SERIE ONDERSCHEIDENDE VLEESCONCEPTEN

De korte keten of directe verkoop van producent
naar consument heeft de wind in de zeilen. Met
welk onderscheidend verhaal of welke toegevoegde waarde verleiden vleesveehouders hun klanten?
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BEDRIJFSPROFIEL
naam
aantal dieren
aantal kalvingen
grond
		
merknaam
website
prijs/kg vleespakket
Aerdt
prijs entrecote/kg

Jos Bolk
gemiddeld 400
120
50 ha cultuurgrond,
250 ha natuurbeheer
Natuurkoeien
www.natuurkoeien.nl
€ 12,50
€ 24

Hij was de eerste vleesveehouder in Nederland die rundvlees met ‘twee
sterren Beter Leven’ verkocht. Maar onderscheiden op dierwelzijn wordt
volgens Jos Bolk uit Aerdt steeds moeilijker. Natuurbeheer in combinatie
met duurzaamheid is zijn nieuwe troef. Bovendien haalt de Gelderse
veehouder nog maar hooguit 10 procent van zijn omzet uit de korte keten.
TEKST WICHERT KOOPMAN

T

oen Jos Bolk uit Aerdt begin deze eeuw een potstal
met open front bouwde voor zijn vleesstieren, stak hij
op het gebied van dierwelzijn met kop en schouders
uit boven de standaard in de sector. ‘Het gros van de stieren
werd destijds op volledig rooster gehouden. Koeien stonden
vaak nog aangebonden op de grup’, herinnert hij zich.
De Dierenbescherming bekroonde het pionierswerk van de
veehouder. Hij werd de allereerste die rundvlees met het
keurmerk ‘twee sterren Beter Leven’ kon verkopen. Later
kreeg het vlees van zijn bedrijf ook het certificaat ‘Scharrel’.
Het leverde de ondernemer een aantal jaren een voorsprong
in de markt op, die hij onder andere verzilverde via de verkoop van vlees in de korte keten.

Twee sterren nu standaard
Terwijl Bolk gestaag bleef doorbouwen aan zijn concept ‘Natuurkoeien’, zetten andere vleesveehouders grote stappen in
zijn richting. ‘Twee sterren Beter Leven is nu zo ongeveer de
standaard voor dierwelzijn’, constateert de veehouder. ‘Voorop blijven lopen is niet altijd gemakkelijk. Met dezelfde
moeite die ik moet doen om een klein stapje vooruit te zetten, nemen degenen die volgen vier grote stappen. Onderscheiden op dierwelzijn wordt steeds lastiger’, stelt hij vast.
‘Op veel punten gaat dierwelzijn op ons bedrijf verder dan
de eisen voor twee sterren. Zo lopen de moederdieren met
hun kalveren van maart tot kerst in de natuur, waarbij ze
altijd beschutting hebben tegen slecht weer’, geeft Bolk als
voorbeeld. ‘Bovendien onthoornen we alle dieren. We hebben meerdere keren meegemaakt dat dieren elkaar verwondden of met een bloedende hoorn rondliepen in een
natuurgebied. Zie zo’n zwaar gestreste koe maar eens te
vangen en te behandelen ... Ik ben ervan overtuigd dat onthoornen beter is voor het dierwelzijn. Maar dat is wel lastig
uit te leggen aan de consument’, erkent hij. ‘Doorontwikkelen naar drie sterren Beter Leven zou weer voor een voorsprong kunnen zorgen, maar is – vanwege de investeringen
die het vergt – niet haalbaar voor mijn bedrijf.’

Bolk probeert zich nu te onderscheiden op de bijdrage die
zijn dieren leveren aan de ontwikkeling van natuur. Daarnaast zet hij in op verlaging van de CO2-voetafdruk van het
vlees, onder andere door voer en strooisel zo veel mogelijk uit
de regio te halen en zelfvoorzienend te zijn voor stroom. ‘Dit
zijn ontwikkelingen die mij in de toekomst gaan helpen in de
afzet van vlees. Maar nu is het nog lastig om hier meerwaarde uit te halen, zeker in de korte keten’, is zijn ervaring.

Korte keten niet rendabel
Afzet via de korte keten is voor Bolk dan ook geen speerpunt meer. Enkele jaren geleden was directe verkoop nog
goed voor zo’n 70 procent van de vleesomzet. Zo leverde de
veehouder rechtstreeks aan particulieren, aan zorginstellingen en aan de horeca. Nu beslaat de rechtstreekse verkoop
– enkel via een winkel aan huis – nog hooguit 10 procent
van de omzet. Het grootste deel van de dieren wordt via
groothandelaren bij ambachtelijke slagers en in het supermarktkanaal tot waarde gebracht.
Deze omslag in verkoopstrategie is volgens Bolk gebaseerd
op een combinatie van ontwikkelingen. ‘Toen we twintig
jaar geleden startten met de directe verkoop, waren we de
enige in de wijde omtrek. Nu zijn er tientallen collega’s die
vlees aanbieden. Zorginstellingen centraliseren hun inkoop
en de horeca heeft het moeilijk door de coronamaatregelen’,
somt hij er een aantal op.
Daarbij is afzet via de korte keten volgens de vleesveehouder
zeer arbeidsintensief. ‘Aan het bedrijf in de huidige opzet en
met de huidig omvang heb ik de handen meer dan vol. Dat
betekent dat ik voor alle extra werkzaamheden arbeid moet
inhuren. Als ik eerlijk tel, kan het absoluut niet uit om
twintig kilometer te rijden voor een bestelling van tien kilo
biefstuk’, rekent hij voor. ‘Arbeid wordt alleen maar schaarser en duurder, maar de vleesprijs stijgt niet mee. Dit betekent dat arbeidsefficiëntie steeds belangrijker wordt voor
mijn bedrijf’, legt de ondernemer uit. ‘Verkoop via de korte
keten past daar niet meer bij.’ l
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