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Op 12 oktober 2011 stelde Vlaams minister-president Kris peeters het strategisch
plan Korte Keten voor. Het plan heeft de ambitie om de korte keten – waarbij de
afstand tussen producent en consument bij verkoop van landbouwproducten zo kort
mogelijk gehouden wordt – te erkennen als een specifieke manier van afzet met een
toegevoegde waarde. – Ann Detelder, coördinator Steunpunt Hoeveproducten, KVLV

P

C

akweg 10 jaar geleden werd de
hoeveverkoop nogal vaak meewarig bekeken als zou het een weinig
professionele bezigheid zijn op de wat
alternatieve land- en tuinbouwbedrijven.
de cijfers bewijzen intussen het tegendeel. Anno 2012 zijn bijna 1400 hoeveverkopers ‘aangesloten’ bij het Steunpunt
hoeveproducten; bijna 400 land- en
tuinbouwers maken promotie voor hun
thuisverkoop via de website www.
fermweb.be en een kleine 300 bedrijven
staan geregistreerd als ‘Erkend Verkooppunt’ bij VlAM. de professionaliteit
waarmee heel wat thuisverkopers hun
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nevenactiviteit uitoefenen, leidt tot een
meerwaarde voor deze bedrijven.

Hoeveverkoop is cool
Veel mensen vinden het leuk om bij de
boer hun inkopen te doen. zij stellen de
gemoedelijke en persoonlijke sfeer op
prijs, en ervaren dat het product eerlijk en
vers is. Bovendien staat gezond leven
steeds meer in de belangstelling. Je kan
daar als land- en tuinbouwer op inspelen
met de uitbouw van een thuisverkooppunt.
De verkoop van je producten in eigen
handen nemen, betekent dat je de marges
van de tussenhandel uitschakelt. De

opbrengsten kunnen daardoor hoger
uitvallen. Natuurlijk moet je wel tijd
besteden aan de verkoop (openingstijden,
boekhouding ...).
Wat veel bedrijven ook aanspreekt, is het
directe contact met de klant. Daarnaast
speel je in op de vraag van consumenten
naar betrouwbare en verse producten.

Hoeveverkoop is ondernemen
Om een hoeveverkoop duurzaam op te
starten en uit te bouwen, moet je van veel
markten thuis zijn. Het volstaat niet de
technische land- en tuinbouwkennis te
hebben, maar je moet ook thuis zijn in de
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Doelgroepen van het strategisch plan

Steunpunt zet schouders
onder het plan

Het strategisch plan wil marktactoren
ondersteunen en stimuleren om actief te
zijn binnen de korte keten. Maar welke
marktactoren vallen onder de term korte
keten? in eerste instantie is het strategisch plan gericht op land- en tuinbouwbedrijven met primaire productie, die
rechtstreeks verkopen aan de consument
of eindgebruiker, al dan niet na de
verwerking van hun primaire producten. In
de praktijk zoeken hoeveproducenten
echter manieren om de verkoop van hun
hoeveproducten optimaal te commercialiseren. Vaak biedt men daarom, naast de
eigen producten, ook hoeveproducten van
collega’s aan.
Ook de samenwerkingsvorm speelt niet
echt een rol: samenwerking kan, bijvoorbeeld, onder de vorm van een vennootschap of via een coöperatie. Bepalend is
wel of het een samenwerkingsverband

nd

tussen lokale producenten is, en of het om
de rechtstreekse verkoop aan consumenten uit eigen regio gaat. Binnen het
samenwerkingsverband is bij beslissingen
de stem van de lokale producent doorslaggevend. Tot slot wil het strategisch plan
Korte Keten zich ook richten tot de
(potentiële) consument.

De uitvoering van het Strategisch Plan
Korte Keten zal dus moeten leiden tot een
betere ondersteuning, een stimulerende
omgeving en een beter wettelijk kader bij
de vermarkting via de korte keten (waar
hoeveproducten een groot deel van
uitmaken). Dankzij de financiële steun van
de Vlaamse overheid bouwde het steunpunt Hoeveproducten reeds jarenlang
ervaring op in de begeleiding en ondersteuning van hoeveproducenten en is het
steunpunt uitgegroeid tot een gespecialiseerd kenniscentrum. Het strategisch plan
wijst ook in de toekomst een belangrijke
rol toe aan het Steunpunt
Hoeveproducten. n

Bo

info www.lv.vlaanderen.be, www.steunpunthoeveproducten.be
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Hoeveverkoop staat voor een
betrouwbaar en vers product
en contact tussen consument
en producent.

vermarkt. De verkoop op de hoeve kan je
beschouwen als een belangrijk onderdeel
van de korte keten, maar daarnaast
bestaan er nog talrijke andere soorten
korteketeninitiatieven, zoals boerenmarkten, groente- en fruitpakketten, zelfpluktuinen, automaten op het erf, voedselteams en internetwinkels.

bo

regelgeving met betrekking tot de
handelswetgeving, ruimtelijke ordening, de
prijsreglementering, de specifieke
Vlif-steun, hAccp, autocontrole, traceerbaarheid, meldingsplicht. Bovendien moet
je een uitstekend marketeer zijn.
Het Steunpunt Hoeveproducten van

DOELSTELLiNGEN VAN HET
STRATEGiSCH PLAN KORTE KETEN

ig

Het strategisch plan moet leiden tot een
toename van de afzet.

C

op
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kVlV vzw ondersteunt al jaren land- en
tuinbouwers in de uitbouw van hun
thuisverkoop. in oktober 2010 organiseerden de vzw Voedselteams, het steunpunt
hoeveproducten, Boerenbond, VlAM en
Bioforum een succesvol symposium rond
de korte keten, waarna minister-president
Kris Peeters een multistakeholderproces
opstartte, dat uiteindelijk zou leiden tot het
Strategisch Plan Korte Keten. Dit plan, dat
tot doel heeft de korte keten te ondersteunen en te stimuleren, werd op 21 oktober 2011 voorgesteld in het Vlaams
Parlement.

