ECONOMIE DE KORTE KETEN

De korte keten: m

De verkoop via de korte keten is booming, hierin geholpen door de
coronapandemie. Maar wat na corona? Bart Thoelen van het Steunpunt
Korte Keten: ‘Ik denk dat het een blijver is. De potentie is enorm.’
Maar er zijn ook obstakels voor groei van de korte keten, vooral in het
rundvlees. Prijsvorming als motivatie is onvoldoende en er is ook een
logistiek probleem: de slachtinfrastructuur verbrokkelt.
TEKST GUY NANTIER
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: modegril of blijver?
E

en korte voedselketen is een keten met een
directe binding tussen de boer en de consument. Vaak in de vorm van een boerderijwinkel, een vleespakket direct bij de boer vandaan, een
boerenmarkt of een ander initiatief. Het vormt een
tegenwicht tegen de lange keten, die via vele tussenschakels loopt en waarin veel ‘mee-eters’ zitten.
De directe verkoop van voedsel leidt tot een betere
prijs voor de producent én consument en niet onbelangrijk tot minder voedselkilometers (minder transport en dus minder CO2-uitstoot). Bijkomend voordeel is dat de consument opnieuw kennismaakt met
het wel en wee op de boerderij en de boer alzo opnieuw een gezicht, een smoel krijgt bij de burgers.

Coronaboost
Het begrip ‘korte keten’ kreeg het afgelopen jaar een
enorme boost vanwege de coronapandemie. Zo is het
aantal huishoudens dat inkopen doet bij boeren,
telers of kwekers, sinds de coronacrisis verdubbeld in
Nederland. Bijna één op de vijf huishoudens heeft
vorig jaar wel eens rechtstreeks bij de producent
gekocht. Dat blijkt uit gegevens van marktonderzoeksbureau GfK. Vorig jaar maart deed slechts één
op de tien huishoudens wel eens inkopen op het
boerenerf. Ouderen kopen het vaakst direct bij boer
of tuinder, meldt GfK. ‘Zij maken 70 procent uit van
de klantenkring van boeren. Jongeren weten boerderijwinkels wel steeds beter te vinden. Hun aandeel is
bijna verdubbeld.
Ook in Vlaanderen is een gelijkaardige trend merkbaar. Volgens VLAM kopen sinds de coronacrisis
meer consumenten rechtstreeks op de hoeve. Tijdens
de eerste helft van 2020 ging het over 40 procent
meer gezinnen. Waar voorheen vooral oudere mensen de weg vonden naar de hoeve, kopen nu ook
jongere groepen rechtstreeks bij de boer.

Uit een bevraging die VLAM organiseerde in mei
2020 bij producenten in de korte keten, blijkt dat
67 procent een hogere omzet draaide (40 procent
spreekt over een omzetstijging van meer dan 20
procent), 31 procent zegt dat de meeste vaste klanten
nu vaker kopen dan normaal, 83 procent zegt nu
meer nieuwe klanten te hebben dan normaal. Vooral
boeren die groenten, fruit, aardappelen of eieren
verkopen, halen beduidend positievere cijfers, zo
blijkt uit de bevraging.
Maar opgelet: er zijn kapers op de kust. Het groeiende marktaandeel van korte ketens is ook de supermarkten niet ontgaan. Zo is bijvoorbeeld supermarktketen Plus in Nederland al enige tijd bezig met
korte ketens en rolt dit voor steeds meer productcategorieën uit. Ook Belgische supermarktketens zoals
Carrefour spelen in op de trend. Carrefour doet dit
met het concept ‘Act for Food’. Delhaize speelt het
anders en gaat bijvoorbeeld voor vlees een ‘rechtstreekse’ bevoorrading aan bij de Belgische vleesveehouders en biedt hun in ruil een extra premie.

Prijsvorming eerste trigger
De aandacht bij veehouders om met een korte keten
te starten is nauw gelinkt aan de prijsvorming in de
lange keten. ‘Het zijn twee communicerende vaten’,
geeft Bart Thoelen, consulent bij het Steunpunt Korte Keten, aan. ‘De interesse om op te starten met de
korte keten stijgt bij een slechte prijsvorming in de
lange keten en vice versa.’
Heel wat vleesveehouders voegen zelf waarde toe aan
hun productie en volgen daartoe een opleiding tot
beenhouwer. ‘België telt op vandaag zo’n 250 hoeveslagers’, vertelt Bart Thoelen. ‘Hoeveslagers zijn veehouders die na de slacht het vlees – rund, varken,
schaap – verwerken op het eigen bedrijf.’
Maar niet iedere korteketen-ondernemer in de rund-

