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Boerderijwinkels passen etiketten aan
SYBE JOOSTEMA

De nieuwe wetgeving rond etikettering die per 14 december ingaat,
betekent dat boerderijwinkels de
producten moeten voorzien van
duidelijk leesbare etiketten, waarop
ook de allergenen worden vermeld.
Het is een tijdrovende klus, ervaart
Corné van Roessel van boerderijwinkel De Walhoeve in Tilburg.
In de praktijk betekent het voor
Van Roessel dat hij de benodigde
gegevens inbrengt in het kassasysteem, zodat het er op de etiketten uit
kan rollen. De ondernemer heeft een
grote diversiteit aan vleesproducten
van de Belgisch Blauwe, variërend
van vleeshachee tot salades.
‘Vooral de verschillende kruiden
die ik gebruik, moet ik heel goed analyseren wat op de etiketten van de
toeleveranciers staat. En als zij die
gegevens niet doorgeven, dan moet ik
daar helaas wel werk van maken. Zo
steekt de wetgeving in elkaar’, zegtVan Roessel.
‘Het zou goed zijn dat daar
systeem in komt. Het kan niet zo zijn
dat elke boer met een winkel dit allemaal zelf in moet brengen. Misschien
kan dat hier en daar gecombineerd
worden’, stelt de ondernemer.
WORKSHOPS
Momenteel worden er workshops
georganiseerd over de nieuwe wetgeving en het correct etiketteren van de
producten.
‘Afgelopen maandag nog, maar

gen over de etikettering. ‘Als je dan
meer inzicht krijgt in databases, ben
je in feite al geholpen. Dan weet je
waar je de gegevens kunt vinden. Nu
is dat soms een zoektocht, omdat ik
ze nog nergens aantref.’
Als bestuurder van de ZLTO-afdeling Hart van Brabant wil de Tilburgse vleeskoeien- en melkgeitenhouder
daar ook collega-boerderijwinkelhouders in de afdeling bij betrekken.
Dat is ook hoognodig, vindt Van
Roessel. De afnemers als restaurants
of winkels, zijn ook verplicht daarop
te letten.

het is half december en dat is nu net
de drukste periode in de boerderijwinkel’, vertelt Van Roessel. Naast
de normale decemberdrukte in de
winkel is de vleeskoeien- en melkgeitenhouder de afgelopen dagen
veertig procent van de tijd bezig met
het inbrengen van de gegevens op de
etiketten.
De etikettering van levensmiddelen geeft volgens de wetgever
de garantie dat de consumenten
beschikken over volledige informatie
over de inhoud en samenstelling van
deze producten. Dat is om de gezondheid tegen allergieën te beschermen
en daarmee de economische belangen, zo valt in de etikettenwet te
lezen.

NIET VERPAKTE PRODUCTEN
Naast de zogenoemde allergenendeclaratie moeten ook de voedingswaarde en de verzadigde vetten
worden benoemd, ook bij de niet verpakte producten. Bovendien moet de
herkomst van vlees worden vermeld.
‘Het zou fijn zijn dat wij de gegevens ook van alle toeleveranciers,
bijvoorbeeld van kruiden, meteen
duidelijk krijgen. Dan kunnen wij dat
direct vermelden’, geeft Van Roessel
aan.
Voor de verkoop aan huis of via
de boerderijwinkels betekent het dat
er veel werk aan de winkel is. Ook
moet er worden geïnvesteerd in de
etiketten
‘Als alles erop staat, wordt het

Corné van Roessel in zijn boerderijwinkel bezig met de nieuwe etikettering.
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natuurlijk wel weer wat eenvoudiger.
En wijzigingen, bijvoorbeeld in de
samenstelling van kruiden, voer je

meteen weer door’, zegt Van Roessel.
Van Roessel wil in januari graag
een workshop of een korte cursus vol-

SOFTWARE
Matthijs Sels van Précon Food
Management uit Bunnik organiseert
door het hele land workshops over de
nieuwe etikettering.
‘Voor boeren met boerderijwinkels is het kleinschalig, maar we willen de kennis en de methodes graag
delen. Soms kan de juiste software
soelaas bieden. Dat de gegevens er
handmatig in gezet moeten worden
is nu eenmaal zo. Als dat eenmaal is
gebeurd, wordt het gemakkelijker om
wijzigingen aan te brengen.’
De workshops zijn vooral bedoeld
om eenheid te krijgen in het formuleren van de gegevens, legt Matthijs
Sels uit.
De veertien voedselallergenen
die op het etiket moeten staan zijn:
ei, glutenbevattende granen, lupine,
melklactose, mosterd, noten, pinda,
schaaldieren, selderij, sesamzaad,
soja, sulfiet, vis en weekdieren.

