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‘Grootmoeders
smaak’ bij Hamme’s

Hoeveslagerij

Elke week is de hoeveslagerij van Marc
Onghena en Greta Pauwels in Hamme
goed voor een afzet van 500 kilo rundvlees. De blondes maken er dan wel de
dienst uit, de volledige bedrijfsvoering
alsook de selectie en fokkerij staan in
het teken van de hoeveslagerij.
TEKST WIM VEULEMANS
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eeds meer dan 25 jaar lang maken blonde
d’Aquitaines de dienst uit op het vleesveebedrĳf
van Marc Onghena en zĳn vrouw Greta Pauwels.
Toen zĳ in 1983 het ouderlĳke bedrĳf overnamen, stond
er enkel een oude koeienstal met enkele witblauwen.
Die witblauwen bleven nog tien jaar op het bedrĳf, maar
moesten plaatsmaken voor het Franse ras. ‘We zĳn overgeschakeld omwille van het gemak’, verduidelĳkt Marc.
De witblauwen vertrokken, de omschakeling kwam er
vrĳ snel. ‘Ik kocht destĳds twee en even later vier blondevaarzen op het bedrĳf van Mintjens in Oostmalle’,
verduidelĳkt Marc. ‘Ook trok ik naar Hongarĳe, waar ik
op een voormalig staatsbedrĳf dertig vaarzen kocht. Ze
waren wel allemaal ingeschreven in het stamboek.’
Deze dieren vormen sindsdien het fundament van het
vleesveebedrĳf. De huidige veestapel voert nagenoeg
volledig terug op deze dieren. Verder wordt er met
regelmaat een nieuwe fokstier aangekocht. Vaak trekt
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Marc (57) en Greta (60) Onghena-Pauwels,
Gert (25) en Kristof (30)
Hamme
180 runderen, blonde d’Aquitaine,
70 kalvingen per jaar
60 hectare land (weideland, mais, granen)
hoeveslagerij

Gert, Greta en Marc Onghena

zoon Kristof hiervoor richting Frankrĳk. Prominent
vooraan op het bedrĳf – op de plaats waar vroeger de
oude koeienstal stond – staat nu de eigen hoeveslagerĳ
‘Hamme’s Hoevevlees’. Twintig jaar geleden begonnen
Marc en Greta ermee, weliswaar op veel kleinere schaal
dan nu. ‘We zĳn net als veel andere vleesveebedrĳven
begonnen met vleespakketten’, vertelt Marc. ‘Maar al
snel bleek dat de verwachtingen en wensen van onze
klanten zeer divers waren en dat we met een standaardpakket hier niet goed op konden inspelen. We kregen de
hulp van een zelfstandige slager en op zaterdag konden
de klanten dan in een klein ingericht winkeltje vooraan
in de oude stal terecht.’

drĳven hiermee bezig, we waren pioniers.’ Door de jaren
heen werd de winkel wat uitgebreid, maar de grootste
stap werd gezet toen zoon Gert zĳn opleiding als slager
had afgerond en in het bedrĳf stapte. Een volledig nieuwe slagerĳ en winkel werden geopend.
In de hoeveslagerĳ wordt rundvlees van het eigen bedrĳf
verkocht. Het aanbod wordt aangevuld met andere vleessoorten. Daarbĳ gaat Marc vooral op zoek naar producten met een eigen verhaal, zoals het Brasvar voor varkensvlees en La Belle Flamande voor kippenvlees.
‘In verhouding tot veel supermarkten of meer klassieke
slagerĳen verkopen wĳ vooral vers vlees en is het aandeel bereidingen vrĳ klein’, vertelt Marc. ‘Vaak krĳgen
we de reactie van klanten dat ze in ons rundvlees de
smaak uit grootmoederskeuken terugvinden.’
Begin september opende het bedrĳf ter gelegenheid van
het twintigjarig bestaan van de hoeveslagerĳ zĳn deuren. Meer dan duizend bezoekers kwamen een kĳkje
nemen op het bedrĳf en in de hoeveslagerĳ. En vooral
werd er ook geproefd. ‘Alles op ons bedrĳf staat nu in
het teken van die hoeveslagerĳ’, vertelt Marc trots. ‘Dat
geldt voor onze arbeid, maar ook de voeding, de selectie
en de fokkerĳ. Maar vooral hebben we veel aandacht
voor onze relatie en de interactie met de consument.’
De nieuwe hoeveslagerij is gebouwd in de oorspronkelijke koeienstal

Investeren in relatie met consument
‘Met regelmaat kregen we toen de vraag van mensen uit
de regio of ze geen vlees konden kopen bĳ ons’, vult
Greta aan. ‘In die tĳd waren nog maar heel weinig be-
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Een rustige stier afkomstig uit Frankrijk maakt momenteel de dienst uit op het bedrijf

Het bedrĳf is ook een enthousiaste deelnemer aan Boeren en Buren, een netwerk waarbĳ boeren hun producten via een lokale ‘buurderĳ’ aan consumenten kunnen
verkopen. Ze nemen deel aan buurderĳen in de eigen
regio, zoals die van Kruibeke, Mechelen, Zele en SintNiklaas. ‘Maar we leveren ook verder, in Meise, Opwĳk,
Dilbeek en zelfs Ukkel’, vertelt Greta. ‘Deze laatste is
zelfs goed voor een honderd bestellingen per week.’
Op die manier probeert het bedrĳf dicht bĳ de consument en tussen de klanten te staan. ‘Klanten zullen op
zo’n buurderĳ veel makkelĳker een reactie geven op wat
en vooral hoe je het doet. Op die manier kun je als bedrĳf beter inspelen op hun wensen’, legt ze uit.