Startersbrochure ‘Slachten voor de korte keten’
Het Steunpunt Korte Keten ontwikkelde in
samenwerking met VLAM, Boerenbond en
Febev (de federatie van het Belgische vlees)
de informatiebrochure ‘Slachten voor de korte
keten’.
Het steunpunt stimuleert hiermee het rechtstreeks contact tussen veehouders en slachthuizen en speelt in op de toegenomen interesse voor lokale producten en lokaal kopen.
De brochure geeft een overzicht van de wettelijke kaders. Bart Thoelen, consulent Steun-

punt Korte Keten: ‘Wie vlees afkomstig van
dieren op het eigen landbouwbedrijf wil commercialiseren, moet beroep doen op een
erkende slachtinrichting of op een slager en
zo zijn er nog heel wat wettelijke eisen. Zeker
voor starters is zo’n overzichtelijke folder
bijzonder waardevol.’
De slachtbrochure geeft onder andere een
overzicht van de wettelijke kaders voor de
starters met hoevevlees
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Exclusiviteit in
producten geeft
toegevoegde
waarde aan
hoevevlees

veesector is hoeveslager. Heel wat ondernemers doen
beroep op een externe slager voor het versnijden van hun
dieren. In totaal zijn er in Vlaanderen 220 rundveehouders gekend die vleesproducten zelf commercialiseren.
Samenwerken met een externe slager is een prima manier van opstarten in de korte keten, omdat de investering – ook in opleiding en tijdsbesteding – beperkt blijft
en je toch de detailhandelsmarkt in de buurt kan opzoeken. ’Vorig jaar kreeg het steunpunt infovragen van veertig bedrijven over deze formule. Het eerste trimester 2021

waren er dat al een tiental’, geeft Thoelen aan. De tarieven die slagers aanrekenen, variëren met hun dienstverlening en kunnen oplopen tot 3 euro per kilo.
Het zijn vooral wettelijke of technische vragen die binnenlopen bij het Steunpunt Korte Keten. ‘Zo’n 60 procent
van de infovragers kijkt vooral naar de prijsvorming in
hun huidige markt. Slechts 40 procent vertrekt vanuit
een nieuwe toegevoegde waarde voor de klant.’
Wat die toegevoegde waarde dan wel is? ‘Dat loopt nogal
uiteen van beleving, over het contact met dier en boer,

Micro-slachthuis alternatief voor mobiel slachthuis?
Zowel in Nederland als in Vlaanderen zijn er
haalbaarheidsstudies gedaan rond het slachten in mobiele slachteenheden, zoals dat in
de Scandinavische landen en in de Verenigde Staten reeds ingang heeft gevonden.
Dierenarts Bert Driessen, onderzoeker bij
RCC-Belgium, dat zich toelegt op wetenschappelijk onderzoek op gebied van diergedrag en dierenwelzijn: ‘De context is ginds
natuurlijk anders, denk maar aan de grote
afstand tussen het bedrijf en de slachteenheid, de grootte van de bedrijven en de subsidiëring.’
Uit de studies blijkt dat een mobiele slachteenheid voor rundvee hier niet rendabel is. ‘In
een gangbaar slachthuis betaalt de veehouder 100 tot 200 euro per geslacht rund, in
een mobiele slachteenheid wordt dit al gauw
500 tot 600 euro per rund’, zegt Driessen.
De hoge kostprijs heeft voornamelijk te maken met de kleine aantallen rundvee die per
bedrijf op een dag kunnen geslacht worden.

10

‘Om dit probleem te ondervangen zou je
de mobiele eenheid op een centrale locatie
kunnen neerzetten en runderen van verschillende bedrijven kunnen aanvoeren’, vertelt
Bert Driessen. ‘Maar wat blijft er dan nog over
van de initiële meerwaarde, het achterwege
laten van het transport van dieren?’ Verder
geeft de onderzoeker nog aan dat er ook
problemen zijn op het gebied van wetgeving
of bij verwijdering van de ‘slachtafvallen’.
Voorlopig is mobiel slachten wettelijk niet
toegestaan. Een alternatief dat misschien in
de maak is, is het opzetten van micro-slachthuizen. Bert Driessen: ‘Microslachthuizen zijn
slachteenheden die flexibel zijn in hun werking en kleine hoeveelheden slachten voor
alle diersoorten. Zoals het slachten heel lang
geleden geschiedde.’
RCC-Belgium start samen met Vlaamse SchapenHouderij (VSH) en Bioforum binnenkort
een haalbaarheidsstudie op. Bert Driessen:
‘Het project “Nood aan microslachthuizen”

start op 1 juli 2021 en duurt twee jaar. Maar nu
al blijkt er enorm veel interesse van de politiek, overheidsdiensten en van de sector zelf
in de uitkomst van de studie.’
In Noord-Amerika en Scandinavië zijn mobiele
slachthuizen al jaren in gebruik
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Wat motiveert burgers om de boer op te gaan?
Bij de uitbouw van een bedrijfsstrategie is
het belangrijk om te weten wat de consumenten motiveert tijdens hun aankoopproces.
Redenen voor lokale aankoop kunnen bijvoorbeeld de bezorgdheid om het milieu
zijn, de bezorgdheid om de lokale economie,
de goede productkwaliteit of de voedselveiligheid.
Het Europees project Reframe onderzocht
de houding van Europese consumenten ten
opzichte van lokaal voedsel en de intenties
om lokaal voedsel te kopen in de vijf focusregio’s West-Vlaanderen in België, Västra
Götaland in Zweden, Wesermarsch-district in
Duitsland, Denemarken en Noord-Nederland.
Uit het onderzoek blijkt dat de factor ‘bezorgdheid om de lokale economie’ en de

