al sinds de oprichting  
in 1870 is Kroon vlees duurzaam.” 

“Slagers kennen ons al van ons rundvlees van onder andere de 
luxe vlees- en de dubbeldoel runderrassen en het reguliere 
echte regionale varkensvlees. Alles geboren in de noordelijke 
provincies, opgegroeid en afgemest in de regio. Slagers die 
van ons rundvlees betrekken, kunnen op ons Kroon vlees- 
krijtbord aangeven van welke boerderij het rundvlees komt  
dat ze in de slagerij verkopen.”

Kroon Vlees: Duurzaam vlees uit 
de regio voor de regio

Kroon Vlees viert volgend jaar haar 150-jarig bestaan. 
Veel tijd om terug te kijken gunt directeur/eigenaar  
Henk Luinge zich niet. Hij is druk met het verduurzamen 
van gebouwen, processen en met de introductie van het 
Groninger Ster Varken.
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