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ArcaDeli Award voor
Buitengewone Varkens
’Investeer in blije biggen, investeer in buitengewone varkens.’ Dat
is het motto van de onderneming ‘Buitengewone Varkens’. De initiatiefnemers werden in november 2012 beloond met een SAVE ArcaDeli
Award.
Het idee achter Buitengewone Varkens is
het zogenoemde crowdfunding concept.
Een consument betaalt eenmalig honderd
euro aan de organisatie. Hiervoor krijgt hij
of zij voor een periode van drie jaar elk
jaar een vleespakket ter waarde van veertig euro en daarnaast twee gratis entreekaarten voor een Buitengewone Varkensdag. Dit is een jaarlijks evenement waarbij
bezoekers zowel de initiatiefnemers van
het project als de varkensboeren en de
dieren zelf ontmoeten.
Het concept is ontstaan in Twente met de
filosofie dat varkens buiten horen te lopen,
zoals dit eigenlijk in het buitenland al
veelvuldig gebeurt. De varkens worden
weer zichtbaar in het landschap, dragen
zo ook bij aan de diversiteit van het land-

schap en het vlees kan met trots op de
menukaart worden gezet.
In de afgelopen twee jaar hebben ruim
1300 investeerders zich aangesloten. Het
aantal investeerders is buiten verwachting
snel gegroeid en ook volgend jaar verwacht Rik Olde Loohuis, actief in het project, een verdere groei. De investeerders
zullen dan ook even moeten wachten op
hun vleespakketten, want de varkens worden niet eerder geslacht dan dat zij hier
rijp voor zijn.

Bonte Bentheimers in Ter Apel

Het Gasconneras gedijt goed in de bossen
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Gasconnes en Bonte bentheimers
Binnen dit project worden twee verschillende rassen gebruikt: het Franse Gasconnevarken en de Bonte Bentheimer. Omdat
de Bonte Bentheimer onder de noemer
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De SAVE Award en het ZeldzaamLEKKERcertificaat worden uitgereikt

‘zeldzaam ras’ valt, is het project ingediend voor een aanvraag van het ArcaDeli
Award. Jaarlijks rijkt SAVE, de Europese
organisatie ten behoeve van behoud van
levend erfgoed, een aantal awards uit aan
diegenen die met toonaangevende en
inspirerende initiatieven komen om producten van zeldzame rassen te promoten.
Buitengewone Varkens werd gehonoreerd
en ik had de eer om op 25 november de
award uit te reiken. Ook werden Rik en
mede-initiatiefnemer Willem Rienks daarnaast verrast met de ZeldzaamLEKKERoorkonde ‘Stimulering van dit initiatief’.
De uitreiking vond plaats op hun jaarlijkse
crowdfundersdag, waar maar liefst vierhonderd investeerders op af kwamen.
De bezoekers waren bijzonder geïnteresseerd en na de presentatie van Willem over
de stand van zaken, kwamen veel vragen
uit het publiek. Dat ging van vragen over
voedsel, het aantal biggen per zeug tot de
samenstelling van het vlees.
De dag werd afgesloten met een varkenssafari langs de dieren en een flinke pot
snert. Met spekjes natuurlijk. =
Meer informatie over de Buitengewone
Varkens is te vinden op www.buitengewonevarkens.nl.
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