Nieuwsbrief nr. 6
r met e
Dit kee

rvoer

igen ve

In dit nummer:
 Kijkje bij de buren

1

 Witlofkwekerij
Hiddink

1

 Hoe wordt klein 2
het nieuwe
groot?
 Focusplaza

2

3
 Verkoop moet
weer het nieuwe
theater worden
 Smits: Vers van 3
het land naar de
klant
 Natuurlijk Sinde- 4
rens weidekalf

Website:
plattelandraadoude-ijsselstreek.nl

Kijkje bij de buren oktober 2016
Op vrijdag 14 oktober organiseerde de Plattelandsraad voor de vierde keer
een kijkje bij de buren. Ofwel een bezoek aan projecten of bedrijven in onze streek. Dit keer was het thema (H)eerlijk eten en korte lijnen. Wat kunnen de leden van de Plattelandsraad doen om het gebruik van streekproducten te vergroten? De witlofkweker Hiddink in Sinderen was het startpunt. Vervolgens naar Gert Smits in de Heurne (landwinkel, groenteteelt
en distributiepunt van de online besteldienst Eet Regionaal). Marjo Grievink van Focusplaza uit Etten schetste daar een overzicht van de trends in
de voedselwereld. De afsluiting vond plaats bij Martine en Robert Rosenbaum met hun vleesproducten van het ‘Natuurlijk Sinderens Weide kalf’.

Witlof uit Sinderen
Erik Hiddink in Sinderen kweekt
witlof. Deze teelt bestaat uit twee
teelten. Eerst de teelt van wortels,
vervolgens de teelt van de witlofkrop in Sinderen.
De “pinnen” uit de polder worden
na aankomst in vierkante bakken
gezet en gaan dan teeltcellen in
om uit te lopen. Op deze manier
wordt in een tijd van drie weken de witlofkrop geproduceerd, zoals we die kennen.
De kwekerij van witlof is al in de vijftiger jaren begonnen. Gerard Klompenhouwer
van Heelwegs Belang heeft in die tijd nog bij Hiddink gewerkt en herinnert zich de
teelt in de vollegrond. De witlofknollen werden ‘opgezet’ (bedekt met een laag grond)
om wit te blijven. Erik: ’Ik heb het nu met de veiling zover voor elkaar dat ik 25% van
mijn afzet via andere kanalen mag doen. Ik lever zo’n 10 maanden per jaar continue,
dus dan moet ik wel zekerheid hebben dat ik mijn product ook kan afzetten’. Naast
directe verkoop aan de klant via een koelkast aan de weg, levert Erik ook aan een supermarkt en aan de online besteldienst Eet Regionaal. Erik betrekt de witlofknollen uit
de Noord Oostpolder. Deze worden niet biologisch geteeld, waardoor hij zich daarmee niet kan onderscheiden. Zijn bedrijf is wel het enige witlofbedrijf in Gelderland,
dus regionaal (via de SPA Streekproducten Achterhoek?) liggen er nog kansen.

Wethouder Sluiter vertelde bij Hiddink dat de gemeente een aanvraag voor een foodmanager heeft ingediend bij de provincie. Als
dat voorstel geaccepteerd wordt, dan biedt dat kansen om ondernemers te steunen in hun zoektocht naar regionale afzet.
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Hoe wordt klein het nieuwe groot?
Lokale producten direct van producent naar consument
In de voedselproductie is de producent de zwakke schakel in de keten
van producent naar consument. Dat geldt voor vrijwel alle onderdelen, melk, vlees, tuinbouwproducten, etc. Dat heeft veel te maken met
de vrijhandel die maakt dat de kostprijs bepalend is geworden. Producten zijn overal ter wereld te koop en landen met de laagste kostprijs worden de norm voor de inkopers. Nederland heeft hoge grondprijzen, relatief hoge lonen en dus dikwijls hoge kostprijzen. Dat leidt
tot schaalvergroting om deze kostprijs te verlagen, maar nog zijn er
veel uitvallers in deze ‘ratrace’.
Daarnaast willen consumenten steeds meer zeggenschap over productiewijze, dierenwelzijn, duurzaamheid. In de wereldmarktprijzen wordt
hiervoor niet betaald. Het blijkt dat een groep consumenten bereid is
om voor producten die aantoonbaar voldoen aan die eisen, wel een
hogere prijs te betalen. Beleving speelt daarbij een belangrijke rol. En de directe relatie
met de producent. Hierop wordt door een groeiende groep ondernemers op ingespeeld. Van smaakworkshops voor vergeten groenten tot lidmaatschap van een pluktuin. Dikwijls kleinschalige initiatieven, maar ook supermarkten spelen hier al op in.
Vormt lokale productie en afzet een alternatief voor de productie van voedsel voor de
wereldmarkt en wat is daarvoor nodig?

