M A N A G E M E N T

Vlees met Pure Graze-label binnenkort in
34 filialen van Boni-supermarkten

Méér dan
biologisch vlees
Jaarrond weidegang, geen antibiotica, geen krachtvoer, niet onthoornen en maximaal dertig dagen aaneengesloten op stal; Pure
Graze betekent meer dan biologisch. De meerprijs voor vleesveehouders is nog beperkt. ‘Maar de kostprijs is een stuk lager’,
aldus de bedenker van het Pure Graze-concept Ado Bloemendal.
tekst Alice Booij

‘N

iets is zo goedkoop als koeien weiden.’ Met dit principe in gedachten startten Ado en Karoline Bloemendal
zo’n zeven jaar geleden het Pure Grazeconcept, oftewel puur-grazen-concept. Ze
adviseren inmiddels zo’n veertig melk- en
vleesveehouders bij het management van
hun weidegang. ‘We adviseren om zo
lang mogelijk te weiden, zelfs in de winter’, vertelt Ado, die aangeeft dat het jaarrond weiden zorgt voor een lage kostprijs.
‘Je hoeft minder landbewerkingen uit te
voeren en minder te investeren in huisvesting.’
Daarbij noemt hij nog een belangrijk uitgangspunt van Pure Graze. Koeien en stieren die hoofdzakelijk gras eten, leveren
de beste kwaliteit melk en vlees. ‘De melk
en het vlees bevatten meer omega 3- en
minder omega 6-vetzuren en is daardoor
gezonder.’
Sinds drie jaar is Pure Graze ook actief in
de afzet van vlees afkomstig van Pure
Graze-bedrijven. Zo’n tien vleesveehou-
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pen via de webshop organiseert – is er
vanuit consumenten een toenemende belangstelling voor het grasgegroeide vlees.
‘Het is gemarmerd en heel smakelijk,
puur vlees.’
Daarbij is het een toenemend voordeel dat
de dieren antibioticavrij groeien. ‘Je ziet
het nu ook weer met de dioxinecrisis,
consumenten zijn op zoek naar betrouwbare alternatieven.’ Ado onderschrijft dat
er meer belangstelling komt vanuit consumentenhoek voor de kwaliteit van het
voedsel. ‘We zijn wat we onze dieren te
eten geven.’
Het Pure Graze-concept gaat wat houderij
betreft dan ook verder dan biologisch.
‘Het is duidelijk onderscheidend en dat is
voor de afzet belangrijk.’

ders met ongeveer 180 dieren – vaarzen
en stieren – houden hun vee zomer en
winter buiten, voeren ze geen krachtvoer
en granen bij, gebruiken geen antibiotica,
bestrijdingsmiddelen en stallen ze maximaal dertig dagen aaneengesloten op.

Ander graslandmanagement

Verder dan biologisch

Voor vleesveehouders betekent Pure
Graze duidelijk een andere manier

‘Het zijn vooral de vroegrijpe rassen die
goed met de omstandigheden van Pure
Graze om kunnen gaan’, vertelt Ado. ‘Die
rassen kun je op alleen gras afmesten.’ In
de praktijk zijn het vooral bedrijven met
herefords die in het project meedraaien.
‘We slachten momenteel één stier of koe
per twee weken’, vertelt Karoline. Ado
geeft aan dat het Pure Graze-vlees komend
voorjaar bij de 34 filialen van de Boni-supermarkten in de vitrine ligt. ‘Deze supermarkt heeft vestigingen tussen Soest en
Emmen. Zo kunnen we regionaal geproduceerd vlees ook regionaal afzetten. Dat
is ook een uitgangspunt van Pure Graze.’
Volgens Karoline – die ook de vleesverko-

Tabel 1 – Verschillen tussen Pure Graze, biologische en gangbare vleesveehouderij
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Ado Bloemendal: ‘Je kunt gras prima in
voorraad laten staan voor de winterperiode’
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Jan Veurink: ‘Onze dieren maken alles helemaal kaal’
‘Nu is het eigenlijk de moeilijkste periode.’ Vleesveehouder Jan Veurink weidt
in Burcht zijn vijftien herefords jaarrond
en momenteel voert hij ze ook bij met
schraal, lang kuilvoer. ‘Toen er sneeuw
lag, krabden ze met hun hoeven de
sneeuw weg en vraten gewoon door. Na
het verdwijnen van de sneeuw is de smakelijkheid van het gras wel minder geworden.’
Toch vindt hij het opvallend hoe keurig
de pinken en stieren het weiland leegvreten. ‘Er stond in oktober, november
nog een aardig pak gras in, maar ze maken het helemaal keurig kaal, inclusief
bramenstruiken en hulst die onder de

draden door groeien.’ De herefords heeft
Veurink op ongeveer 3,5 hectare grasland lopen. ‘Jaarrond moet je ongeveer
drie dieren op een hectare kunnen houden. In de wintermaanden krijgen ze
wat meer hectares, maar binnen enkele
weken gaat het gras weer groeien en dat
graast vanzelf weer gemakkelijker.’
Veurink is een ‘starter’ in de vleesveehouderij. Hij fokt voornamelijk holsteinpinken op voor export, maar zocht een
andere ‘hobby’ erbij. ‘Die winterhardheid van de herefords sprak me aan. Het
scheelt huisvesting en dus kosten.’ Met
de opbrengsten en het saldo heeft hij
geen ervaring. ‘Zover zijn we nog niet,

maar Pure Graze regelt de afzet en koerst
af op 3,50 euro per kilo geslacht gewicht,
inclusief 20 eurocent extra omdat we
wegen.’

van werken. Het graslandmanagement
neemt een belangrijke plaats in en wordt
ook anders uitgevoerd. ‘We scharen dieren op een later tijdstip in op een perceel
gras’, noemt Ado als voorbeeld. ‘En we
halen ze er ook weer eerder uit. Bij wat
meer restgras is de hergroei ook beter. Bij
normaal beweiden noemen ze dat bewerkingsverliezen, wij zeggen dat is een
groeivoorsprong voor de volgende snede.’
De groeicijfers die vleesveehouders halen,
liggen tussen 600 en 1300 gram per dag.
In de winterperiode blijven de dieren

buiten en ook dan is er gras voorhanden,
vertelt Ado. ‘Het groeiseizoen is niet hetzelfde als het graasseizoen.’ Door bijvoorbeeld akkerbouwpercelen in te zaaien is er in de winter ook nog groenvoer
voor de dieren beschikbaar. ‘En gras op
stam is prima in voorraad te houden
voor de winterperiode.’ Daarmee lijkt
Pure Graze vooral voor extensieve bedrijven interessant.
De prijs voor het vlees ligt slechts beperkt hoger dan bij de gangbare vleesveehouderij. Die is geen 3, maar 3,50

euro per kilo geslacht gewicht, geeft Ado
aan. ‘De winst zit vooral in de lagere
kostprijs. We hopen door meer afzet ook
in de toekomst een betere prijs te kunnen realiseren. We beginnen nog maar
pas.’ Hij nuanceert dat naast de winstgevendheid vooral ook de gedachte achter Pure Graze-veehouderij moet aanspreken. ‘Je boert weer terug bij de basis,
het liefst regionaal en vooral met respect
voor wat de consument wil. Het klinkt
wat ideëel, maar zo werk je zelf ook aan
een betere wereld.’ l
De groeicijfers bij jaarrond weiden liggen
tussen 600 en 1300 gram per dag
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