Korte keten als afzetkanaal
korte keten wordt in Vlaanderen vaak
gebruikt als synoniem voor verkoop op de
hoeve. De korte keten en de verkoop op de
hoeve dekken echter niet volledig dezelfde
lading. Hoeveproducten worden wel vaak,
maar niet noodzakelijk, via de korte keten

Het Strategisch Plan Korte Keten erkent de korte keten als een specifieke
manier van afzet met een toegevoegde waarde. In het kader van duurzame landbouw wil het plan verschillende doelgroepen ondersteunen en stimuleren om
binnen de korte keten actief te zijn. Deze stimulansen moeten resulteren in een
toename van de afzet in de korte keten. Het plan voorziet de volgende doelstellingen:
• Producenten en consumenten informeren, sensibiliseren en warm maken
voor de korte keten.
• Het realiseren van professionele begeleiding van de producenten die in de
korte keten actief zijn of dit wensen te zijn.
• Enerzijds het bevorderen van kennisuitwisseling en -ontsluiting van de
bestaande kennis en anderzijds het stimuleren van onderzoek naar ontbrekende maar noodzakelijke kennis.
• Overleg creëren met de betrokken overheden om de knelpunten in de
wetgeving weg te werken.
• Het afzetpotentieel van de keten uitwerken.
• Komen tot een coherent beleid waarin versnippering wordt tegengegaan, om
zo te vermijden dat verschillende instanties met gelijkaardige zaken bezig zijn.
• Duurzaamheid van afzet en productie stimuleren.

Boerenbond • Management&Techniek 12 • 22 juni 2012

dossier • 17
17

Bo

er

en

bo

nd

© luc VAn dijck

DOssIER

Meerwaarde creëren
voor hoeveproducten

ht

ValT ER mET HOEVEpRODUCTEN
IETs TE VERDIENEN?

yr

ig

als land- of tuinbouwer wil je een thuisverkoop uitbouwen om een meerwaarde te
creëren op je bedrijf, of om je inkomen te diversifiëren en zo niet volledig afhankelijk
te zijn van één inkomstenbron. maar kan je wel een echt inkomen halen uit je
thuisverkoop? Het steunpunt Hoeveproducten maakte een analyse.

op

– Ann Detelder, coördinator Steunpunt Hoeveproducten, KVLV

H

C

et lijkt logisch dat je een neveninkomen haalt uit je thuisverkoop
als je winst maakt op de verkoop
van je producten. Wanneer we echter even
stilstaan bij het begrip ‘winst maken’, dan
blijkt dit toch niet zo eenvoudig te zijn. Om
te weten of je al dan niet winst maakt,
moet je eerst weten hoeveel een bepaald
product je kost. Pas dan kan je de
winstmarge toevoegen. Maar op de vraag
hoeveel een product effectief kost, kunnen
weinig hoeveproducenten een duidelijk
antwoord geven.

18
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Meten is weten
Het Steunpunt Hoeveproducten van
kVlV vzw begeleidt en ondersteunt al bijna
10 jaar land- en tuinbouwers in Vlaanderen
en stelde vast dat het schoentje vaak knelt
bij een goede kostprijsberekening. kostprijzen worden soms onderschat, waardoor in
sommige gevallen producten te goedkoop
aan de consument worden aangeboden en
de doelstelling (een extra inkomen halen)
niet gehaald wordt.
Het steunpunt onderzocht, in samenwerking
met het Innovatiesteunpunt en de Katholieke

hogeschool sint-niklaas, de kostenstructuur en rentabiliteit van hoevezuivelproducten. Andere productgroepen werden ook
onderzocht, maar deze gegevens zijn nog
niet beschikbaar. De resultaten geven voor
het eerst een realistisch beeld over de
arbeidsbehoefte, de vaste kosten en de
bereidingskosten van zuivelproducten.

Meer dan voltijdse arbeidskracht
dat de verkoop van hoevezuivel arbeidsintensief was, wisten we al langer. De erg
uitgebreide enquête die we voerden bij een
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Verkoop niet te goedkoop.
Onderschat je kostprijs niet.

Liter hoeve-ijs kost 4,91 euro
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kostprijs toe te schrijven aan de inrichting
van de verwerkingsruimte, winkelruimte,
het terras … het aandeel niet-toewijsbare
arbeid en bereidingskosten zijn de grootste
kostenposten voor de productie van
hoeve-ijs, samen goed voor 76% van de
totale kostprijs. Wanneer we de bereidingskosten nogmaals opsplitsen valt op
dat 50% toe te schrijven is aan arbeidstijd,
10% aan verpakkingsmateriaal en
gemiddeld 40% aan ingrediënten.

worden in elk product uit je assortiment.
Niet-toewijsbare arbeidsuren Hoeveel
niet-toewijsbare arbeidsuren kan ik
doorrekenen in elk van mijn producten?
Deze arbeidsuren zijn uren die je wel
besteedt aan je thuisverkoop, maar die
niet direct iets te maken hebben met de
bereiding van het product. denk, bijvoor-

7%
9%
55%

uit dit onderzoek bleek dat de gemiddelde
kostprijs van 1 l hoeve-ijs met vanillesmaak 4,91 euro is. de gemiddelde
verkoopprijs (uit de enquêtes) van
hoeve-ijs ligt in de buurt van deze
kostprijs. Hieruit zouden we kunnen
besluiten dat uit de verkoop van hoeve-ijs
geen neveninkomen te halen valt. Deze
conclusie is echter te voorbarig wanneer
we weten dat de op de meeste bedrijven
het hoeve-ijs niet alleen als dozen
meeneemijs verkocht wordt, maar
daarnaast (en vooral) ook als schepijs,
ijscoupes, ijstaarten en andere. De prijs
voor 1 bol schepijs bedraagt al vlug 1,2 tot
1,5 euro, zodat hoeve-ijs zeker rendabel en
winstgevend kan zijn. De tijd die de
bediening vraagt, werd trouwens in de
gegevensverwerking gerekend bij de
niet-toewijsbare arbeidsuren.

