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Dossier Nieuwe
verdienmodellen

Met de werking ‘Nieuwe verdienmodellen’ binnen
Boerenbond brengen we nieuwe en bestaande landbouwers
samen om te sleutelen aan hun verdienmodel. Dit jaar
selecteerden we drie thema’s waaronder ‘Rundvee met weinig
input en hoge toegevoegde waarde’. We weten al langer dat
rundvee een rol speelt in een circulaire bio-economie. Maar
ook de rol in het capteren van CO2 en het creëren van
biodiversiteit, zorgt voor een meerwaarde. De uitdaging zit
niet enkel in het verwaarden van deze producten en
maatschappelijke diensten maar ook in de erkenning ervan.
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Rundvee met
weinig input en
hoge toegevoegde
waarde
Met de koe als boeman in het klimaatdebat, zou je bijna de unieke rol
vergeten die runderen spelen in een omgeving die zowel gezonde
voeding oplevert als ecosysteemdiensten kan versterken. Met het thema
‘Rundvee met weinig input en hoge toegevoegde waarde’ zoeken we uit
hoe zo’n verdienmodel kan werken voor de rundveehouder.
Nele Lauwers, consulent Nieuwe verdienmodellen Boerenbond

B

innen een lerend netwerk van
een achttal rundveebedrijven
(zowel melk- als vleesvee, lange
als korte keten) wisselen we kennis en
ervaringen uit over het verdienmodel
‘Rundvee met weinig input en hoge
toegevoegde waarde.’ Het is duidelijk
dat de bedrijven al verschillende jaren
naar mogelijkheden zoeken om inputs

voor gewasbescherming, kunstmest en
soja te verlagen. Ze doen dit door beter
bodembeheer, kruidenrijke graslanden,
eigen voedergewassen, enzovoort.

Biodiversiteit ten goede
Een gezonde bodem zorgt voor minder
ziekte- en droogtestress, maar is ook
het resultaat van het inzetten op vang- ->
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Het is nog de vraag of de extra inspanningen van landbouwers voor biodiversiteit en klimaat daarmee vergoed
worden. Voor dat laatste zoekt men
daarom naarstig naar nieuwe paden
om, los van het product, deze ‘eco
systeemdiensten’ te verkopen aan
bewuste burgers en bedrijven die
hun activiteiten klimaatneutraal
willen maken of biodiversiteit willen
versterken. n

Samen sterk
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Voor bedrijven is het in eerste instantie
belangrijk dat de maatregelen leiden
tot een meeropbrengst en/of lagere
kosten. Maar tegelijkertijd zijn diezelfde maatregelen een antwoord op
vragen uit de markt en maatschappij

Innovatieconsulent Duurzame
landbouwsystemen
patrick.meulemeester@innovatiesteunpunt.be

en

Je verhaal vertellen

Patrick Meulemeester

Ecosysteemdiensten verkopen

er

gewassen, verhoogde teeltrotatie
(inclusief granen), organische meststoffen (stalmest), compost, grasmanagement en -samenstelling. Dat zijn
allemaal toepassingen die extra koolstof in de bodem opslaan, maar ook de
biodiversiteit (onder andere nuttige
insecten) ten goede komen.

rond klimaat en biodiversiteit.
Door het verhaal achter het product
over de productiewijze en de boer tot
bij de consument te brengen, kan je
deze overtuigen een faire prijs te betalen. Labels en verkoop via de korte
keten zijn gekende manieren om die
transparantie te versterken. Bij supermarkten is de interesse voor lokaal
voedsel in elk geval fors toegenomen.
Ze zien er een manier in om zich te
onderscheiden.

Bo

Door het verhaal achter
het product te brengen,
kan je de consument
overtuigen een faire
prijs te betalen.

