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Leon Moonen

• Eigenaar Crole Natuurrund

• Limousin runderen fokker

• MBA Food & Finance Nyenrode

https://youtu.be/JorvJS4kp8Y

https://youtu.be/JorvJS4kp8Y


Crole Hoeve 
• 4 generaties liefde voor runderen
• Diversiteit aan rassen & robuuste rassen voor 

natuurgebied
• Samen met andere boeren in hele land
• Beheerdoelen van natuurgebied

•Familietraditie, passie en trots!
www.youtube.com/watch?v=OVhthCB1L7Q

http://www.youtube.com/watch%3Fv=OVhthCB1L7Q


Het Crole Natuurbegrazing!

• Natuurgebieden: Grasland, bos, open terrein
• Meer biodiversiteit

• Variatie in planten en kruiden
• Vogels, insecten en reptielen

• Grond in de natuur ’verarmen’
• In opdracht van Terrein Beherende Organisaties



Korte keten voor afzet van vlees

• Traceerbaarheid, dierwelzijn, hygiëne 
• Lokale slachterijen



Workshops (kop tot staart)



Crole 2.0



Crole experience centrum voor Kweekvlees
Meat the difference!

• Passie voor dieren
• Zorg voor de omgeving
• Bourgondisch leven!
• Vlees eten van een levende koe!





Kweekvlees en innovatie

• Samenwerking met Respect Farms & MOSA MEAT
• Introductie
https://www.youtube.com/watch?v=bJA6oqZA_sc&t=1s

http://about:0


Crole Experience

• Samenwerking met Mosa Meat
• Biopten leverancier
• Doorontwikkeling van de juiste raslijnen
• Experience centre: Ervaren van vlees van levende dieren
• Receptuur ontwikkeling met (Sterren)koks

• Voorlichting en onderzoek!
• Proeflokaal
• Media exposure
• Internationale awareness 



Feiten kweekvlees (clean meat)

• 1 biopt vermijdt 45 geslachte runderen

• 95 % minder landgebruik voor dezelfde hoeveelheid vlees

• 92 % minder uitstoot van methaan

• 90 % minder zoetwater verbruik!



Experience Centre

• Runderen hebben een geweldig leven en een nuttige functie in de Natuur
• Af en toe krijgen ze een prikje
• Daarvan wordt een smaakrijk en heerlijke stuk vlees geproduceerd
• Geïnteresseerden gaan het proeven!
• Vleeseten zonder dierleed 
• Vleeseten met minder impact!
• Vleeseten van een levende koe!
• Natuurlijk genieten!



In de Media

- Telegraaf 29 Januari 2022
- Eindhovens en Brabants Dagblad 19 Februari 2022
- A.D 19 Februari 2022
- Food business
- Vakblad De Boerderij 27 April 2022
- NTR programma “De wetenschap van nu” uitzending Juni 2022
- CNV campagne verandering van beroepen (aftrap 18 Mei)
- RTL-4 en Videoland documentaire “de Rozario, producten uit de regio”
- VICE documentaire najaar 2022



KANSEN

• Nederland leidend in de eiwittransitie
• Stoppende boeren hebben een alternatief 

• Telen van eiwitrijke gewassen met meer saldo!
• Experiencecenter met aandacht voor duurzame voedselproductie
• Nederland als gidsland



VRAGEN?



Meat the difference!



Van kasteel tot cafetaria