er

4%
2%

ik in het product kan doorrekenen? Met
indirecte kosten bedoelen we kosten die
niet gerelateerd zijn aan de grootte van je
verkoop. We denken hierbij aan de kosten
met betrekking tot de inrichting van je
verwerkingsruimte, winkelruimte, marktwagen, toestellen, eventueel je verbruikszaal, terras, bureau, reclameborden …
Veel van deze kosten moet je afschrijven,
maar ze moeten ook doorgerekend

en

representatief aantal hoevezuivelbedrijven
leerde ons dat in het hoogseizoen
(gemiddeld 31 weken per jaar) wekelijks
74 arbeidsuren besteed werden aan de
thuisverkoop. Hierin zit natuurlijk niet
alleen de tijd vervat om producten te
bereiden, maar – onder meer – ook de
verkoop, de administratie die de thuisverkoop met zich meebrengt, de reiniging van
lokalen en machines en de tijd die men
besteedt aan promotie. De rest van het
jaar is de arbeidsbehoefte lager, maar hij
komt toch nog altijd overeen met 1,5
voltijdse arbeidsequivalenten. Meestal
wordt deze arbeidsbehoefte ingevuld door
beide partners, kinderen of andere
familieleden, zogenaamde ‘niet-betaalde’

Bo

23%

5%

eigen arbeid

(schoon)ouders
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19%
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Figuur 1 Aantal arbeidsuren per arbeidskracht dat in het hoogseizoen aan thuisverkoop besteed wordt - Bron: Steunpunt

ig

Hoeveproducten

yr

arbeid (figuur 1). slechts in een beperkt
aantal gevallen wordt een beroep gedaan
op betaalde arbeid. Alle arbeid moet
vergoed worden en doorgerekend worden
in de prijs van de producten.

op

Kostenanalyse hoeve-ijs

C

Heel veel hoevezuivelbedrijven bieden
hoeve-ijs aan. in dit onderzoek werd dan
ook de nodige aandacht gegeven om tot
een gemiddelde kostprijs van 1 l vanille-ijs
te komen. Je kan een correcte kostprijs
berekenen als je het antwoord kent op 4
vragen.
Kostpijs toestellen Wat is de kostprijs van
mijn toestellen die ik in het product kan
doorrekenen? Denk bijvoorbeeld aan de
kosten van de ijsmachine in de kostprijsberekening van roomijs, die van de
yoghurtmachine bij yoghurt …
Vaste kosten Hoeveel bedragen mijn
zogenaamde indirecte of vaste kosten die

Commerciële beslissingen nemen

37%

aandeel machines
aandeel indirecte kosten
aandeel niet toewijsbare arbeid
aandeel bereiding basisijs

Figuur 2 Verdeling van de kosten bij de
bereiding van 1 l hoeve-ijs voor een gemiddeld bedrijf (%) - Bron: Steunpunt Hoeveproducten

beeld, aan de reiniging van de winkel,
administratie of promotie.
Bereiding Wat kost de bereiding van een
bepaald product mij? Hier moet je een
onderscheid maken tussen kosten van
ingrediënten, tijd die je spendeert aan de
bereiding en verpakkingskosten.
uit figuur 2 kunnen we afleiden dat de
machinekosten slechts een klein onderdeel uitmaken van de totale kostprijs.
Daarnaast is ongeveer een vijfde van de
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Niet alle hoevezuivelproducten zijn (even)
rendabel. Voor een aantal producten
(bijvoorbeeld karnemelk) is de consument
slechts bereid een bepaalde maximumprijs te betalen en valt de reële kostprijs
hoger uit dan de verkoopprijs. Pas
wanneer je de kostprijs en winstmarge van
al je producten hebt berekend, kan je
nagaan waarom een bepaald product niet
de verwachte winstmarge heeft. Welke
kostenpost springt eruit? Kan de productie
efficiënter? zullen bepaalde investeringen
renderen? Welke producten moet ik zeker
behouden en welke producten moet ik
misschien uit mijn assortiment halen? Het
zijn beslissingen die commercieel
belangrijk zijn en het verschil kunnen
maken tussen een rendabele en verlieslatende thuisverkoop. n
Het onderzoek naar hoevezuivel kwam tot
stand met de hulp van kAhO in sintNiklaas en Innovatiesteunpunt en kreeg
financiële steun van de provincie OostVlaanderen, de VlM en de Eu.
dossier • 19
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KwalITEITsRUNDVlEEs VaN
sTal TOT slaGERIj
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Gert en leen Gabriëls-Brouwers stopten eind 2010 met de melkveetak op hun
bedrijf in stabroek en gingen voort met vleesvee en akkerbouw. Eind vorig jaar
startten ze met een hoeveslagerij. Naast kwaliteitsvolle vleeswaren, rund- en
varkensvlees verkopen ze ook hun eigen aardappelen. – Jan Van Bavel

g

C

erts vader stopte eind 1997 met
boeren; hij had vleesvee, melkkoeien en akkerbouw. gert bouwde
toen de zoogkoeientak op. “Na mijn
studies ben ik met witblauwe runderen
begonnen”, vertelt gert. hij wilde het
melkvee wel behouden, maar de plannen
van Leen om een hoeveslagerij op te
starten en enkele onzekerheden beslisten
er anders over. “Ik gaf les in een school in
Brasschaat”, vertelt Leen. “We hadden
plannen voor een nieuwe vleesveestal. De
melkveestal was afgeschreven en ons
quotum was te klein om in melk te

20
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investeren. Daarnaast kwam ook de
akkerbouw in deze streek onder druk.”
gert knikt: “We hebben zelfs plannen
gehad om naar Wallonië te verhuizen.
uiteindelijk besloten we om hier te blijven;
op je eigen producten kan je immers meer
toegevoegde waarde halen.” gert en leen
hebben 2 flinke dochters, Marth (7) en
renee (5).
in 2006 startte leen een vierjarige
opleiding culinaire traiteurslagerij in
avondschool aan het piVA in Antwerpen.
drie jaar later volgde ze ook een B-cursus
(bedrijfsleidersvorming) via groene kring.