Toepassingen die extra koolstof in de bodem opslaan, komen ook
de biodiversiteit ten goede.
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Onze land- en tuinbouwers zijn
ondernemers. Ze doen op het vlak
van biodiversiteit en duurzaamheid al meer dan dat ze soms zelf
denken. Toch heeft men vaak het
gevoel dat deze inspanningen
te weinig worden gewaardeerd,
terwijl je als boer toch graag fier
bent op wat en hoe je produceert.
Het lerend netwerk Rundvee
maakte duidelijk dat er nood is
aan meer samenwerking. Deelnemers leren van andere bedrijven
hoe ze kunnen bijdragen aan
milieu en klimaat, en kunnen
elkaar regionaal ook versterken.
Door onderling samen te werken
en partnerschappen te zoeken,
moet dit verhaal vervolgens tot
bij de consument/burger komen.
Daarom zoekt Innovatiesteunpunt
samen met Boerennatuur Vlaanderen naar nieuwe verdienmodellen voor koolstofopslag en meer
biodiversiteit. Als dit lukt, zal meer
erkenning en een extra verdienste
het resultaat zijn. Iets om fier op
te zijn.

www.innovatiesteunpunt.be/
nl/projecten/carbon-farming en
www.boerennatuur.be/fabulousfarmers/
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Naast een lokale verankering van hun productie zetten de landbouwers in op de ondersteuning van weidevogels.
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Melkboeren heroveren
Amsterdam
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De boeren van Amstel zijn 22 landbouwbedrijven die actief zijn in het
polderlandschap rond de rivier de Amstel, ten zuiden van Amsterdam.
Een deel van de melk, die ze verwerken in een eigen melkfabriek, is
bestemd voor de horeca en de supermarkten van Amsterdam. Per liter
melk die de consument koopt, gaat 5 cent naar natuurmaatregelen die
de boeren zelf uitvoeren.
Nele Lauwers, consulent Nieuwe verdienmodellen Boerenbond

N

iet met tractoren maar met
een armada aan boten heroverden de ‘Boeren van
Amstel’ de dag na Wapenstilstand
vorig jaar de Nederlandse hoofdstad.
Met een levensgrote brik melk op één

van de elf boten, voeren ze toen
richting stadhuis. Directeur Michel
Penterman: “We vierden dat elke
Amsterdammer nu melk uit zijn
achtertuin kan drinken. Binnen 10 km
van gras naar glas.”

Boeren van Amstel
Een viertal jaar geleden richtten de
boeren van Amstel een zuivelfabriek
(melk en yoghurt) op voor de lokale
markt. Michel Penterman: “De boeren
houden van hun vak en zijn enorm
gedreven voor het behoud van groen,
zo dicht bij de stad. Maar ik ga ook eerlijk zijn: het is een pioniersachtige club
die melk wil verwerken en verkopen in
deze metropoolregio. En dat gaat niet
vanzelf.” Momenteel verwerken ze
400.000 liter, maar ze hopen snel te
verdubbelen eens de horeca weer
heropent.
Net voor corona ging het best goed en ->
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Maatregelen oplijsten
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Het verhaal bij het product moet
tastbaar zijn. De maatregelen die de
landbouwers uitvoeren zijn vaak te
technisch voor de consument. “Luisteren naar de consument is daarom
belangrijk. Naast de meerwaarde
voor natuur apprecieert de Amsterdammer de voedselproductie en de
open ruimte nabij de stad”, aldus
Michel Penterman.

Verdienmodel en erkenning

en

De prijs die de boeren krijgen voor de
melk is de prijs van FrieslandCampina.
Daarbovenop worden de coöperanten
beloond naarmate ze meer bijdragen
aan de natuur. Dit komt uit de pot waar
die 5 cent per liter naartoe gaat, en die
dus betaald wordt door de consument.
Als er op het einde van de rit winst
gedraaid wordt met de fabriek, wordt
dit weer onder de coöperanten verdeeld op basis van hun natuurprestaties. Via deze melk groeit het bewustzijn bij de stedeling voor de rol in deze
regio: voedselvoorziening, open ruimte
en natuur. “Steeds meer mensen kiezen
voor lokale producten, en zijn ook
bereid om die 5 cent te betalen. Ze zien
dit als een investering in hun achtertuin”, weet Michel. n