Rust in de stal
Op het moment van overname stond er op het bedrĳf
enkel een oude koeienstal, waar nu de hoeveslagerĳ is
gehuisvest. Twee nieuwe stallen werden door de jaren
De elektriciteit wordt grotendeels opgewekt door zonnepannelen
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heen opgebouwd. ‘De lange stal, rechts op het bedrĳf, is
in drie fases gebouwd’, geeft Marc aan. ‘Later hebben we
nog eens een stal van veertig bĳ twintig meter gebouwd.’
In 2008 kwam er een hele serie zonnepanelen op het dak
van de stal, daarmee zou de hoeveslagerĳ voor een groot
deel van groene stroom voorzien worden. ‘Voor de uitbreiding van de hoeveslagerĳ was dat voldoende, maar
sinds de uitbreiding moeten we weer stroom van het
elektriciteitsnet halen’, verduidelĳkt Greta. ‘Recent hebben we ook geïnvesteerd in nieuwe ledverlichting, waardoor ons stroomverbruik weer is gedaald.’
De rust in de stal is opvallend. Een kalf is ontsnapt uit
de box met haar moeder, maar blĳft opvallend rustig als
we door de voorgang naar het achterste deel van de stal
wandelen. Die rust is niet toevallig. ‘Een van de voornaamste aandachtspunten in de selectie op ons bedrĳf is
het karakter van de dieren’, vertelt Marc. ‘Heeft een koe
een onrustig of moeilĳker karakter, dan fokken we niet
verder met haar. En dat geldt ook voor haar kalf. We
hebben toch keuze genoeg in onze blondeveestapel.’
Daarnaast wil Marc ook dat de dieren makkelĳk kunnen
kalven en toch voldoende bevleesdheid in de blondeveestapel hebben. ‘Ik fok immers dieren om vlees te
hebben voor mĳn hoeveslagerĳ’, is hĳ stellig. Ook bĳ de
aankoop van een stier zĳn karakter en bevleesdheid
twee belangrĳke aandachtspunten. Momenteel loopt er
een jonge stier afkomstig van het blondebedrĳf van Carl
Mintjens in het koppel. De oudere stier is afkomstig van
het Franse bedrĳf Des Nauzes in Lautrec, dat meermaals
– en met succes – deelnam aan keuringen in Frankrĳk.

Elke week 500 kilo vlees
Elke week heeft het bedrĳf ongeveer 500 kilogram vlees
nodig voor de hoeveslagerĳ. Daarom zorgt Marc er ook
voor dat er steeds koeien en stieren in afmest zitten.
Ook een deel van de kalveren wordt afgezet als kalfsvlees. Vaak worden dan zowel de moeder als het kalf al
tĳdens de zoogperiode afgemest. De kalveren blĳven tot
de leeftĳd van zes à zeven maanden oud bĳ de moeder
zogen, maar worden in die periode ook goed bĳgevoerd
met hooi en mais. ‘Jonge kalveren moet je altĳd goed
voeren’, is Marc duidelĳk. ‘Dat is groei die je nooit meer
kwĳtraakt. Als ze niet voor de fokkerĳ ingezet worden
– onder andere omwille van karakter – slachten we ze
op de leeftĳd van zeven maanden oud, goed voor een
geslacht gewicht van ongeveer 205 kilogram.’
Na het spenen worden de stieren apart gehuisvest en
ook zĳ worden continu bĳgevoerd, onder andere met
mais, maar ook met een zelf samengesteld krachtvoer
met eigen granen, eiwitkern en mineralen. De stieren
worden geslacht op een leeftĳd tussen 16 en 20 maanden oud en zĳn goed voor een gemiddeld geslacht gewicht van 500 kilogram. De kalveren die wel voor de
fokkerĳ worden ingezet, gaan net als de koeien in het
voorjaar naar buiten, de weide op. Vanaf de leeftĳd van
20 maanden worden ze bĳ een stier gezet, wat resulteert
in een afkalfleeftĳd van iets meer dan 30 maanden.
Enkel in de late zomerperiode krĳgen de dieren extra
ruwvoer op de weide. In de winter bestaat het rantsoen
uit mais, voordroog, perspulp en mineralen. Enkel de
kalveren en de dieren in afmest krĳgen krachtvoer.
‘Blondes zĳn dieren die met ruwvoer veel kunnen doen’,
stelt Marc trots. ‘Ze zĳn best zuinig en leveren lekker en
smaakvol vlees. l
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