“Eind 2010 hebben we de melkveetak
afgestoten”, vervolgt gert. “Bij het
vleesvee willen we de 60 afkalvingen per
jaar opdrijven naar 100. We dienden een
Vlif-dossier in voor de hoeveslagerij en in
2011 startte de bouw van de nieuwe
vleesveestal. de Vlif-steun is helaas nog
niet rond. We richtten ook een landbouwvennootschap op, zodat Leen mee in het
bedrijf kwam. in april 2011 braken we de
oude melkveestal af en vormden die om
tot een hoeveslagerij.”

Hygiëne en kostprijsberekening
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“graag zou ik nog andere hoeveproducten,
zoals appelsap en zuivel, willen verkopen.
Helaas zitten we in een uithoek van het
land en zijn er weinig hoeveproducenten in
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Stabroek
ANTWERPEN

OOST-VLAANDEREN

LIMBURG

WEST-VLAANDEREN
VLAAMS-BRABANT
WAALS-BRABANT

LUIK
HENEGOUWEN

fAMiliE gABriËls-BrOuWErs

ht

heb gewoon gekeken naar wat andere
slagers en de supermarkten vragen om de
prijszetting te bepalen. Onze verkoopprijs
moest boven die van de supermarkten
liggen; je levert immers kwaliteit op maat.
Maar Stabroek heeft ook niet zo’n gegoede
burgers als pakweg Brasschaat. Verder
kreeg ik nuttig advies van Patrick Pasgang
van het Innovatiesteunpunt, ook over het
ontwerp van ons logo en straatbord. Het
blijft wel nattevingerwerk.”

“de mond-tot-mondreclame is nog altijd
de beste reclame, zeker in een dorp als
Stabroek. Het succes van je zaak is

en

Sinds de aardappelen worden
verkocht in de hoeveslagerij, is
de verkoop ervan bijna
verdubbeld.

Promotie

nd

Distributie, een probleem

Leen. “Op zaterdag en woensdagnamiddag
staan er jobstudenten in de winkel, maar
af en toe moet ik toch een praatje slaan
met de klanten. Dat verwachten ze en het
is dus heel belangrijk. We krijgen ook veel
telefonische bestellingen. De meeste
klanten komen uiteraard uit Stabroek,
maar we hebben ook klanten uit Antwerpen, kapellen, zandvliet …”

© jAn VAn BAVEl

aardappelen mee, een prima promotieactie. leen maakt ook 4 soorten aardappelbereidingen: puree, koude aardappelen,
schijfjes om te bakken en … een aardappeltaart. “Het is wat zoeken”, zegt Leen.
“De aardappeltaart is misschien te trendy
voor stabroek; in Antwerpen zou die als
zoete broodjes verkopen.”

bo

Een hoeveslagerij moet over een verkoopruimte, een bijbehorende werkplaats (voor
het uitbenen, versnijden en verwerken van
vers vlees) en opslagruimten beschikken.
uitbenen doet leen op maandag in het
atelier, als de karkassen binnenkomen van
het slachthuis van hoogstraten. “Van bij de
start konden we rekenen op de hulp van
Ann detelder, coördinator van het steunpunt Hoeveproducten”, zegt Leen. “In de
opleiding ‘Hygiëne en autocontrole’ kreeg
ik veel praktische tips rond hygiëne en de
inrichting van de hoeveslagerij. De
kostprijsberekening was heel moeilijk. Ik

NAMEN

LUXEMBURG

ig

leeftijd: leen Brouwers (34) en gert gabriëls (40)
gemeente: stabroek
Specialisatie: vleesvee (zoogkoeien), akkerbouw, hoeveslagerij en
verkoop van eigen aardappelen

Varkensvlees van de Wolkenhoeve
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Tijdens de B-cursus liep leen stage in de
Wolkenhoeve in geel. “daar heb ik veel
geleerd. Met uitbaters ria en chris
Peeters wisselde ik constant informatie
uit. Dankzij die goede relatie bestellen we
al ons varkensvlees rechtstreeks van hen,
dankzij hun gekoeld transport. We
verwerken het ook in gehakt en hamburgers. Ons rundvlees staat centraal, naast
onze aardappelen (zie verder). Daarom is
ons charcuterie-aanbod beperkt, wat de
klant niet altijd begrijpt.”

Eigen aardappelen, een
succesverhaal
gert teelt zowel bintjes als vastkokende
aardappelen. zijn ouders hadden al een
vast cliënteel, dat de aardappelen kocht op
hun boerderij. Sinds Leen ze aanbiedt in
de hoeveslagerij is de verkoop bijna
verdubbeld. Met de Dag van de Klant
kreeg iedereen gratis een zak van 5 kg

Gert bekommert zich om de koeien en de akkerbouw,
leen focust op de hoeveslagerij.

de streek. Dat is een probleem, vooral
door het ontbreken van een vlot draaiend
distributienetwerk. Via een omweg
verkopen we ook koolzaadolie, -dressing
en -paneermeel (gras) van een akkerbouwer uit Asse. zelf heb ik niet de tijd noch
de middelen om onze producten elders te
verdelen.”

Persoonlijk contact als troef
“Het persoonlijk contact in de winkel is
heel belangrijk. Veel mensen willen je
persoonlijk advies. Als onze halftijdse
medewerkster Yolanda dan in de winkel
staat, vragen ze toch naar mij”, vertelt
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moeilijk in te schatten. Hoeveel personeel
moet je (al dan niet deeltijds) aannemen?
Moeilijke vragen. Aan een website denken
we wel, maar dat vraagt een hoop tijd en
organisatie, zeker als je een heuse
webwinkel wil uitbouwen. Verder springen
dan onze stok lang is, heeft geen zin. Het
is heel hard werken om zo’n hoeveslagerij
van de grond te krijgen. In de toekomst
willen we via de nodige bedrijfsbeplanting
nog zorgen voor een betere ‘aankleding’
van ons bedrijf. n
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FRUIT VaN BIj DE TElER
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‘De thuisverkoop stopt op 16 juni’, valt er te lezen op de deur van de verkoopruimte van
jan en loes Vermeir uit Opwijk. Doordat hij enkel aan thuisverkoop doet, en dus geen
fruit inkoopt, is er op dit bedrijf nog sprake van een verkoopseizoen. – Patrick Dieleman

