omslagartikel
de zoektocht naar nieuwe producten levert jaarlijks vele
bijzondere en smaakvolle resultaten op. maar hoe vind je
genoeg afzet voor je nieuwe producten? volgens
wetenschappers moet het product van vandaag vooral lekker,
goedkoop en gemakkelijk zijn. kaasmaker gert van middendorp
denkt er iets anders over: “de klant wil graag worden verrast.”
geesje rotgers

G

ert van Middendorp en Elly van
Zijtveld van zuivelboerderij Vanelly
in Barneveld zijn trots op hun lang
gerekte ronde kaas die de toepasselijke naam
Kaas à Rol draagt. De ronde vorm maakt het
gemakkelijk de kaas in plakken te snijden –
uit elke plak gaan dan acht tot zestien puntjes.
“Met de afgelopen kerst was de kaas nauwe
lijks aan te slepen”, vertelt Van Middendorp.
Inmiddels is de bijzondere kaas er in drie
varianten: met een hart van daslook, fenegriek
en Italiaanse kruiden. De kaas met daslook
verkoopt het best van de drie. Je zou denken
dat de consument die het lekkerste vindt,
maar dat is de vraag. Het heeft waarschijnlijk
te maken met de groene kruiden die een
mooi contrast geven met de naturel rand.
En wellicht speelt mee dat daslook een
relatief nieuwe smaak is voor kaas. Bij kazen
met fenegriek en Italiaanse kruiden hebben
kaasinkopers de keuze uit veel meer aan
bieders.

Experimenteren
Over het bereidingsprocédé van de Kaas à Rol
willen Van Middendorp en Van Zijtveld weinig
méér kwijt dan dat het niet eenvoudig is om
deze kaas te maken. De vorm is bewerkelijk
en de rijping verloopt anders dan bij de
standaard platte vormen. Maar over het in
de markt zetten van het product zijn er

geen bedrijfsgeheimen.
“Onze ideeën voor nieuwe producten ont
staan in gesprekken met klanten. Klanten
hebben altijd interesse in iets moois en iets
nieuws. Ze willen graag iets uitproberen wat
ze nog niet kennen”, ervaart Van
Middendorp. Op Zuivelboerderij Vanelly
wordt dan ook regelmatig geëxperimen
teerd. Ook de deelname aan het project
‘Bijzondere kaassoorten’ van de BBZ was
een inspiratiebron. “Tijdens dit project
bogen we ons over kaassoorten en
bereidingswijzen uit de hele wereld.
Ook probeerden de deelnemers zelf
nieuwe dingen uit. Je leert er heel veel van.”
De Kaas à Rol is uit nieuwsgierigheid ont
staan. Van Middendorp: “In een technische
catalogus zag ik deze vorm en ik vroeg me
af of het mogelijk zou zijn om met zo’n
vorm een kaas te maken. Na twee jaar
proberen, aanpassen en opnieuw proberen,
lukte het een goede kaas uit de vorm te
krijgen. Nadat de makers het product zelf
hadden goedgekeurd, werd het aan de klanten
voorgelegd. “Die waren meteen enthousiast
over de nieuwe kaas.” Het was dus een
concept om meer mee te doen.

Eerste stappen op de markt
“Een kwalitatief goede en bijzondere kaas
verkoopt altijd”, is de overtuiging van Van

Middendorp en Van Zijtveld. Vol vertrouwen
begonnen zij dan ook aan hun eerst promotie
van de Kaas à Rol op de kaasbeurs in
Houten. “Wij wisten dat wij een goed en
bijzonder product hadden.” De interesse
voor het product was groot. “Er kwam met
een een grote bestelling binnen die we niet
aankonden”, vertelt Van Zijtveld. “Wij
waren immers net begonnen met de kaas
en hadden nog nauwelijks iets op voorraad.”
Is de beurs een goede plek om markt te
vinden voor nieuwe producten? Van
Middendorp vindt van wel. “Maar dan moet
je er wel de persoon naar zijn om op een
beurs te staan en je moet een bijzonder
product hebben. Meer van hetzelfde presen
teren als wat er al ligt, werkt niet.”
Mondtotmondreclame is een andere goede
manier om mensen enthousiast te krijgen
voor je product. Mensen moeten het proeven
– een folder werkt minder goed.
De handel is voor Van Middendorp het
belangrijkste kanaal om de Kaas à Rol aan
de man te brengen. “De kaashandel kent
een uitstekende logistiek, daar kunnen wij
niet zonder.” De handel reageerde echter
verdeeld op de bijzondere kaasvorm.
Sommige handelaren waren meteen
enthousiast en bestelden de kaas voor hun
afnemers, andere zagen beren op de weg.
De lange kokervorm zou problemen geven

Klanten vinden voor nieuw product
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tijdens het transport, de logistiek of in de
schappen van de kaasspeciaalzaak.

Wat prikkelt consument?
Het Landbouw Economische Instituut (LEI)
doet veel marktonderzoek naar het koop
gedrag van consumenten. Wat vindt de
consument belangrijker? Opvallend is dat
een ambachtelijke bereiding nauwelijks
scoort in de wetenschappelijke studies.
Gezondheid blijkt daarentegen voor de
Nederlandse consument verreweg het
belangrijkste aankoopmotief. Consumenten
blijken in de marktonderzoeken relatief

de doorsnee-consument bij de aankoop van
producten. Maar... weten consumenten wel
wat boerderijzuivel inhoudt? Is hier geen
sprake van onbekend maakt onbemind?