Michel Penterman:

“Onze corebusiness
is natuur verzorgen
en melk verkopen.”

ht

De natuurlijke omgeving van het
gebied maakt dat het bijna uitsluitend
voor melkveebedrijven interessant is.
Bovendien kiezen weidevogels deze
veenweiden uit om te broeden zoals
bijvoorbeeld de grutto. De grutto werd
in 2015 verkozen als nationale vogel
voor Nederland omdat er nergens in
Europa zo veel broeden als daar.

Lessen

er

Veenweiden

Nederland en de lokale natuurvereniging lijstten ze een aantal maatregelen
op die de soort ten goede komen. Het
gaat bijvoorbeeld om later maaien om
nesten niet te schaden, waterbeheer en
aflopende kanten. Het inzaaien van
kruidenrijk grasland zorgt voor voldoende insecten als voer voor deze
vogels. Hoe meer maatregelen de landbouwer neemt, hoe beter die wordt
beloond.

Bo

vond de melk vlot afzet in de talrijke
koffiebars. Maar door de coronamaatregelen en het wegblijven van toeristen
dook de vraag naar beneden. Tegelijk
groeide de belangstelling voor lokale
en gezonde voeding. Michel: “Mensen
gaan bewuster consumeren. Dat zorgt
ervoor dat retailers zich hierin willen
onderscheiden. Zowel lokale als grote
supermarkten willen onze melk in de
rekken, en dat zijn ondertussen 170
winkels.” Per liter melk die verkocht
wordt, gaat bovendien 5 cent naar een
rekening die dient om de biodiversiteit
in het landbouwgebied te versterken.
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Naast een lokale verankering van hun
productie zetten de landbouwers in op
de ondersteuning van deze weidevogels. Samen met Vogelbescherming
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Het runnen van een melkfabriek is
complex. Voedselveiligheid en kwaliteit zijn thema’s die de boeren op hun
bedrijf vooropstellen. Maar om dat in
de context van een melkfabriek toe te
passen, heb je andere professionals
nodig. Daarbovenop moet de verkoop
en het management goed gebeuren.
Dit brengt de vaste equipe op een
zevental mensen. Een bedenking
die directeur Michel Penterman zich
maakt, is of een eigen melkfabriek
wel de juiste keuze was: “Onze corebusiness is natuur verzorgen en melk
verkopen.”
Belangrijk bij de opstart was de positie van FrieslandCampina. Ze kwamen overeen dat de melkveehouders
tot 30% van hun melk aan dit initiatief
kunnen leveren. Anders konden de
boeren dat risico moeilijk nemen.

© IVAN DE CLERCQ
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Troeven van witblauw
en Black Angus combineren
Ivan De Clercq
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Geen enkel vleesveeras is zo intens verstrengeld met ons land en zijn
veehouders als het Belgisch witblauw. Extensief gehouden rassen zoals Black
Angus lijken soms moeilijk te combineren met het witblauw, maar Tim en
Dorien Bottu-Bruynseels van ‘Van het Lindeveld’ uit Linter tonen dat de
sterktes van beide rassen elkaar perfect kunnen aanvullen.

Allemaal de weide op

co

py

Het witblauw is er meer dan een beroep,
maar ook een passie. Naast de verkoop van
jongvee voor afmest worden er elk jaar ook
een aantal dekstieren verkocht, die zowel
in binnen- als buitenland gegeerd zijn. “De
stieren die boeren hier kopen, zijn niet per
definitie de typische prijskampstieren.
Goede poten, een goede groei hebben en
de wei gewoon zijn is even belangrijk. Ook

“We creëren een
verbinding tussen
landbouw, natuur en de
mensen in de omgeving.”

