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Zoektocht naar een

rendabel natuurbedrijf

Het vleesveebedrijf van Jeroen en Cora Meijering past niet in de
standaardplaatjes. Ze houden een 50-tal herefordrunderen en
30 vleesvarkens, maar hebben zelf maar 2 hectare grond. De
veehouders werken intensief samen met Staatsbosbeheer. Maar
het vraagt pionierswerk om natuurbeheer en vleesproductie te
combineren in een verdienmodel.
TEKST WICHERT KOOPMAN

V

oedertijd in de Margarethapolder, een natuurgebied tegen de stadsrand van Terneuzen in
Zeeuws-Vlaanderen. Alsof ze het met elkaar
hebben afgesproken, duiken tien kalfjes met witte koppen allemaal tegelijk onder de buik van hun moeder, op
zoek naar een gevulde uier. Van een nieuwsgierige fotograaf en journalist trekken ze zich niets aan. De zonnige
aprilochtend voelt door een stevige bries nog wat kil
aan. Vogelgeluiden voeren de boventoon. De horizon is
de kruin van de dijk langs de Westerschelde. Erbovenuit
trekken de contouren van zeeschepen voorbij, op weg
naar de haven van Antwerpen.
‘Als ik in alle rust van dit plaatje kan genieten, voel ik
me een bevoorrecht mens’, vertelt Jeroen Meijering van
vleesveebedrijf Hof de Eendragt. ‘We lopen in de ontwikkeling van ons bedrijf tegen heel wat hobbels aan. En
dat kost best wat energie. Maar als ik hier tussen de
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dieren loop, besef ik weer waar we het allemaal voor
doen’, vult zijn vrouw Cora hem aan.

Van hobby naar honderd hectare
Voor het echtpaar Meijering begon het avontuur in 2013
met de aankoop van een oude boerderij met 2 hectare
grond in het dorpje Zaamslag. Hij – import-Zeeuw en
brandweerman met boerenhart – en zij – geboren en
getogen op een Zeeuws bedrijf met akkerbouw en vleesvee – schaften voor de hobby een paar herefordkoeien
aan. Maar stiekem hadden ze al in het achterhoofd dat
ze hier ook bedrijfsmatig wel iets mee wilden doen.
Natuurgebieden in de omgeving zagen ze daarbij als
een kans.
‘Het begon met een stukje van 7 hectare en daar kwam
iedere keer wat bij’, vertelt Jeroen. ‘Natuurbeheerders
leerden ons kennen en wisten dat we bereid waren met
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J eroen (53) en Cora (34) Meijering-van Dam
Zaamslag (Zeeuws-Vlaanderen)
50 stuks herefordrunderen (waaronder
15 zoogkoeien), 30 vleesvarkens
2 ha eigen grond, 110 ha natuurland van
Staatsbosbeheer, 14 ha weiland van de gemeente
Terneuzen en een kleine 25 ha maailand van het
havenschap (tijdelijk)
vleespakketten en losse verkoop via eigen
webwinkel, levering aan 3 winkels

hen mee te denken. Zo werd ons steeds nieuwe pachtgrond gegund als deze vrijkwam.’ In maart tekenden de
Zeeuwse ondernemers een contract met Staatsbosbeheer
voor een 12-jarige pacht van ruim 100 hectare in de Margarethapolder. Hiermee werden ze ook deelnemer aan
het onderzoeksproject natuurinclusieve landbouw (zie
kader pagina 14). Overigens houden de veehouders naast
een kudde herefords een 30-tal vleesvarkens, die volledig
buiten in weides met schuilhokken verblijven.

Stieren altijd buiten
Voor de koeien hebben de veehouders de oude akkerbouwschuur omgebouwd tot potstal, die wordt ingestrooid met maaisel uit het natuurgebied. De dieren
staan in de winter een maand of drie op stal. ‘Herefords
kunnen prima jaarrond buiten blijven en we mogen ook
bijvoeren. Maar als het te nat wordt, lopen ze alles ka-

pot. Bovendien willen we de koeien graag binnen laten
afkalven, zodat we er zicht op hebben’, vertelt Cora.
‘Daarbij worden de kalveren op stal wat tammer. Herefords zijn van nature heel rustig, maar als ze aan mensen gewend zijn, wordt het nog gemakkelijker om met
ze te werken.’
Zodra de draagkracht van de grond het toelaat, gaan de
koeien met de kalveren het natuurgebied in. De stieren
komen daarna niet meer binnen en lopen in de natuur
tot ze op een leeftijd van tweeënhalf tot drie jaar slachtrijp zijn. ‘Gemiddeld hebben ze dan een geslacht gewicht
van rond de 450 kilo, maar de betere dieren scoren rond
de 500 kilo’, vertelt Jeroen. ‘Deze dieren hebben in hun
leven enkel natuurgras gevreten en dat heeft effect op
de smaak, vermarmering en structuur van het vlees. Dit
wordt door fijnproevers erg gewaardeerd’, merkt hij.
Overigens kiezen de vleesveehouders er bewust voor om

veeteeltvlees MEI 2021

VV05-BedrijfMeijering.indd 13

13

10-05-21 14:34

BEDRIJFSREPORTAGE HOF DE EENDRAGT

Zodra de draagkracht het toelaat, gaan koeien en kalveren naar buiten

de stieren niet te ossen. ‘Herefordossen vervetten snel,
ook al worden ze schraal gevoerd’, verklaart Cora.