IN DE BREEDTE

‘Landbouw Hoeksche Waard nog meer promoten’
TIENKE WOUDA

Jeanet Dekker uit Mijnsheerenland begon in
1997 als een van de eersten in de Hoeksche
Waard met huisverkoop op haar akkerbouw- en
fruitteeltbedrijf De Kikkershoek. Ze breidde het
assortiment eind november uit met ganzenvlees. Via streekproducten, fietstochten en
educatie zet ze in op een sterke promotie van
de Hoeksche Waard.
Dekker startte zeventien jaar geleden met
een kraam langs de weg waar ze appels en
aardappelen verkocht. Reden voor de verkoop
aan huis was dat ze tijdens haar eerste baan
als commercieel medewerker bij internationale
groente- en fruithandel Hispa Fruit in Barendrecht merkte dat veel geld aan de strijkstok
bleef hangen. Dat geld kon ze zelf ook verdienen, concludeerde ze al snel. ‘Huisverkoop was
voor mij pionieren. Ik haalde de eerste dag 35
gulden op. Dat vond ik een enorm bedrag.’
De verkoop aan de kraam verliep boven
verwachting. Toen ze in 2004 besloot haar producten naar de schuur te verplaatsen, was ze
er dan ook van overtuigd dat dat haar klanten
ging kosten. Dat bleek echter niet waar te zijn,
gemiddeld komen er twintig tot vijftig klanten
per dag. ‘Het was voor mij heel verrassend dat
mensen moeite willen doen om aan streekproducten te komen. Waar mensen eerder geneigd
waren om aan hun vrienden bloemen te geven,
nemen ze nu streekproducten mee.’
Haar streekproducten haalt ze van het eigen
bedrijf en van telers uit de buurt, in een straal
van 15 kilometer. Nog altijd is ze op zoek naar
nieuwe telers om het assortiment te vergroten.

Sinds kort heeft ze ook ganzenvlees in haar
assortiment. ‘Ganzen zijn in de Hoeksche Waard
een streekproduct. Veel boerderijwinkels zijn
hier nog niet op ingespeeld. Jagers vinden het
vermarkten voor een boerderijwinkel te veel
werk.’
Nadat ze op het spoor kwam van Hollands
Wild dat sinds een jaar producten van wild in de
markt zet, had ze binnen enkele weken een koeling vol ganzenvlees in haar boerderijwinkel.
‘Het gaat om een duurzaam stukje vlees met een
goed verhaal. Mensen die het vlees kennen, zijn
enthousiast en nemen het mee. Het is afwachten hoe het verder loopt. De vriezer staat er nog
te kort dat mensen voor een tweede stukje vlees
komen.’
NATIONAAL LANDSCHAP
Naast uitbreiding van het assortiment ziet
Dekker ook andere kansen om de Hoeksche
Waard verder te promoten. ‘De Hoeksche Waard
is een bijzonder gebied, maar mensen zijn er erg
nuchter. In 2005 is het aangewezen tot nationaal landschap. Dat is iets om trots op te zijn. De
sector kan dat nog veel beter uitdragen.’
Sinds vorig jaar organiseert Dekker daarom
samen met negen andere boerenbedrijven op
Hemelvaartsdag een fietstocht langs agrarische
bedrijven, Tour langs de Boer. Het evenement is
in de Hoeksche Waard de opvolger van Kom in
de Kas. Pluspunt volgens Dekker is dat nu niet
alleen glastuinbouwbedrijven, maar ook akkerbouw-, fruitteelt-, veehouderij- en vollegrondsgroentebedrijven hun deuren voor de bezoekers
kunnen openen.
Dit concept kan in de ogen van Dekker ech-

ter nog veel grootser worden opgepakt. ‘Tijdens
Hemelvaartsdag is er nauwelijks nog iets te
zien. Ook in de zomer kun je een fietstocht organiseren, dan is er meer bedrijvigheid.’
Daarnaast probeert ze samen met de andere
bedrijven boerderijeducatie van de grond te krijgen. ‘Er valt nog veel te winnen op het gebied
van gezond voedsel, zeker met Rotterdam als
onze achtertuin.’
Inwoners van de Maasstad komen al jarenlang op De Kikkershoek appels plukken. ‘Het
aantal deelnemers groeit nog steeds. Dit jaar

hadden we op de landelijke plukdag in september 3.500 bezoekers. Mensen uit de stad hebben
behoefte aan een goedkoop dagje uit. Ze kunnen hier buiten zijn; appels plukken kost 0,50
cent per kilo. Dat is stukken goedkoper dan een
een bezoek aan de dierentuin.’
Waar ze jaren geleden voorzichtig begon met
huisverkoop, kan het bedrijf in 2014 niet meer
zonder boerderijwinkel en de appelplukdag,
stelt Dekker. ‘In jaren als deze, met zeer lage
marktprijzen voor de producten, moeten we verschrikkelijk zuinig zijn op de huisverkoop.’

Jeanet Dekker van de Kikkershoek voegde ganzenvlees aan haar streekproducten toe.
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