C

op

n de tuinbouwschool van Merchtem
kreeg jan Vermeir interesse in de
fruitteelt. “Ik ging toen ’s winters ook
wel eens sorteren bij een fruitteler in de
buurt. Mijn eerste aanplanting deed ik in
1964. dat was toen met golden, Boscoop,
james grieve voor de bestuiving, en ook
wat cox.” in 1974 nam hij de helft van het
landbouwbedrijf van zijn vader over. Toen
was hop nog een belangrijke teelt in het
Aalsterse. “1980 was een superjaar voor
de hop”, herinnert hij zich. “Ik kon toen
hop voor de volgende 5 jaar verkopen
tegen een heel goede prijs.” Maar tegen
het einde van dat contract begon hij de hop
af te bouwen en verving de teelt door
Jonagold, die toen sterk opkwam. De
laatste hop werd gerooid in 1986.
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Clubras avant la lettre
Nu bestaat het areaal vooral uit peren:
vooral conference, maar ook 1,5 ha
Doyenné. De laatste Durondeau werd vorig
jaar gerooid. Bij de appels primeert
jonagold. zowat 12 jaar geleden besliste
hij samen met een collega om de rechten
op de variëteit Primo te kopen. Dat werd
een soort clubras avant la lettre. Het wordt
vandaag door een tiental telers gekweekt.
Alles wordt bij één persoon gesorteerd,
zodat de groep een sterke greep houdt op
de aangeboden kwaliteit. Ook de hoeveelheid wordt in de hand gehouden, doordat
ze beslist hebben om het aantal telers niet
meer uit te breiden. “We hebben toen
eerst geplant, en zijn nadien een markt
gaan zoeken”, vertelt Jan. “Het duurde

enkele jaren vooraleer we volop productie
hadden.”

Thuisverkoop
In de thuisverkoop wordt vooral Jonagold
verkocht. “Wanneer de verkoop daarvan in
de detailhandel terugvalt, moet dat vooral
toegeschreven worden aan de wisselvallige kwaliteit van Jonagold”, stelt Jan. “Ik
merk hier in de thuisverkoop dat Jonagold,
die goed gekleurd is en ook goed op
smaak is, zeer graag gekocht wordt door
de mensen.” Ten behoeve van de thuisverkoop teelt hij ook Delbare Estival en
Elstar. “We starten het verkoopseizoen
met Delbare, maar dan beginnen de
klanten al snel naar Elstar te vragen. Dat
ras heeft een eigen publiek. Eens de Elstar
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De thuisverkoop brengt niet alleen een
meerwaarde voor het product. Ook de
fruitteler wordt er beter van. Jan ervaart
dat mensen met vragen komen, bijvoorbeeld nadat ze iets zagen op tv. “Je leert
ook veel mensen kennen, en de mensen
leren je bedrijf kennen. Daartoe houden
we af en toe een open dag. De mensen
schrikken hoeveel we als land- en
tuinbouwer doen voor de natuur en het
milieu. Door die contacten krijg ik
bijvoorbeeld de kans om mijn klanten te
vertellen dat 90% van wat ik verspuit
meststoffen zijn. Ik merk ook dat de
mensen uit de buurt meeleven met ons
bedrijf. Wanneer mensen fruit stelen uit de
aanplantingen, dan wordt dat gemeld door
mensen uit de buurt.”
De meerkosten blijven volgens Jan
Vermeir beperkt, ook omdat ze niet
investeerden in een speciale winkelinrichting. Toch valt het me op dat de gevel,
dankzij bloemen en planten, heel uitnodigend versierd is. Er is uiteraard een extra
investering in tijd, maar die houden ze
beperkt door slechts anderhalve dag te
verkopen. de familie Vermeir bestudeert
of en hoe ze kunnen starten met een
automaat op een drukke verbindingsweg.
ze moeten ook niet echt veel tijd steken in
verwerking en verpakking. “We hebben het
grote voordeel dat ons product zo goed als
afgewerkt is, wanneer het uit de frigo
komt. We moeten het alleen anders
verpakken dan het fruit dat naar de veiling
gaat. het grootste voordeel van thuisverkoop is dat de klanten het zeggen wanneer
het niet goed is. Wanneer je een dergelijke
boodschap op de veiling zou krijgen, dan
ben je minder geneigd om dat te geloven”,
besluit Jan. n
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het eerst rode biet toegevoegd aan ons
appelsap, en dit jaar is er ook een
mengsel met kriek bijgekomen.” Aanvankelijk was de verkoop van fruitsap een
groot succes. Het verkocht als zoete
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Meerwaarde

en

Het grootste voordeel van
thuisverkoop is dat de klanten
het zeggen wanneer het niet
goed is.

broodjes, maar nadien daalde de verkoop.
Die trok ondertussen opnieuw aan, en er
bestaat nu een stabiel cliënteel voor. Het
sap wordt geperst met de mobiele
fruitpers van Houtlandse tuinsappen
(www.houtlandsetuinsappen.be ). “We
organiseren dat bewust op zaterdag, zodat
onze klanten het kunnen zien. Met de
mensen van ‘straffe streek’, een streekproducteninitiatief van de provincie
Vlaams-Brabant, gaan we meewerken aan
een distributie-initiatief voor grootkeukens
van ziekenhuizen en bejaardenhuizen.”