Geen geld voor hip
Slachtrijpe stieren – op dit moment ongeveer één in de
maand – brengt Jeroen zelf naar een kleinschalig slachthuis, waar het karkas volledig wordt uitgebeend en geportioneerd. Het vlees komt vacuüm verpakt en diepgevroren terug naar de boerderij. Een deel zetten de
veehouders af via enkele winkels in de buurt. Maar het
grootste deel verkopen ze vanuit hun eigen schuur via
een webwinkel. Hier kunnen klanten een bestelling
plaatsen voor een pakket, maar bijvoorbeeld ook voor
losse hamburgers of gehaktballen. De bestelling kan op
afspraak worden opgehaald. Een rundvleespakket kost
12,50 euro per kilo, een gemengd pakket gaat voor 11,00
euro per kilo over de toonbank.
‘Dat is niet veel geld voor een exclusief product. Maar
we moeten het hebben van de afzet aan consumenten
in de directe omgeving. Een Zeeuw betaalt niet voor hip.
Die wil gewoon goed vlees voor een redelijke prijs’, legt
Cora uit. ‘Het vlees van onze dieren zou niet misstaan op
de menukaart van een restaurant’, weet ze. ‘Levering
aan de horeca is voor ons echter niet interessant. Die
nemen alleen de luxere delen af en dat zou betekenen
dat we met het stoof- en draaivlees blijven zitten.’

Verdienmodel zoektocht
De ambitie om Hof de Eendragt te ontwikkelen tot een
grootschalig bedrijf hebben Jeroen en Cora – die nu beiden buiten de deur werken – niet. ‘Maar we zullen nog

De koeien kalven binnen af

wel wat moeten groeien om uit de boerderij een basisinkomen te halen. Daarbij kan het verdienmodel niet alleen gebaseerd zijn op de productie van vlees’, geeft Cora
aan. ‘We leveren een dienst aan Staatsbosbeheer. Het
zou reëel zijn als wij een deel van de vergoeding zouden
beuren die deze organisatie van de overheid krijgt voor
natuurbeheer. Daarnaast leveren wij een bijdrage aan
de opgave voor de agrarische sector om biodiversiteit
te bevorderen. Maar omdat we nauwelijks eigen grond
hebben, komen we voor vergoedingen niet in aanmerking’, legt ze uit. ‘Kortom, het realiseren van een redelijk verdienmodel voor onze vorm van natuurinclusieve landbouw is nog een zoektocht. We hopen dat het
onderzoeksproject (zie kader, red.) ons hierbij gaat helpen. Uiteindelijk heeft ook Staatsbosbeheer er voor de
continuïteit van natuurbeheer belang bij dat wij een
redelijk inkomen uit het bedrijf halen. We hebben elkaar nodig.’
‘Ons bedrijf past niet in de standaardplaatjes’, merkt
Jeroen regelmatig. Vele uren spendeerde hij aan telefoongesprekken om uit te leggen tegen welke knelpunten in wet- en regelgeving hij aanloopt. ‘De meeste instanties zijn absoluut van goede wil en willen best met
ons meedenken. Maar voordat iets bureaucratisch is
geregeld, ben je zomaar een jaar verder’, spreekt hij uit
ervaring. ‘Ja we voelen ons soms pioniers en dat vraagt
energie’, vult Cora haar man aan. ‘Maar we zijn gedreven om er iets moois van te maken. Behalve dat we veel
plezier beleven aan het werken met de dieren, willen we
ook bewijzen dat het in Nederland nog steeds mogelijk is
om vanuit het niets een boerenbedrijf op te bouwen.’ l

Onderzoeksproject natuurinclusieve landbouw
Hof de Eendragt is een van de eerste deelnemers aan het onderzoeksproject natuur-inclusieve landbouw van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en
Staatsbosbeheer. Het idee achter dit project
is dat Staatsbosbeheer, eigenaar van 50.000
hectare natuurland met een grasachtige ve-
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getatie, grond in langjarige pacht uitgeeft aan
veehouders die willen omschakelen naar een
natuurinclusieve bedrijfsvoering. Daarbij nemen deze boeren ook op hun eigen grond
maatregelen die de biodiversiteit stimuleren.
Op dit moment zijn er met een vijftiental veehouders contracten afgesloten. In het project

is ruimte voor 40 agrarische ondernemers.
Het onderzoeksproject wordt gevolgd door
onderzoekers van Wageningen Universiteit
en Research. Zij monitoren de ontwikkeling
van natuurwaarden in natuurgebieden en op
boerenland. Maar ze kijken ook naar het verdienmodel voor de veehouder.
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