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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Nederlands natuurvlees

met een compleet verhaal
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BEDRIJFSPROFIEL
naam

Echt

plaats
aantal dieren
grond
vleesconcept
vleesomzet

Har (58), Marga (56) en Simone (27) Smeets,
één vaste medewerker en zzp’ers
Echt
750 limousins
700 ha natuur, 60 ha snijmais, 60 ha gras, 3,5 ha voederbieten, 2 ha rogge
Natuurvlees-Nederland
30-35 dieren per week (van 85 leveranciers)

Volwassen vrouwelijk vee van de rassen limousin en blonde d ’Aquitaine,
opgegroeid in natuurgebieden, in Nederland geboren en getogen en
gehouden volgens de eisen van twee sterren Beter Leven. Dat is
Natuurvlees-Nederland, een compleet vleesconcept voor de horeca.
Limousinfokker Har Smeets was een van de pioniers.
TEKST WICHERT KOOPMAN

O

p een zinderende zomermiddag houdt een
kudde limousinrunderen – koeien, kalfjes en
een stier – loom siësta in de schaduw van een
oude bomenrĳ. Maar zodra de roodbruine moederdieren
bezoekers ontwaren, gaan de oren attent naar voren en
is het gedaan met de rust. Op een draf kiest de kudde de
ruimte van een vlakte met bloemrĳk, goudgeel gras.
Decor van het schilderachtige tafereel zou zomaar het
binnenland van Frankrĳk kunnen zĳn. Maar het is Nationaal Park De Meinweg, een natuurgebied van 1800 hectare, gelegen ten oosten van de stad Roermond in de Nederlandse provincie Limburg. Vleesveehouder Har Smeets
beheert hier al meer dan 35 jaar met zĳn dieren enkele
honderden hectares natuurland van Staatsbosbeheer.
Koeien in de natuur leveren een plaatje dat horecaondernemers met plezier voorschotelen aan hun gasten. Ze
vormen dan ook de basis van het merk NatuurvleesNederland, een succesvol vleesconcept waarvan Smeets
mede aan de wieg stond.

In gat gesprongen
‘Natuurvlees-Nederland was oorspronkelĳk opgezet om
vlees van de “wilde” rassen zoals galloway, heckrund en
Schotse hooglanders te verkopen via supermarktketen
Emté’, vertelt Smeets. ‘Maar omdat het niet mogelĳk
bleek de levering van vlees jaarrond te garanderen, werd
dat geen succes. Toen we dat hoorden, zĳn we samen
met de initiatiefnemers en een aantal limousinfokkers
in dat gat gesprongen.’
Een proef in zeven filialen van Emté kon al snel worden
opgeschaald maar toen de supermarktketen werd overgenomen, eindigde het succesverhaal en moesten de
vleesveehouders op zoek naar een ander afzetkanaal.
Dat werd gevonden in Slagerĳen Kaldenberg, leverancier
van horecagroothandel Sligro.
Inmiddels zĳn een 85-tal vleesveehouders bĳ Natuurvlees-Nederland aangesloten en volgens Smeets is er
ruimte voor meer. Om te kunnen voldoen aan de vraag
werden al snel naast limousinfokkers ook fokkers van

het blonde d’Aquitaineras toegelaten. De kracht van
Natuurvlees-Nederland is volgens Smeets het complete
verhaal. ‘Vleesveehouders die aan dit concept mee willen doen, moeten hun dieren niet alleen minimaal 180
dagen per jaar, 24 uur per dag laten grazen in een natuurgebied of extensief beheerd grasland, ze moeten ook
gecertificeerd zĳn voor het onafhankelĳk gecontroleerde keurmerk twee sterren Beter Leven van de Dierenbescherming. Daarbĳ slachten we uitsluitend volwassen
vrouwelĳk vee van drie tot negen jaar oud van de rassen
limousin en blonde d’Aquitaine. Zo garanderen we
steeds een constante kwaliteit van mals en smaakvol
vlees’, legt hĳ uit.
Een ander aspect dat volgens de veehouder bĳdraagt aan
het succes van het concept, is de volledig Nederlandse
oorsprong. ‘Natuurvlees-Nederland staat voor vier keer
NL. Dat wil zeggen: geboren in Nederland, afgemest in
Nederland, geslacht in Nederland en verwerkt in Nederland. Daarmee onderscheiden we ons duidelĳk van geimporteerd vlees.’

Prijs via open calculatie
De prĳs die leveranciers van Natuurvlees-Nederland beuren voor hun dieren, komt tot stand in een open gesprek
tussen veehouders en afnemers en op basis van een open
calculatie van kosten en opbrengsten van alle schakels
in de keten.
Met de hoge vleesprĳzen van dit moment is de meerprĳs
boven op de vrĳemarktprĳs beperkt, maar bĳ lagere
marktprĳzen is leveren aan het concept volgens Smeets
beslist financieel interessant. ‘Daarbĳ is het een groot
voordeel dat we alle vrouwelĳke dieren onder deze voorwaarden kunnen afzetten. Het neusje van de zalm kun
je vaak wel goed verkopen aan de reguliere veehandel,
maar die laat je zitten met de minder courante dieren’,
legt de veehouder uit. ‘Voor ons is Natuurvlees-Nederland in ieder geval een stabiele poot onder ons bedrĳf en
we zouden graag nog wat willen groeien. Maar of dat
met alle stikstofmaatregelen nog mogelĳk is ...’ l
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