Emotie en kennis
Kaasmaker Van Middendorp heeft een
duidelijke mening over de Nederlandse
consumenten: “Zij weten onvoldoende van
boerenkaas. Boerenkaas is te anoniem, ze
moet daardoor te veel de strijd aan met de
fabriekskaas.” De zelfkazende ondernemers
zouden een manier moeten vinden om de
emotie en kennis van boerenzuivel richting

Boerenzuivel helaas
nog wat onzichtbaar
veel producten met een gezondheidslabel
te kopen, zegt het LEI.
Is een gezondheidslabel ook interessant voor
boerenzuivel? Een enkele boerenzuivel
bereider meent van wel en ontplooit initia
tieven in die richting. Doch betrokkene wil
er voorlopig niks over kwijt. De initiatieven
kennen nog te veel onzekerheden. De
Zelfkazer legde de vraag ook voor aan het
Voedingscentrum in Den Haag, de pleit
bezorger van gezonde voeding voor alle
Nederlanders. “Wij zijn geen voorstander
van gezondheidslabels op producten en
promoten dit dus niet”, zegt een woord
voerder. “Ook producten zonder zo’n claim
kunnen namelijk heel gezond zijn.” Wie
toch een gezondheidlabel op zijn product
wil, moet voldoen aan regelgeving die daar
omtrent is opgesteld door de Voedel en
Waren Autoriteit (VWA). Uiteraard moet het
product eerst een toetsing doorstaan, alvorens
het gezondheidspredicaat gevoerd mag
worden. Het is niet gemakkelijk en goed
koop zo’n label te krijgen.
Het is opmerkelijk dat een ‘ambachtelijke
bereiding’ nauwelijks een criterium is voor
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de consument te krijgen. De handel neemt
die taak niet op zich, die beperkt zich tot
de logistiek achter de vermarkting. Van
Middendorp zou graag zien dat er een handels
kanaal kwam dat zich sterk maakt voor de
verkoop én promotie van het totale
assortiment aan boerenkazen.

Veel regels bij nieuwe dingen
De Kaas à Rol is uitstekend geschikt voor de
horeca, die nu vanwege de verwerking veelal
kiest voor rechthoekige hotelblokken. Die is
gemakkelijk in stukjes te snijden. Om meer
service te kunnen leveren aan bijvoorbeeld
de horeca, zou Van Middendorp de kaas ook
wel in kant-en-klare partjes willen aan
leveren, zoals aanbieders van fabriekskaas
dat ook doen. Maar dat mag zomaar niet.
Dat betekent een nieuwe ‘tak van sport’ en
voor de productverwerking gelden wettelijke
regels en zijn er controles. “Dat maakt het
financieel onhaalbaar”, concludeert hij.
Karin Castelijn erkent dat ondernemers die
nieuwe verbredingsactiviteiten willen ont
plooien soms tegen regelgeving aan lopen.
Dat geldt zowel bij nieuwe producten als bij

nieuwe activiteiten. Een bekend voorbeeld
is het boerenijsje. Dat mag wél op de
boerderij worden verkocht, maar officieel
niet op het erf worden opgegeten. Dan is
een horecavergunning nodig. Castelijn zit
in de LTO-werkgroep Product en Afzet,
namens de boerderijzuivelbereiders. De
werkgroep Product en Afzet probeert onder
meer knelpunten in de regelgeving aan te
pakken die bedrijven met nevenactiviteiten
hinderen in hun activiteiten. Wat is het
vaakst gerapporteerde knelpunt?
“Ondernemers die een boerderijwinkel
willen beginnen in het buitengebied, of
hun winkel willen uitbreiden krijgen dat
soms, in eerste instantie, niet voor elkaar.
Gemeentelijke verordeningen zeggen
bijvoorbeeld dat het gebied geen winkel
bestemming heeft.”
Ook over de hygiëneregelgeving ontvangt
de werkgroep regelmatig klachten. Een
nieuw product betekent soms andere of
meer regels en controles. En voorzichtig
proberen of kaasmaken iets voor je is, is er
helemaal niet meer bij. De controlekosten
zijn dermate hoog, dat je meteen een zekere
omvang moet draaien om de controlekosten
te kunnen opvangen.
Verder is het de werkgroep een doorn in
het oog dat sommige fabrieksmatige
producten worden aangeboden als ‘ambach
telijk gemaakt’. “Consumenten herkennen
daardoor de echte boerenproducten niet
meer”, zegt Castelijn. Helaas blijkt het niet
mogelijk om beschermende regelgeving af
te dwingen. Net als kaasmaker Gert van
Middendorp, ziet ook Castelijn de noodzaak
van een beter verkoopverhaal bij boeren
kaas richting consument. “Wij kunnen dit
alleen bereiken als wij samen optrekken,
waardoor wij samen een groter volume
kunnen realiseren mét een goed marketing
verhaal erbij.”
meer informatie over regelgeving vindt u op de websites
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 ert van Middendorp en Elly
van Zijtveld (Zuivelboerderij
Vanelly in Barneveld) met de
zwarte Kaas à Rol in hun
boerderijwinkel.
2Z
 uivelbereider Karin Castelijn
van de LTO-werkgroep
Product en Afzet: “Ondernemers
die met iets nieuws aan de slag
willen, lopen soms tegen regel
geving aan.”
         
3C
 onsumenten kennen te weinig
het verhaal achter de boerenkaas.
De zelfzuivelende ondernemers
zouden een manier moeten vinden
om de emotie en kennis van hun
bedrijfstak richting de consument
te krijgen.

van LTO Noord, ZLTO, LLTB en op www.boerderijwinkels.
nl. de volgende brochures zijn verkrijgbaar bij lto
noord: regelgeving kleine horeca, regelgeving huisverkoop, regelgeving legionella.
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