Paul Oosthoek
(links) en Corné van
Leeuwen leerden
elkaar kennen via
het Jonge Boeren
Netwerk en
startten Delflandse
Vleesmeesters
en Delflandse
Kaasmeesters.

Van melkveehouder tot
agrarische duizendpoot
Het is 2015 als LTO Noord-afdeling Delflands Groen zich afvraagt of jonge boeren
voldoende aangehaakt en verenigd zijn binnen het gebied. Er blijkt voldoende
animo voor een netwerk en in samenspraak met de gemeente en adviesbureau
Boerenverstand wordt het Jonge Boeren Netwerk in het leven geroepen. Twee
jaar later volgt een innovatienetwerk: Midden IN Delfland (MIND). Zo wordt
Duurzaam Boer Blijven een steeds breder programma van duurzaamheid en kringloop. Dit is het verhaal van jonge boeren die dankzij het programma een nieuwe
kans vinden in de (lokale) markt.
De nietsvermoedende klant van Jumbo Buitenhof in
Delft kan zomaar tegen de melkkoeien van Paul Oosthoek
aanlopen. In vleesvorm welteverstaan. In de goedgevulde
koeling met streekproducten lonken de hamburgers,
T-bone-steaks en stoofpotjes van Delflandse
Vleesmeesters naar het winkelpubliek, het logo treffend
gekozen: de koe en haar spiegelbeeld, de melk en het
vlees. Achter dat logo zitten drie jonge melkveehouders,
Paul Oosthoek, Marlen en Corné van Leeuwen, die met
Vleesmeesters slim inspelen op de trend van duurzaam
consumeren. Want het is eigenlijk zonde dat melkkoeien
na een aantal jaren trouwe dienst worden afgeschreven,
terwijl het vlees prima te eten is.
DUURZAAM BOER BLIJVEN IN MIDDEN-DELFLAND

Voor het biertje

In 2016 raken ze met elkaar in gesprek tijdens een
verdiepingsbijeenkomst van het Jonge Boeren Netwerk.
Dat netwerk bestaat uit een bont gezelschap van jonge
Delflanders: boeren maar ook loonwerkers, voerleveranciers
en jonge veehandelaren en agrarische studenten. Paul
Oosthoek komt zonder verwachtingen, voor de gezelligheid
en een lekker biertje. De sfeer is ongedwongen, maar die
avond hebben ze ook een interessant thema bij de kop:
dubbeldoelvlees. Paul: “Melkkoeien in het reguliere circuit
gaan in grote bulk weg. Als een koe niet meer drachtig kan
worden maar verder gezond is, is dat eigenlijk heel jammer.
Je kunt een koe ook een aantal weken afmesten om het
vlees beter te verwaarden. Verkoop je lokaal, dan scheelt
dat ook nog transportkilometers. Allemaal heel duurzaam.”
Zeven jonge boeren zijn enthousiast en willen de kansen
onderzoeken, daarbij begeleid door het Boerenverstand van
Frank Verhoeven. Een marktonderzoek volgt, daarna een
pilot met twee koeien. Vooral de horeca heeft wel oren naar
duurzaam melkkoeienvlees – het gemarmerde vlees is op het
oog minder aantrekkelijk dan het echte vleeskoeienvlees,
maar door de marmering bakt het vet mooi door het vlees
en krijg je de ultieme smaak. Na behoorlijk wat uitdagingen
hebben van de zeven nog drie voldoende vertrouwen om
verder te gaan.

Jonge boer weet wat hij wil

Paul Oosthoek is met zijn 23 jaar de jongste van het stel,
maar al negen jaar melkveehouder. Uit nood geboren, maar
niet minder overtuigd, stopt hij op zijn veertiende tijdelijk
met de havo omdat zijn vader en oom wegens ziekte even
uit de running raken. Voor Paul een eyeopener: hij wil
verder met het familiebedrijf.
Natuurlijk houdt hij van het werken met dieren, maar
ondernemen is zijn grootste drijfveer: nieuwe dingen
bedenken die het bedrijf tot een groter succes maken.
Verbreding hoort daar in Midden-Delfland bij, vindt
Paul – eerder haalde hij het kinderdagverblijf van zijn
moeder al naar het erf. “Schaalvergroting lukt niet in
Midden-Delfland zonder intensief te worden, en dan ben
ik liever wat extensiever”, zo verklaart hij. Honderdtwintig
koeien melkt de familie Oosthoek nu, ze doet mee in het
kringloopboerenprogramma, pacht grond van Natuurmonumenten en doet aan agrarisch natuurbeheer.

Al doende leert men

De grootste horde voor Vleesmeesters blijkt het vinden van
een goede verwerker. Paul: “Het is een heel andere wereld,
niemand vertelt je wat. We werden niet begrepen, en dat
was altijd onze fout. Dan kregen we het vlees bijvoorbeeld
groot verpakt weer terug. Slagers zijn sowieso niet gewend
om consumentenverpakkingen te maken. Dat je denkt: nou,
als ik dít moet gaan verkopen. Het moet er natuurlijk wel
een beetje goed uitzien.”
DUURZAAM BOER BLIJVEN IN MIDDEN-DELFLAND

