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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Vlaamse Ardennenrund
geeft voldoende rendement
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BEDRIJFSPROFIEL

Etikhove (Maarkedal)

naam	
Wouter en Evelien De Medts-Lammertyn
plaats
Etikhove (Maarkedal)
aantal dieren
190
merknaam
Vlaams Ardennen Rund
start concept
2017
vleesomzet
één koe per 3 weken
prijs/kg vleespakket
13,30 euro
prijs entrecote/kg
24 euro

Bijna vijf jaar bouwen Wouter en Evelien De Medts-Lammertyn samen met
een lokale slager-traiteur aan het concept van hun Vlaamse Ardennenrund.
Ze hebben daarbij aandacht voor kwaliteit, hun omgeving en vooral hun klanten. Niet alleen is er financiële meerwaarde, voor de veehouders is met name
de erkenning die ze krijgen, de drijfveer om het elke dag nog beter te doen.
TEKST WIM VEULEMANS

Over de Koppenberg, via de Steenbeekdries naar de Taaienberg, een wielerliefhebber kan meteen de omgeving erbij
plaatsen. De Vlaamse Ardennen, het hart van de Ronde van
Vlaanderen, maar sinds 2017 ook het fundament van het
vleesconcept van Wouter en Evelien De Medts-Lammertyn
uit het Oost-Vlaamse Etikhove nabij Oudenaarde. Hun concept ontstond uit een denkoefening die het koppel maakte
met hun voerleverancier Franson en een Oost-Vlaams communicatiebureau dat financiële middelen beschikbaar had
gekregen van een melasseproducent die de met die ondersteuning de positie van de boer wilde verbeteren.
‘Een eerste gedachte was om een hoeveslagerij te beginnen,
maar dat idee werd snel geparkeerd’, geeft Evelien aan. ‘Als
je daarvoor kiest, moet je ook andere keuzes gaan maken en
we wilden ieders talent het sterkst benutten. Wouter wou
gewoon boer blijven.’
Het bedrijf zocht contact met het slachthuis waar de dieren
al naartoe gingen en met slagerijen in de buurt. Van daaruit
ontstond het idee van het Vlaamse Ardennenrund.
‘Van bij de aanvang hebben we toen ook een grondige kostprijsanalyse gemaakt’, geeft Wouter aan. ‘We zijn tegen
potentiële slagers altijd duidelijk geweest over welke prijs
we willen per kilo. We wilden prijszetter zijn en niet de
prijs ondergaan.’ In het begin werden ze in hun communicatie en promotie nog ondersteund door het communicatiebureau, maar nu nemen ze alle taken en kosten zelf
op zich.

Groeiend concept
In het begin kwam het Vlaamse Ardennenrund van Wouter
en Evelien bij een lokale Spar-winkel te liggen, maar die
stopte. Dat gat werd snel opgevuld door een slagerij-traiteur.
En die zag zijn afzet van bij aanvang toenemen. In het begin
leverde het vleesveebedrijf een half rund per 21 dagen, de
andere helft werd via het slachthuis afgezet in het reguliere
circuit. Momenteel wordt er in eenzelfde periode een volledige koe afgezet via het vleesconcept. ‘We trachten wel niet
al te zware runderen af te zetten als Vlaamse Ardennen-

rund’, pikt Wouter in. ‘Om en nabij de 550 kilo geslacht
gewicht is meer dan voldoende, anders zijn de entrecotes
vaak te groot om vlot te verkopen.’
Financieel was hun vleesconcept zeker een meevaller, maar
er is meer volgens Evelien. ‘Je wordt er als veehouder ook
mentaal beter van. Wanneer hoor je als producent in de
gewone veehandel iets van je afzet? Als het slecht is. Nu
krijgen wij in onze omgeving veel meer feedback en erkenning voor ons product.’
Volgens beiden ga je door zelf de afzet in handen te nemen
anders naar je dieren kijken. ‘Veel meer als een beenhouwer’, getuigt Wouter. ‘Vroeger had ik mijn kijk gericht op
keuringen, dat is nu anders. We kijken naar wat de slager
en de consument wil. Het zou misschien zelfs goed zijn als
alle vleesveehouders een slagersopleiding zouden volgen.’

Maak verbinding met de klant
Als producent moet je niet alleen meer als een slager naar je
dieren kijken, maar ook de verbinding zoeken met de consument. En die is er volgens Wouter en Evelien niet zomaar,
die moet je zelf opzoeken. ‘Een open en positief verhaal is
belangrijk’, vertelt Evelien. ‘Dat hebben we ook met vallen
en opstaan moeten leren. Vroeger was het via een folder en
wat mond-tot-mondreclame, maar nu is de rol van social
media niet te onderschatten. Je bereikt er snel veel mensen
mee. En je krijgt interactie op wat je deelt.’ Beiden zijn ze
ook bijzonder actief in een aantal verenigingen in hun omgeving. Ook hiervan geven ze aan dat dit zijn waarde heeft.
‘Je creëert een netwerk’, aldus Wouter.
Maar uiteindelijk draait het toch allemaal om het leveren
van een goed product, in dit geval rundvlees. Goede kwaliteit is evident, maar die constant op dat hoge niveau houden is cruciaal. ‘We kunnen ons niet permitteren om fouten
te maken, want dat kan afgestraft worden’, vertelt Wouter.
‘Zo mesten we dieren met twee tot drie kalvingen af op een
langzame manier. We beginnen in het rantsoen met vooral
ruwvoer en ruwvoerproducten, krachtvoer bouwen we langzaam op. En zo trachten we steeds het beste te doen.’ l
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