
Houdt u van lekker vlees 
en gunt u dieren een volwaardig leven?

Dan is wildernisvlees vast iets voor u. Wildernisvlees is 
afkomstig van runderen en paarden die hun hele leven in 
natuurgebieden hebben doorgebracht. De dieren hebben 
een prachtig leven in vrijheid. Ze leven in familiegroepen, 
ze staan nooit op stal en ze hebben geen medicijnen of 
veevoer nodig. Uiteraard wordt er nooit gebruik gemaakt 
van kunstmest of bestrijdingsmiddelen. Het leven in de 
natuur, met veel beweging en natuurlijke groei , zorgt voor 
vlees van uitzonderlijke smaak en kwaliteit. 
Op www.wildernisvlees.nl vindt u alle informatie over 
vleespakketten, prijzen en de plekken waar u pakketten 
kunt afhalen. Ook recepten en bereidingstips staan op de 
website. Met uw aankoop van wildernisvlees draagt u bij 
aan bijzondere natuurgebieden waar u zelf kunt zien hoe de 
dieren leven. Op de website staat waar u kunt komen kijken.

www.wildernisvlees.nl
het natuurlijkste vlees van Nederland



Leven en beleven in vrijheid
Runderen en paarden zijn onmisbaar in gebieden waar de 
natuur op eigen benen staat. De dieren zorgen voor een 
gevarieerd landschap vol bloemen, zaden, insecten en vogels. 
Er komen geen medicijnen, bestrijdingsmiddelen en kunstmest 
aan te pas. Motorzagen en maaimachines zijn hier overbodig. 
In deze natuurgebieden leven runderen en paarden bijna als 
wilde dieren. Koeien, stieren en kalveren, hengsten, merries en 
veulens vormen familiegroepen die door de natuurgebieden 
trekken. Dieren gaan, staan en rusten waar ze willen. Dat 
geldt ook voor bezoekers: in de meeste gebieden mag u vrij 
rondstruinen. 

Grazen naar draagkracht 
De kuddes groeien sneller dan de natuurgebieden waar de 
dieren in leven. Om te voorkomen dat er een tekort aan 
voedsel ontstaat haalt FREE Nature geregeld dieren uit de 
natuurgebieden. Liefst brengen we die dieren naar een nieuw 
leefgebied in Nederland of soms elders in Europa. Voor lang 
niet alle dieren is een plek te vinden. Er worden daarom ook 
dieren geslacht. 

Beperken van stress
We doen er alles aan om de stress van vangen en slachten tot een 
minimum te beperken. De wachttijden en transportafstanden 
voor de dieren houden we kort. Dieren worden gekeurd en 
geslacht door professionele slagers waar FREE Nature langjarig 
mee samen werkt.

Bijdragen aan de natuur
De opbrengsten van wildernisvlees helpen om natuur te 
ontwikkelen die ook financieel op eigen benen kan staan. 
Natuur wordt op die manier minder afhankelijk van mensen 
en machines, dus ook minder afhankelijk van subsidies en 
dieselolie. 
Bestellen kan op: www.wildernisvlees.nl
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bestellen of meer informatie via: 

www.wildernisvlees.nl of www.freenature.nl 

of mail naar wildernisvlees@freenature.nl
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