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Levend Erfgoed Loont
‘Drentse veehouders maken runderras rendabel’ en ‘Blaarkop in
natuur als verdienmodel’ kopten De Nieuwe Oogst en Veeteelt.
Het toont aan dat diverse ondernemers erin geslaagd zijn om met
hun bijzondere veestapel op professionele wijze een duurzame
boterham te verdienen.
Geluiden dat ook bijzonder vee voor een
belegde boterham kan zorgen, verschijnen steeds vaker in de agrarische vakbladen en het klinkt de Stichting Zeldzame
Huisdierrassen als muziek in de oren. Dit
is goed nieuws voor het behoud van ons
levend erfgoed, doordat de meerwaarde
van de dieren in een rendabel bedrijfsmodel uitgedrukt kan worden

Groeiprogramma
Voor de stichting is deze ontwikkeling de
aanleiding om het programma ‘Levend
Erfgoed Loont’ op te zetten. In dit groeiprogramma bezoeken we bedrijven met
een rendabel verdienmodel. De best practices worden geanalyseerd én gedeeld met
andere ondernemers met oorspronkelijke
rassen. Het programma Levend Erfgoed
Loont biedt houders naast inspirerende
praktijkvoorbeelden ook concrete handvatten én op-maat-advies hoe zij (nieuwe)
economische waarde kunnen creëren. Aan
het programma, dat voor de eerste maal in
de provincie Gelderland wordt georganiseerd, kunnen ondernemers uit Gelderland
met oorspronkelijke veerassen deelnemen
die kansen zien en vooruit willen.
Verdienmodel met Blaarkoppen
‘Een hobby kost alleen maar geld. Wij
investeren in een rendabel bedrijf’, geeft
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Jessica Tepper uit Roderwolde aan. Jessica
houdt samen met haar man Maurits Groningen blaarkoppen. Hun verdienmodel
bestaat voor een groot deel uit verkoop
van vlees via hun eigen webshop. In twee
jaar tijd hebben ze een klantenbestand
opgebouwd van zo’n vijfhonderd consumenten afkomstig uit het hele land.
Een ander element van het verdienmodel
is het drukken van kosten door het inzetten van hun koeien die gedijen op gronden die voor reguliere veehouders niet
rendabel zijn. Ook worden er minder kosten gemaakt rond krachtvoer, medicijngebruik, kunstmest en pesticiden. Slim!

Lakenvelder: van vlees tot ijs
Al een aantal jaren lang zetten de veehouders die lid zijn van de Vereniging
het Lakenvelder Rund (VLR) met succes
Lakenvelder vlees in de markt. Recente smaaktests wijzen uit dat de heerlijke
smaak van het Lakenvelder rund steeds
meer gewaardeerd wordt.
Het is dus maar goed dat dit stukje uniek
erfgoed niet verloren is gegaan. We kunnen er heden ten dage nog steeds van
genieten. Een goed voorbeeld hiervan is
de Lakenvelder (Bertus) burger, die door
de mannen van de maatschap Hoekmande Witte in de markt wordt gezet. Sinds
kort wordt er ook Lakenvelder ijs gemaakt

op eigen grond met eigen middelen. Het
ijs wordt niet alleen diervriendelijk, maar
ook milieuvriendelijk geproduceerd.
Laten we hopen dat we hier spreken van
een historische stap in het behoud van de
Lakenvelder.

B&B tussen de Brandroden
Een ander goed voorbeeld van zo’n verdienmodel is Erfgoed Bossem van Dennis
en Anette Rerink. Zij hebben hun erfgoed
omgetoverd tot een uniek logeerbedrijf
met voor ieder wat wils. In deze bed &
breakfast kun je kiezen uit luxe boerderijkamers of avontuurlijke safarilodges. Dit
Logeermogelijkheden dicht bij de
Brandrode runderen op Erfgoed Bossem

Erfgoed Bossem
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Groeiprogramma ‘Levend Erfgoed Loont’
Het programma ‘Levend Erfgoed Loont’
biedt houders van oorspronkelijke veerassen inspirerende praktijkvoorbeelden,
concrete handvatten én op-maat-advies
hoe zij (nieuwe) economische waarde
kunnen creëren.
DOEL – Het doel van het programma is
om het duurzaam economisch perspectief voor houders van oorspronkelijke
veerassen te vergroten.
DOELGROEP – Aan het programma
kunnen ondernemers uit Gelderland met
oorspronkelijke veerassen deelnemen
die kansen zien én vooruit willen.
HET PROGRAMMA – Het programma
bestaat uit de volgende onderdelen:
– een excursieprogramma langs voorbeeldbedrijven die een succesvol verdienmodel hebben ontwikkeld met
oorspronkelijke rassen als hoofdtak van
hun bedrijfsactiviteiten;
– een bedrijfscoach die tijdens diverse workshops met ondernemers
meedenkt én een visiedocument en
bedrijfsontwikkelingsplan opstelt;
– toegang tot het online platform www.

idee hebben ze opgedaan in Frankrijk.
Gasten en bezoekers van Erfgoed Bossem
kunnen iedere zaterdag deelnemen aan
een bijzonder viergangendiner. Op het
menu staat vlees van de eigen Brandrode runderen en andere producten uit de
streek. Met toelichting van het verhaal
erachter, zodat je weet wat je eet.

levenderfgoedloont.nl met uitleg over
welke rassen het beste voor welke doeleinden en op welke locatie gebruikt
kunnen worden;
– een eindbrochure met geleerde lessen.
ORGANISATIE – Levend Erfgoed Loont
is een initiatief van Stichting Zeldzame
Huisdierrassen in samenwerking met
erkende centra in Gelderland, stamboekorganisaties van Gelderse rassen, Stichting Landschapsbeheer Gelderland en
MVO Nederland.
Voor de opstartfase is een projectaanvraag ingediend bij de provincie Gelderland, die is toegekend. Het streven
is om na de pilotfase ook in de andere
provincies financiering aan te vragen om
het project te implementeren.
Wil je meer weten over het programma of heb je als Gelderse ondernemer
met oude veerassen interesse om deel te
nemen?
Kijk voor meer informatie op de website:
www.levenderfgoedloont.nl
Of meld je vooraf aan bij projectleider
Linette Mak via: Linette.Mak@szh.nl, tel.
06-27026075.

Multifunctioneel boeren
Ook met Bonte geiten ondernemen loont.
Op boerderij De Brömmels in het Gelderse
Woold bij Winterswijk worden verschillende bedrijvigheden binnen de eigen streek
gecombineerd.
De zeldzame Bonte geiten vormen het
uitgangspunt. Van de melk van de geiten

Boerderij De Brömmels in Woold is een
voorbeeld van regionaal multifunctioneel
ondernemen rond Bonte geiten

wordt kaas gemaakt die wordt verkocht
in eigen winkel en aan restaurants. Dat
gebeurt ook met het vlees van overtollige dieren (bokjes). Het hooi voor de geiten verbouwen ze zelf. En dit alles wordt
gecombineerd met een camping en rondleidingen in de natuur in de buurt. =
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