Focusplaza

Wim Beijer introduceert Marjo Grievink van Focusplaza

Marjo Grievink van Focusplaza uit Etten schoolde de
deelnemers van het ‘Kijkje bij de buren’ bij in de
trends en kansen rond de afzet van producten om
richting te geven aan de bovenstaande vraag. Focusplaza streeft ernaar om de retail (supermarkten) en
producenten bij elkaar te brengen. Daar zijn ze al 17
jaar mee bezig. En dat is vooral in deze tijd belangrijk
omdat Nederland steeds meer lokaal koopt en streekproducten een steeds groter aandeel krijgen.
Marjo:’Lange tijd was de retail aan zet, zij bepaalden
wat er in de winkels verkocht werd, maar nu is de
con-

sument veel meer aan zet. En de
consument wil een eerlijk product,
met smaak en hoge kwaliteit, liefst
regionaal geproduceerd. Beleving is
daarbij een sleutelbegrip, vandaar de
foto van Gert Smits als producent
boven het vak met zijn groenten in
de supermarkt waar hij aan levert.
Winkels spelen hier op in, waarbij de
“beleving” een belangrijke factor is.
Marjo Grievink legt uit wat er leeft in de voedselsector
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‘Verkoop moet weer theater worden’,
stelt Marjo Grievink:’in plaats
van schappen vol met anonieme
pakken voedsel. Dit zie je niet
alleen in Nederland (zoals Beej
Benders die in Venlo een winkel is begonnen met alleen
maar lokale producten), maar
ook in landen als Engeland en
Ierland. Wat ook steeds meer
opkomt is ‘blurring’, dit is een
combinatie van winkel en horeca. Voorbeelden hiervan zijn de
VersHal in Eindhoven, Markthal
Rotterdam. Ook de nieuwe
Deka in Doetinchem gaat die
kant uit.
Een andere ontwikkeling is het
organiseren van food-

evenementen. Razend populair op dit moment. Het
“verhaal” bij een product is
voor de consument belangrijk;
“waarom doe je het?”. Ook
het terugdringen van voedselverspilling is voor veel consumenten een belangrijk aspect.
Een voorbeeld hiervan is het
laten persen van appels bij
Smits tot heerlijke appelsap,
i.p.v. ze te laten verrotten
onder de boom. Of het verwerken van minder mooie
groenten door kok Rob in de
Plus supermarkt in Winterswijk. Als laatste wil ik laten
zien hoe belangrijk de afzet

via internet is geworden. Deze zogenaamde on-line retail omvat inmiddels
9% van de totale omzet van supermarkten! Supermarkten bieden besteldiensten op steeds meer plaatsen aan
(bv. AH). Maar het systeem van voedselpakketten waar je je op kunt abonneren breidt ook steeds meer uit. Hello Fresh bv. als landelijke keten. maar
deze dienst is eigenlijk ontstaan bij regionale producenten.

Smits: Vers van het land naar de klant
Het bedrijf van Gert Smits in de Heurne is veelzijdig en
heeft al een lange weg afgelegd. In totaal wordt er op
100 hectare groenten geteeld. Gert: ‘Ik heb mij eerst op export
gericht, maar ben daarvan teruggekomen. Voor ons prijspeil van
grond en personeel is dat een doodlopende weg. Beleving en
onderscheiden van anderen, daar moeten we op sturen. Naast
de landwinkel lever ik vrijwel elke dag vers gesneden groenten
aan zes winkels. Mijn foto hangt daar boven de schap, want de
mensen willen weten waar een product vandaan komt en wat
voor verhaal er achter zit. Ook levert hij aan de landelijke Dirk
van den Broek supermarktketen. Begin dit jaar is hij met een
steuntje in de rug gestart met de online besteldienst Eet
Regionaal. Zo’n 25 telers leveren meer dan 400 producten
hiervoor. Bestellen online en daags erna afhalen op (nu nog) drie
afhaalpunten.

Ook bij Smits worden minder mooie producten direct
verwerkt
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(H)eerlijk kalfsvlees van eigen boerderij
In hun boerderijwinkel aan de Vriezelaar in Sinderen verkopen Robert
en Martine Rosenbaum als neventak
alle onderdelen van geslachte weidekalveren. Martine: ’Vlees van weidekalveren heeft een heel andere
smaak dan vlees van kalveren die
gefokt zijn met brokken. Onze
vaarskalveren drinken bij een koe
(niet hun moeder) en lopen het hele
jaar buiten in de wei. Na acht
maanden worden ze geslacht en verkopen wij alle onderdelen uit de
diepvries’. Robert: ‘Wij gebruiken de
ouderwetse manier van kalveren
fokken, omdat dat het beste resultaat
geeft. We willen ook niet groter
worden dan de 20 kalveren die we
per jaar kunnen slachten. Zo kunnen
we de kwaliteit garanderen en als
onze verkoopcaravan klaar is gaan we
ook naar evenementen met onze
kalfshapjes die jullie hier ook geproefd hebben’.
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En de hapjes vielen uitstekend in de smaak!