factor ‘waargenomen kwaliteit’ de belangrijkste parameters zijn om lokaal voedsel te kopen. Hoewel de bezorgdheid om de lokale
economie in de meeste regio’s een belangrijke rol speelt, bleek het zowel in West-Vlaanderen als in het Wesermarsch-district in Duitsland de meest prominente factor te zijn. Dit
geldt ook voor de waargenomen kwaliteit,
die in drie van de Reframe-regio’s een belangrijke factor is.
Enkele factoren kwamen in de ene regio
sterk naar voren, terwijl ze in de andere nauwelijks werden vermeld. Zo is de zorg voor
het milieu in West-Vlaanderen een belangrijk
motief om lokaal te kopen en is het gezondheidsbewustzijn een belangrijke factor in
Denemarken.

exclusiviteit in producten, maatwerk voor klanten tot
een welgemikt antwoord op het klimaatvraagstuk’, vat
Bart Thoelen samen. ‘Korte keten is werken met mensen
in de buurt. Mijn ervaring is dat het succes eerder te
zoeken is bij de persoon van de ondernemer dan in het
concept op zich. Het gaat niet zozeer om de keuze voor
hoeveslagerij of verkoop van vleespakketten, maar om
hoe dat je dit in de markt zet.’

Bottleneck: de slachterij
Een ‘kritiek’ punt voor de directe hoeveverkoop van
rundvlees is de daling van het aantal slachtlocaties.
Bart Thoelen: ‘De infrastructuur brokkelt geleidelijk af.
In bepaalde regio’s en voor bepaalde diergroepen vormt
dat een logistiek probleem.’ Veel heil in een mobiele
slachteenheid voor de thuisverkoop ziet de consulent
niet, althans niet voor rundvee. ‘Voor pluimvee of varkens is het een oplossing vanwege de grote aantallen die
op één dag op één plaats kunnen geslacht worden. Voor
rundvee ligt het moeilijker vanwege de kleine aantallen
en de grootte van de dieren.’
Op rundveebedrijven in het buitenland zie je wel mobiele dodingseenheden, maar het uitsnijden gebeurt
vaak alsnog in een erkend slachthuis. Bovendien is het
marktaandeel van de korte keten voor rundvlees in verhouding nog te klein en ligt de kostprijs voor het verwerken hoog. ‘Bedrijfseconomisch is een mobiele slachterij voor rundvee daarom een heel grote uitdaging. Het
enige alternatief dat ik zie, zijn kleine, mogelijk coöperatieve slachthuizen die geïnteresseerd zijn om ook kleine
volumes te slachten.’

Risico spreiden altijd goed
Landbouwers verkopen hun producten niet alleen via
één bepaalde vorm van korte keten, maar via verschillende vormen: webwinkel, boerenmarkten, buurderijen,
voedselteams, retail of horeca. Zo spreiden ze het risico.
In 2017 haalde circa 11 procent van de Nederlandse
landbouwbedrijven een deel van zijn omzet uit de korteketenverkoop, in 2020 was dit percentage gegroeid naar

De bezorgdheid om de lokale economie en de
waargenomen kwaliteit zijn de belangrijkste
parameters om lokaal voedsel te kopen

circa 14 procent. Voor deze bedrijven is korteketenverkoop een belangrijk onderdeel van hun verdienmodel
geworden. Gemiddeld behalen deze bedrijven een derde
van de totale omzet uit deze nevenactiviteit, aldus het
onderzoeksbureau GfK. De grootste omzetmakers in de
korte keten zijn volgens VLAM groenten en fruit (35%),
gevolgd door vlees (22%), aardappelen (14%), zuivel
(11%) en bloemen en planten (6%). Hoeveel runderkarkassen via de korte keten versneden en vermarkt worden, is koffiedik kijken. ‘Wij monitoren geen volumes’,
zegt Thoelen. ‘Uit ervaring weet ik wel dat drie à vier
runderkarkassen per maand bedrijfseconomisch heel
interessant is voor de veehouder. Maar dat is slechts
weinig bedrijven gegeven. Eén à twee karkassen per
maand is een mooie bijverdienste, maar brengt onder
aan de streep minder financieel soelaas als nieuw verdienmodel.’
Korteketenverkoop: een modegril of blijver? Bart Thoelen denkt dat het een blijver is. ‘De potentie is enorm.
Een groep consumenten wil best wat extra betalen, maar
dan moet het product ook écht onderscheidend zijn. In
de korte keten stappen enkel en alleen als oplossing voor
een slechte prijsvorming in de lange keten is een verkeerde motivatie.’ l

Samenvatting
– De prijsvorming in de markt vormt een eerste trigger
om als vleesveehouder aan de slag te gaan met
korteketenverkoop.
– Creëren van toegevoegde waarde, zoals exclusiviteit of
maatwerk, zorgt voor het behoud van klanten.
– De daling van het aantal slachtlocaties is een kritiek
punt voor directe verkoop. Mobiele slachterijen zijn
geen alternatief, omdat ze te duur zijn.
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