letten we op een goede spreiding van de
gebruikte bloedlijnen, en het vrij zijn van
gebreken”, aldus Tim.
De kalveren gaan mee met de zoogkoeien
de weide op, waar ze uiteraard bijgevoederd worden. Ook de vaarzen waarmee
verder gekweekt wordt, gaan de weide op.
“Vaarzen krijgen bij ons de tijd om uit te
groeien; doorgaans kalven ze bij ons voor
eerste keer als ze tussen de 2 en 2,5 jaar
oud zijn. Doordat ze wat later een eerste
keer kalven, hebben ze zelf ook meer body
en raken ze vlotter opnieuw drachtig, zelfs
al hangt er nog een kalf onder. Het kalf bij
de koe houden en een goede vruchtbaarheid hoeven elkaar niet tegen te spreken.”
Tims ouders Freddy en Carine hebben

altijd de kalveren bij de koe gehouden en
beweiding centraal gesteld. Tim wil die
filosofie ook verder zetten. “Koeien hebben
vier magen, laat ze die maar gebruiken.
Uiteraard moet het ruwvoeder van goede
kwaliteit zijn.”

Begrip en overleg
Het bedrijf beschikt over flink wat grasland
om die visie mogelijk te maken. Naast
eigen grasland, maakt het bedrijf ook
gebruik van graslanden in de Getevallei die
Natuurpunt beheert. “Enkel voor de grasopbrengst moet je het niet doen. Bemesting en sproeien zijn uit den boze, maaien
kan maar na een bepaalde datum. De
opbrengst is dus per definitie beperkt.” De
samenwerking met Natuurpunt loopt vlot.
Er staan afspraken op papier, maar begrip
en onderling overleg zijn in de praktijk leidend. “Ik zal het altijd laten weten als ik bijvoorbeeld ergens wil maaien. Als dat even
niet kan omdat er een waardevolle paddenstoelensoort groeit, dan heb ik daar
begrip voor. Omgekeerd beseffen zij ook
dat je als boer soms moét maaien omdat ->
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Andere doelgroep

het weer dreigt om te slaan. Het is door
open te staan voor de ander, zijn visie en
beweegredenen dat je het verste komt.”
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Het kunnen groeien op een zuinig rantsoen, het natuurlijk kalven, de zelfredzaamheid en het uitstekend begrazen van
natuurgebieden zijn onlosmakelijk troeven, maar op het einde van de rit moet er
uiteraard vlees op de plank komen. “Qua
grootte en lengte kan Angus met witblauw
mee, al zie je onmiddellijk dat witblauwe
dieren zwaarder gebouwd zijn. Zelfs het
levend gewicht valt mee. Alleen is het rendement in de overgang van karkasgewicht
naar verkoopbare kilo’s bij witblauw veel
beter. Het witblauw ras zal dus altijd op
het bedrijf de overhand houden.”
Het vlees van Belgisch witblauw is bovendien alom gekend. Er is een keten voor tot
bij de consument. “Als veehouder ken je de
waarde, al kan je die te weinig vinden. Voor
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het vlees van Black Angus is er geen specifieke keten, en blijf je in het ongewisse over
de juiste afzetkanalen.” Evenmin is het
mogelijk om de achtergrond van het
Angus-dier mee te geven aan de grossist
om op die manier tot een betere waardering te komen.
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Elk zijn troeven

Drive-in

Corona bleek – zoals voor andere thuisverkopers – een stimulans voor de verkoop
van vleespakketten. Samen met een collega-melkveehouder, een aardappelteler
en iemand die markten deed in groenten
en fruit werd vorig jaar een heuse drive-in
geïnstalleerd, waarbij alles coronaveilig in
de koffer geladen werd. Regionale zender
ROB-tv kwam de bijzonder drive-in filmen, wat op zijn beurt voor extra bekendheid zorgde. Een Facebookpagina zorgt
voor een blijvend contact met (potentiële)
klanten, en er werd ook al eens geflyerd.
De beste reclame echter blijft mond-totmond. “Zonder corona hadden we wellicht
niet zo snel zo veel mensen bereikt. Als
corona voorbij is, zakken we misschien
terug naar een lager niveau, maar dat hoeft
nog geen ramp te zijn.”
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In 2012 stapte Tim Bottu (36) in het
bedrijf van zijn ouders op de huidige
locatie in Linter (Vlaams-Brabant,
tussen Tienen en Sint-Truiden).
Er worden momenteel zo’n 275 Belgisch
witblauwe dieren gehouden, goed voor
zo’n 110 kalvingen per jaar.