bo

evenveel zakken van 5 kg als van 3 kg.”
Toch zit er evolutie in het assortiment. het
fruitbedrijf Vermeir verkoopt al voor het
derde seizoen appelsap in brikverpakkingen van 5 l. “We creëren daardoor
meerwaarde voor een goedkoop product.
Het sap is uitsluitend afkomstig van
Primo”, vertelt Jan. "We laten de laatste
pluk iets rijper worden, zodat het zoeter is.
Het sap onderscheidt zich door zijn kleur
van sap van andere rassen. We mengen
ook bewust niet, want we vinden dat de
smaak fletser is wanneer je verschillende
rassen mengt. Vorig jaar hebben we voor

ht

er is, beginnen sommige klanten al over
de Jonagold. We laten ons daardoor niet
opjagen en willen telkens een goed
product afleveren. Tweede keus verkopen
we niet, want nadien komen de mensen
dan toch reclameren.”
De thuisverkoop is heel spontaan gestart.
jan vertelt dat eerst de buren langskwamen om fruit te kopen. Nadien begonnen
ze ook wat promotie te maken en breidde
de klantenkring zich uit. Om het bijkomende werk in de hand te houden, worden alle
appels verpakt in zakken van 3 en 5 kg. de
openingstijden beperken zich tot anderhalve dag in de week, op woensdagnamiddag en zaterdag. Ons gesprek vond plaats
op een woensdag. Omdat echtgenote Loes
niet aanwezig kon zijn, moest Jan het
gesprek af en toe te onderbreken om een
klant te helpen.
“We houden het bewust eenvoudig”, vertelt
jan Vermeir. “het blijft echt thuisverkoop.
Deze winter hadden we een vergadering
met mensen die winkelinrichting doen. zij
waren gecharmeerd door onze aanpak. ze
vonden ook dat een ‘winkeltje’ in een loods
niet past. De mensen komen hier in de
eerste plaats voor ons fruit. Omdat het nu
einde seizoen is, nemen sommige klanten
zelfs 30 kg in één keer mee. We verkopen
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LIMBURG

Opwijk

NAMEN

leeftijd: 62
gemeente: Opwijk
specialisatie: Werkt samen met zijn echtgenote loes Verdoodt en
zoon joris aan 32 ha fruit, waarvan 10 ha appels en 22 ha peren
Website: www.fruitbedrijfvermeir.be

LUXEMBURG

jan Vermeir kreeg de liefde voor fruitteelt te pakken op
de tuinbouwschool
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melkveebedrijf Den Hamer maakt deel uit van
het netwerk Kijkboerderijen, linkeveld en
'melk4Kids', ook adoptieboerderij.
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leeftijd: 39
gemeente: zaffelare
specialisatie: hoeve-ijs, 110 melkoeien
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DEN HamER sTaRT mET HOEVE-Ijs
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Op het melkveebedrijf Den Hamer in zaffelare begint Tineke D’hondt binnenkort
met de productie van hoeve-ijs. Voor haar zijn enthousiasme en kwaliteit de
kernwoorden om succesvol te zijn met hoeveproducten. – Luc Van Dijck

C

orig jaar hebben Tineke d’hondt en
haar man Peter Boghaert hun
nieuw melkveebedrijf ‘Den Hamer’
in gebruik genomen. De nieuwe stal is
voorzien voor 135 melkkoeien. de
inrichting van een oude stal als kalverstal
is nog bezig. Later komt er nog een
aparte stal voor de droogstaande koeien.
Het jongvee wordt opgefokt op het oude
bedrijf. Tegen het najaar wil Tineke een
nieuwe stap zetten in de ontwikkeling van
het bedrijf en starten met de productie
van hoeve-ijs. Bij de plannen en de
inrichting van de nieuwe stal heeft men
daar natuurlijk al rekening mee
gehouden.

24
24 • dossier

De reglementering is streng,
maar dat is maar goed ook.
Kwaliteit en hygiëne gaan
voorop.
Hoevezuivel vraagt tijd
“We hebben flink geïnvesteerd in arbeidsbesparende technieken en machines om
de arbeidslast op het bedrijf zelf te
verminderen. zo krijg ik tijd vrij voor de
ijsbereiding”, zegt Tineke. “We melken met
2 lelymelkrobots van de nieuwste

generatie. We hebben een mestrobot die
de roosters schoonveegt en een robot om
een paar keer per dag het voeder aan te
schuiven. In de kalverstal komt er een
kalverdrinkautomaat. Het voordeel van al
die machines is dat we ‘bevrijd’ zijn van
een heel strikt tijdsschema. Peter heeft
meer tijd om met de koeien zelf bezig te
zijn en ik heb tijd voor de ijsbereiding.”
Tineke heeft al heel wat ervaring met
hoevezuivel, al is het een tijd geleden.
“Mijn schoonouders verwerkten vroeger
een deel van de melk tot zuivelproducten.
Toen ik mee in het bedrijf kwam bij mijn
man, heb ik ook meegeholpen met de
productie van hoevezuivel. Vorig jaar zijn
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“Ik mag niet zeggen dat ik al geen werk
genoeg heb met mijn gezin en mijn 3
zonen, met de boerderij en met mijn
engagementen binnen de Agrawerking. ik
ben graag tussen de mensen. Beginnen
met hoeve-ijs vind ik een nieuwe, boeiende
taak. In eerste instantie wil ik de productie

Bo
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en

“Een goed product verkoopt zichzelf, maar
wie met een eigen zaak start, moet er in
het begin alles voor doen om zo veel
mogelijk mensen te laten kennismaken
met zijn product. Nu komt er hier nogal
wat volk over de vloer. We ontvangen veel
groepen en scholen. We zijn aangesloten
bij het netwerk Kijkboerderijen, het
netwerk linkeveld binnen plattelandsklassen en bij het VlAM-project ‘Melk4Kids’. We organiseren voor de kinderen
een didactische rondleiding en hebben een
mooi aanbod van activiteiten in en om de
boerderij. zo maken we yoghurt met de
kinderen. Onze zonen hebben een klein
neerhof ingericht met hoevedieren, 3
pony’s, kippen, een geit, konijnen, cavia’s ... We zijn ook een ‘adoptieboerderij’.
Dat wil zeggen dat kinderen die thuis geen
kans hebben om een dier te houden, hier
een dier kunnen adopteren en verzorgen.
peter en ik zijn actief in heel wat verenigingen. Ik ben verkozen tot voorzitster van
de regionale Agrawerking van de regio
Reinaert en ben momenteel nog lid van
het nationaal Agrabestuur. in de nieuwe
stal leidt een trap naar een ruimte met
uitzicht op de koeien. Studieclubs en
verenigingen kunnen hier vergaderen. Ons
bedrijf ligt in landelijk gebied met weinig
bewoning, maar toch ook niet te ver van
het centrum van zaffelare. in het weekend
komen hier nogal wat wandelaars voorbij.
We worden ook al vermeld in de toeristische brochure van de gemeente Lochristi.”