Innovatie voor een
andere MINDset
Naast het Jonge Boeren
Netwerk lanceerde gemeente
Midden-Delfland ook nog een
innovatienetwerk: Midden IN
Delfland. Via dat innovatienetwerk konden boeren experimenten starten. Zo scherpten
de Delflandse Vleesmeesters
hun marketing aan, verkenden
bioboeren de opzet van een
gedeelde mobiele melkinstallatie, versterkten anderen
hun verbinding met de stad,
en gingen ondernemers aan
de slag met gebiedsmarketing
via PUUUR Midden-Delfland.
Onno van Eijk begeleidde het
traject en vertelt: “Binnen
Duurzaam Boer Blijven lag de
focus op het gezamenlijke
kringloopprogramma. De
zaken die individuele boeren
daar bovenop konden doen
voor een gezond bedrijf
verdienden een extra impuls.
Daarom hebben we twee jaar
lang een innovatienetwerk
georganiseerd voor boeren
die nieuwe dingen wilden.
Wij ondersteunden hen
bij hun plannen. Daarvoor

werden vooral ook nieuwe
verbindingen gelegd: met
partijen uit de stad en met
partijen in het gebied zelf.
We zijn bijvoorbeeld kennis
gaan maken met Rotterdamse
voedselinitiatieven als
Rechtstreex en Herenboeren
en hebben geholpen bij het
vinden van financiering. Het
netwerk groeide.”
“Midden IN Delfland werd al
snel MIND. Govert van Oord,
de vorige wethouder, heeft
dat ook weer slim opgepakt:
MIND zorgt voor een andere
mindset. In twee jaar hebben
we geen grootse innovaties
gerealiseerd, maar is wel een
netwerk ontstaan dat samen
werkt aan nieuwe initiatieven.
Voor individuen die sneller
wilden dan het collectief, gaf
dit extra ruimte. Tegelijk zag
je dat die individuele acties
via zo’n innovatienetwerk
ook weer collectiever
worden. Dat is de winst.”

www.middenindelfland.net

Al doende ontdekken ze wel hoe het níet moet, “maar dat
zijn dure lessen.” Uiteindelijk helpt de (inmiddels gepensioneerde) slager Evert van Winden uit Delft ze verder op
weg. Ook over hun nieuwe verwerker zijn ze tevreden.
“Die maakt met aandacht het goede product. We hebben
er minder omkijken naar en houden er meer aan over.”

Een boost met kaas

Er is een webshop en Delflandse Vleesmeesters ligt in vier
winkels in de regio. Tóch voor particulieren dus, met dank
aan corona. Er zit een gestage groei in de verkoop, hoewel
het zich nog steeds niet zelf kan bedruipen. Daarom
beginnen de Vleesmeesters in het voorjaar van 2021 ook
met hun Kaasmeesters. “Met een eigen kaasmakerij en
opslag plus verwerking hebben we nu alles zelf in de
hand. Als iets niet lukt dan is het onze eigen schuld. We
zijn ervan overtuigd dat via de kaas het vlees ook weer
een boost kan krijgen. Het is een familiemerk en het

Tijdens een avond
van het Jonge Boeren
Netwerk komt dubbeldoelvlees ter sprake.
Gezonde melkkoeien
leveren na trouwe
dienst niets meer op.
Wat als je ze afmest
en lokaal het vlees
verkoopt?

Jumbo Delft - Buitenhof
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Als die enthousiaste jonge
gasten van Delflandse
Vleesmeesters gaan praten,
dan kun je niet anders dan
het leuk vinden.”

boodschappenmandje van de streekproducten wordt in de
regio zo weer beter gevuld.”

De slager in het winkelcentrum verkocht al wat zuivel uit

Geloof in metropoolregio

Buitenhof in Delft. “Dat leek ons ook onwijs leuk. We vinden

Zonder het Jonge Boeren Netwerk was hij misschien ook
wel vlees gaan verkopen, denkt Paul, maar dan had hij Corné
en Marlen niet gekend. “En het is makkelijk dat je nu een
beetje de weg binnen de gemeente weet te vinden. De korte
lijnen zijn ideaal. Snel schakelen kan gewoon binnen deze
gemeente.”
Ze zijn er nog niet, maar Paul is vol vertrouwen over een
goede afloop. “Ik geloof heel erg in de kansen van de
metropoolregio: die twee miljoen consumenten. Als het ons
niet lukt, dan bedrijven in de Achterhoek zeker niet. Terwijl
het superbelangrijk is om die verbinding met consumenten
te zoeken. Je ziet dat de gemeente hierop ook heel proactief inspeelt, dus als dit bij je past dan is dat echt een kans.”

de regio, vertelt Nahal Mirzaie Milani - bedrijfsleider Jumbo
het belangrijk om lokaal bezig te zijn: we zitten in een wijk,
daar heb je ook een maatschappelijke functie.” Toen de
slager stopte, namen ze contact op met de streekproductencoöperatie Heerlijk van Dichtbij. Het Jumbo-filiaal in Buitenhof
is maar klein en kan moeilijk extra producten in de schappen
kwijt. Samen met de coöperatie plaatsten ze een extra koeling
op een prominente plek in de winkel. De lokale zuivel loopt als
een trein, aantallen moeten voortdurend worden opgehoogd.
Klanten waarderen het heel erg, producten uit hun eigen
achtertuin. Nahal hoopt dat boeren straks na corona weer
zelf hun verhaal in de winkel kunnen komen vertellen. Daar
worden klanten vanzelf enthousiast van.
DUURZAAM BOER BLIJVEN IN MIDDEN-DELFLAND