ht

Zo’n vier jaar geleden kreeg Tim de kans
om nog extra aangrenzende natuurpercelen te beheren. Aangezien het om erg verwilderde percelen ging, waren ze ongeschikt voor het witblauw ras. Tim besloot
andere opties te overwegen. Het inzetten
van ondertussen een 25-tal Black Angusdieren bleek de oplossing op maat.
“Angussen eten zowat alles wat op een
verwilderd weideperceel groeit. De percelen evolueren mooi onder hun graasbeheer
terwijl de dieren goed groeien en staan te
blinken in hun vel.” Ook op de eigen percelen krijgt de natuur kansen.
Het bedrijf viel zelfs met een eigen perceel
in de prijzen als ‘Schoonste boerenweide
van Vlaanderen’, een wedstrijd van
Natuurpunt in samenwerking met het
ILVO en de VLM.
In de winter komen alle dieren op stal.
“Het in de kar krijgen van de Angussen
lukt prima, op voorwaarde dat ze je kennen en dat je ze rustig meekrijgt. Wie achter een dier moet jagen, is eraan voor de
moeite.” Selectie op ‘handzame’ dieren
blijft een aandachtspunt.
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Schoonste boerenweide

“Mensen uit de buurt of wandelaars in het
natuurgebied zien onze koeien en de
manier waarop ze worden ingezet. Daar
zitten mensen bij die niet of nauwelijks
vlees eten, maar wel bij ons om Angusvlees komen omdat ze het zo mooi vinden
passen in het natuurbeheer. Het is een
andere doelgroep dan het vlees voor het
witblauw.” Ook de verkoop van het vlees
van het witblauw verloopt goed. Beide
vleessoorten hebben hun troeven. “Angusvlees is mooi gemarmerd en heeft veel
smaak, maar witblauw is qua malsheid
top. Vlees van een goed afgemest witblauw
dier smaakt ook.”

Ieder zijn stiel
De oplossing: zelf afmesten en vermarkten.
Daarmee startten ze in 2019. In het verleden
volgde Tim een opleiding tot beenhouwer,
maar vandaag laat hij het vlees versnijden.
“Ieder zijn stiel. Ik heb niet de pretentie om
te stellen dat ik zo goed een biefstuk kan
uitsnijden als iemand die het al 25 of 30 jaar
doet. Een minder gesneden biefstuk kan je
bovendien maar één keer aan iemand verkopen, en dan stopt het. Dat risico wil ik
niet nemen.” Tim en Dorien verkopen
vacuüm verpakte vleespakketten, meestal
van 5 tot 10 kg. Zowel het vlees van witblauw als Black Angus vindt op die manier
via de korte keten zijn afzet. Een diepvriezer
is er niet; maar alle vleessoorten vinden vlot
hun weg.

Groeien in evenwicht
Witblauw zal altijd de basis blijven voor
het bedrijf. Het Black Angus-gedeelte mag
nog wat groeien, maar in evenwicht met
de vraag die er is. “Het op een natuurlijke
manier omgaan met de dieren en het
beweiden zit in ons DNA. Wat we doen
met Black Angus ligt eigenlijk mooi in het
verlengde van wat we met het witblauw
doen. We creëren een verbinding tussen
landbouw, natuur en de mensen in de
omgeving. Daar halen ook wij waardering
en voldoening uit.” n