Hoevezuivel vraagt enthousiasme
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Hoevezuivel vraagt klanten

in dure nieuwe machines als die nodig zijn
en als de zaken goed draaien. De oude
ijsmachines doen het nog prima. Ik heb
een tweedehandsscheptoog en -diepvries
gekocht en daarmee kom ik al een eind
ver. in het begin zal ik alleen hoeve-ijs
maken, enkele smaken op basis van echte
grondstoffen. Of het productengamma
uitgebreid wordt, zal de toekomst
uitwijzen.”
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volgens de kwaliteitsnormen. het productieproces moet beantwoorden aan de
strenge hAccp-wetgeving. En dat is maar
best ook. Stel dat je een probleem hebt
met je product, dan is het goed dat je kan
terugvinden vanwaar dat probleem komt.
Bij de nieuwbouw hebben we een productielokaal voorzien, een keuken en ook
een kleine verkoopsruimte. De inrichting
moet nog afgewerkt worden. De muren
worden met hygiënische en afwasbare
materialen aangekleed.”
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we een nieuwe fase ingestapt met de
verhuis naar de nieuwe stal. Tegen het
einde van dit jaar hopen we te kunnen
verhuizen naar onze nieuwe boerderij. Nu
ons groot verhuisproject ten einde loopt,
wil ik de melkverwerking weer opnemen
en mij toeleggen op de bereiding van
hoeve-ijs.”

Hoevezuivel vraagt kwaliteit
en hygiëne

C

op

“Natuurlijk komt kwaliteit op de eerste
plaats”, zegt Tineke overtuigend. “dat is
waar het bij alle hoeveproducten om
draait. Als de kwaliteit er niet is, dan moet
je daar niet mee beginnen. En je moet nog
eens zo secuur werken, als het over
ijsbereiding gaat. ik vind dat zo vanzelfsprekend dat ik daar niet veel uitleg bij
moet geven. Hygiëne start bij gezonde
koeien en een hygiënische melkproductie.
ik zal uitsluitend met natuurlijke producten werken. Ik heb al wat cursussen
gevolg om alles te leren over ijs en
ijstaarten. In het najaar zal ik nog een
cursus over de hAccp-wetgeving volgen.
Hygiëne bij de verwerking is van het
grootste belang. Je moet volledig werken

Hoevezuivel vraagt een inkomen
“De toekomst van de melkprijs is onzeker.
Vandaag ligt die vrij laag. Met de verwerking van melk tot hoeve-ijs kunnen we een
beetje toegevoegde waarde creëren en een
extra inkomen verwerven. We moeten de
kostprijs nog uitrekenen om de verkoopprijs te kunnen bepalen. Ik ben van het
type dat voorzichtig begint, zonder al te
grote investeringen. Ik zal pas investeren
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Er is vraag naar een goed en smakelijk kwaliteitsproduct de bezoekers moeten tevreden zijn.

beperken tot hoeve-ijs. de bezoekers en
klanten zullen hier een ijsje kunnen likken
of een doos hoeve-ijs kopen. Met de
melkverwerking slaan we een ongekende
weg in en we weten nog niet waar we gaan
uitkomen. Maar er is vraag naar een goed
gemaakt en smakelijk kwaliteitsproduct. Ik
heb goesting om er aan te beginnen. Ik
heb er een goed gevoel bij dat het wel zal
lukken. Waar het op aankomt is dat de
kinderen, bezoekers en consumenten
tevreden zijn!” n
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NIEUwE HOEVEslaGERIj EN
maRKTwaGEN zIjN VOlTREFFERs
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Hoewel de merelstraat in lichtervelde een landelijk baantje is, maken heel wat
mensen hierlangs een ommetje. sinds midden december kan je op ‘Het merelhof’
immers terecht voor vers hoevevlees. – Anne Vandenbosch

op

yr

n 1992 nam Eric lavens, samen met
zijn echtgenote, linda de fruytier het
landbouwbedrijf van zijn ouders over.
Twintig jaar later is het hele bedrijf
vernieuwd. “We beschikken nu over een
gesloten varkensbedrijf met 250 zeugen.
de melkveetak telt 35 zwartbonte koeien,
met het nodige weiland en maïsteelt”,
vertelt Eric.

C

Slagersbloed

Omdat de varkenssector intussen al
enkele jaren in een diepe crisis zit en
uitbreiden geen optie was, zocht het
koppel naar een manier om een meerwaarde te creëren voor het bedrijf. Daar
moesten ze niet zo lang naar zoeken. Hun
oudste zoon droomt immers al van
kindsbeen af van de slagerstiel. “Pieter
studeerde vorig jaar af als slager aan het
Technisch Atheneum van diksmuide. hij

26
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was zelfs de beste leerling-slager van het
land met zijn patébereiding”, vertelt de
trotse mama. “Omdat hij sindsdien het
beroep van slager mag uitoefenen, opende
dit perspectieven voor ons bedrijf.”
“Ik wilde inderdaad altijd al slager
worden”, bevestigt Pieter. “Ik volg dit jaar
nog het zevende specialisatiejaar slagerfijnkosttraiteur en deed intussen al stages
bij gerenommeerde fijnslagers. Misschien
wil ik in de toekomst wel een eigen
slagerij, maar de kans om nu samen met
mijn ouders ons eigen varkensvlees te
verkopen is een buitenkans.”
Eric volgde intussen ook een opleiding als
slager. “Die duurde slechts 6 maanden”,
zegt hij bescheiden. “Je kan mijn kunde
dus helemaal niet vergelijken met het
vakmanschap van Pieter. Dankzij deze
opleiding kan ik Pieter wel bijstaan bij de
verwerking van het vlees.”

Mond-tot-mondreclame is van
onschatbare waarde.
Hoeveslagerij met eigen
varkensvlees
“We kregen van Ann detelder van het
Steunpunt Hoeveproducten de nodige
informatie en een goede begeleiding om te
starten”, gaat linda verder. “zodra pieter
zijn diploma op zak had, deden we een
melding bij de gemeente om een oude
loods om te bouwen tot hoeveslagerij. Ook
de bouwvergunning voor een extra
buitenmuur verkregen we snel. Eric deed
de meeste verbouwingen. We stapten ook
met de inrichtingsplannen naar het
Voedselagentschap (fAVV). dat bleek een
goede zet, want ze wezen ons op enkele
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dragen. Vanaf 17 uur worden immers de
eerste bestellingen al afgehaald. Ook op
woensdag kan men deze komen afhalen, op
zaterdag maak ik enkel bestelde feest- en
barbecuepakketten klaar.” Voor het
werkatelier van Pieter is er een eenvoudige
aparte verkoopruimte gemaakt. “Ik doe de
verkoop”, vervolgt Linda. “Dat ligt me goed.
Ik heb in het verleden nog in slagerijen
gestaan. Ik houd van het sociale contact.
Het doet natuurlijk ook deugd als je klanten
vertellen dat ze speciaal voor ons hoevevlees naar hier komen!”
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NAMEN

fAMiliE lAVEns
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leeftijd: Eric (47), Astrid (14), linda (49), Martijn (16), pieter (19)
gemeente: lichtervelde
specialisatie: gesloten varkensbedrijf met 250 zeugen,
35 melkkoeien, hoeveslagerij
Website: www.hetmerelhof.be

Van bij de start speelde het idee om met
het eigen vlees ook zelf naar de klanten
toe te gaan. Nog voor Pieter afstudeerde,
kocht het gezin Lavens al een marktwagen
van een stoppende collega. “Sinds begin
mei zijn we ermee gestart”, zegt Linda. “Je
moet een plaats aanvragen in de desbetreffende gemeente. Na goedkeuring in de
gemeenteraad krijg je een plaatsje
toegewezen. Op woensdag staan we op de
boerenmarkt van Oudenburg, op donderdag op de markt in Tielt en op vrijdag in
Nieuwpoort. In Nieuwpoort zijn we zelfs de
enigen met vers vlees, het is een erg leuke
en succesvolle markt. Pieter treft alle
voorbereidingen. Hij maakt al het vlees en
de bereidingen klaar. Eric en ik rijden
vroeg in de ochtend naar de markt, waar
Eric me helpt om het kraam klaar te
maken. Eric komt dan terug om te melken
en de andere werkzaamheden op de
boerderij verder te zetten. Vanaf juli zal
Pieter me op de markten helpen. Na mijn
terugkomst is het meestal Eric die alles
opruimt en afwast.”
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Intramusculair vet geeft immers meer
smaak en wordt meer en meer geapprecieerd. Dat merken we aan de positieve
reacties van onze klanten. ‘s Maandags
gaan onze vleesvarkens naar het slachthuis
van Tielt. Op dinsdagmiddag komen,
naargelang het aantal bestellingen, 5 à 6
van onze karkassen terug naar ons bedrijf.
En dan begint het werk van Pieter.” Op
maandag- en dinsdagnamiddag heeft
Pieter immers geen les of stage. Pieter:
“Op maandag versnijd ik het (aangekochte)
rundvlees mét Merituslabel, op dinsdag
onze varkenskarkassen die het certuslabel
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belangrijke aspecten. zo mag je bijvoorbeeld geen wasbakken plaatsen in het
atelier. Tegen de start zorgden we ook voor
een passende website. We verkopen
immers enkel vlees op bestelling. Dat
maakt een goede planning mogelijk.”
Hoeveslagerij ‘Het Merelhof’ opende
midden december de deuren. Het hele
gezin – ook Pieters broer en zus, Martijn
en Astrid – had in de weken voordien de
nieuwe folder rondgebracht in de regio
lichtervelde en Torhout. “je krijgt in
eerste instantie vooral bestellingen van
familie, vrienden en kennissen. Maar we
zien dat onze klanten geregeld terugkomen én dat hun bestellingen groter
worden. Dat betekent toch dat we goed
bezig zijn”, glundert Linda. “Sinds we een
groot reclamebord in onze weide plaatsten, krijgen we nog extra klanten. Op 1 juli
fungeert ons bedrijf als stopplaats tijdens
de fietstocht van kVlV, ook dat zal voor
bijkomende publiciteit zorgen. Mond-totmondreclame is van onschatbare waarde.”
“Al het varkensvlees is van eigen productie;
rundvlees, kalkoen en konijn worden
ingekocht. Martijn kweekt (op bestelling)
hoevekippen”, legt Eric uit. “Onze danbredzeugen zorgen zowel voor een goede
productie als voor een goede vleessmaak.
Met onze berenkeuze mikken we op een
iets minder bespierd slachtvarken.

Bo

met een hoeveslagerij en een marktkraam werden de
bedrijfsactiviteiten succesvol verbreed.

Linda doet intussen ook 3 markten. Ze houdt van
het sociale contact met de klanten.
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Familiegebeuren
hoewel er heel wat extra administratie
bijkwam en de gebruikelijke bedrijfsactiviteiten soms wat anders moeten
worden aangepakt dan voorheen, is de
balans erg positief voor Eric, Linda en
pieter. “zowel de hoeveslagerij als de
markten zijn hier een echt familiegebeuren, want Astrid helpt nu soms ook al bij
de verkoop en Martijn helpt mee op de
boerderij. En dat is erg prettig”, vinden
Eric en Linda. “Maar zonder een echte
slager – zoals Pieter – zouden we er niet
aan begonnen zijn. Eens als Martijn is
afgestudeerd aan de landbouwschool
zouden we graag ook witblauwe runderen
afmesten, zodat we ook eigen rundvlees
kunnen verkopen. En … een extra markt
zou er ook nog wel bij kunnen.” n
dossier • 27
27

