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Duurzaamheid & MVO

De Kruidenier Groep, een Rotterdamse 
groothandel voor de horeca, catering en 
zorg, heeft maatschappelijk verantwoord 
ondernemen hoog op de agenda staan. 
“Toen in 2008 het door de Rijksoverheid 
gefinancierde project ‘Biodiversiteits-
compensatie’ zich aandiende, lag deel-
name dan ook voor de hand”, vertelt 
Christy Kool, hoofd Kwaliteit en P&O bij 
de leverancier van food services. Het pro-
ject had tot doel om ondanks economi-
sche activiteiten geen verlies aan biodi-
versiteit te laten ontstaan maar deze zelfs 
te bevorderen.
De Kruidenier Groep onderzocht samen 
met Vlees- en Vleeswarenbedrijf Ruiten-

burg de impact van rundvleesproductie op 
biodiversiteit en kreeg vanuit de betrok-
ken ministeries als idee de blaarkop aan-
gereikt. Dit ras is een goed alternatief voor 
de veehouderij in laagveenweides in ons 
land, als daar (volgens plan) de water-
stand wordt verhoogd. “Voor de boer in 
die gebieden kan dit ras uitkomst bieden. 
Het is een zogenoemde dubbeldoelkoe, 
die zowel geschikt is voor vlees- als melk-
productie. Bovendien is het een sterk ras 
dat goed ruw voer kan verteren en minder 
antibiotica nodig heeft”, aldus Kool.

Blaarkop-hamburgers
Bij aanvang van het project Biodiversi-

teitscompensatie, kortweg BioCom, telde 
Nederland nog slechts 40 geregistreerde 
zuivere mannelijke dieren en zo’n 1.650 
vrouwtjes van het blaarkopras. “Wij 
becijferden 3.500 stuks rundvee op jaar-
basis nodig te hebben voor onze vlees-
producten”, memoreert Kool. “We reali-
seerden ons dan ook een traject in te zet-
ten dat tien tot vijftien jaar nodig zou 
hebben alvorens over voldoende aantal-
len geschikt rundvee te beschikken.”
De ontwikkeling ging sneller. In maart 
2010 werden bij de Keukenhof al de eer-
ste blaarkop-hamburgers geïntrodu-
ceerd. Inmiddels omvat het assortiment 
ook producten als gehaktballen, bief-

De blaarkop, een bijna vergeten Oudhollands ras, weer in substantiële aantallen terugbrengen in 

de natuur. Het past in het streven van de Kruidenier Groep en haar ketenpartners om de 

biodiversiteit in Nederland te bevorderen. Hamburgers, biefstukjes, ossenworst en gehaktballen 

worden inmiddels van het vlees van de blaarkop gemaakt. Gewerkt wordt aan de introductie van 

blaarkopkaas.
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De blaarkopkoe is zowel geschikt voor vlees- als zuivelproductie. 
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stukjes en ossenworst. Toch is er nog wel 
een weg te gaan. “Het is geen tomaat. Je 
bent al zo’n tweeënhalf jaar verder voor-
dat een dier geschikt is, daarbij rekening 
houdend met de wens van ketenpartners 
om de dieren in natuurgebieden te laten 
lopen. Blaarkoppen worden bovendien 
snel vet. Dat willen wij met onze heden-
daagse vleesproducten niet. Het traject 
van optimalisatie vraagt derhalve tijd. 
Uiteindelijk is het doel een continue 
vleeskwaliteit en standaardisatie”, vertelt 
de kwaliteitsmanager.

‘Vergeten delen’
Momenteel worden 14 tot 18 dieren per 
week geslacht, voornamelijk ossen. De 
veestapel telt nu zo’n 1.500 dieren. Het 
verwerken van het vlees gebeurt bij Rui-
tenburg in Utrecht, een van de vier keten-
partners in het project waaraan de Rijks-
overheid inmiddels geen deel meer 
neemt. De andere partners zijn Hunland 
Impex, Boeder’s Veehandel en Rivierduin 
G38 Advies.
Aandachtspunt bij het verwerkingsproces 
is de vierkantsverwaarding. “Alle delen 

van het rund moeten tot waarde worden 
gebracht.” Kool verwijst ook naar een 
onlangs gehouden sessie tijdens de Food 
Inspiration Day, waar met ‘vergeten 
delen’ van de koe de meest verrassende 
gerechten werden gemaakt. 
Naast vlees wil de Kruidenier Groep Kaas 
zuivelproducten van de blaarkop aanbie-
den. Als eerste wordt gedacht aan de 
introductie van blaarkopkaas. “Een heer-
lijk kaasje”, aldus Kool, waarbij ze 
opmerkt natuurlijk niet helemaal onbe-
vooroordeeld te zijn. De melk leent zich 
door het hoge caseïnegehalte prima voor 
kaasmaken.

Meetbaar maken
In de eerste plaats is het evenwel zaak 
om veehouders te interesseren voor het 
houden van de blaarkop. Kool: “We wij-
zen op de mogelijkheid van andere 
inkomstenbronnen die de blaarkop biedt 
naast de veehouderij, zoals het onder-
houden van een natuurgebied of een 

eigen verkooppunt aan huis voor dit spe-
ciale vlees.” In Hillegom opent binnen-
kort een dergelijk afzetpunt.
Het uitgangspunt is om zaken in de keten 
meetbaar te maken. Dat geldt voor de 
registratie van de blaarkop bij de boer. 
Wie waren de vader en moeder van het 
jongvee? Wat zijn de uiterlijke kenmer-
ken? Ook het voer moet voortdurend 
worden geregistreerd voor verder opti-
malisatie. “Belangrijk is dat de veehou-
ders gaan werken volgens de certificatie-
schema’s van het Milieukeur voor rund-
vlees”, vertelt de kwaliteitsfunctionaris. 
“We zijn ook bezig met de Dierenbe-
scherming om één ster op het vlees te 
krijgen.”

Ketensamenwerking
Kool geeft aan dat ketensamenwerking 
veel afstemming en overleg vraagt. Ook 
direct na mijn gesprek met haar wacht 
een dergelijk overleg en wel met partijen 
die plantaardige reststromen willen leve-
ren. Want nu de blaarkop is ingezet, wil 
de Kruidenier Groep nagaan hoe het 
afval in de keten is te verminderen. Idee 
daarbij is om de voedselrestanten in de 
eigen agrarische ketens in te zetten als 
voer voor de koe en daarbij te zoeken 
naar een zo klein mogelijke ecologische 
voetafdruk door de CO2-uitstoot in de 
logistieke keten te verlagen. Samen met 
de bedrijven CREM en Tebodin werd een 
haalbaarheidsstudie gestart (zie kader). 
“Want als daar specifieke kennis bij 
nodig is, huren we die in”, licht Kool toe.

Verder vergroenen
De vrouw die met veel passie over maat-
schappelijk verantwoord ondernemen 

vertelt, is overtuigd dat een project als dit 
van de blaarkop toekomst heeft. “Ik zie 
de belangstelling voor duurzaam inko-
pen toenemen. Dat geldt voor overheids-
organisaties, die al veertig procent duur-
zaam moeten inkopen, maar ook steeds 
meer bedrijven willen vergroenen.” 
Zij geeft aan dat bij het opstarten van 
zo’n keten nog niet alles efficiënt is: “Bij-
voorbeeld alleen al het gegeven dat er nu 
soms slechts enkele koeien worden 
getransporteerd”. Dat is volgens haar 
echter een kwestie van tijd.  
“Samen met ketenpartners zullen wij sla-
gen in de opzet van een duurzame en 
economisch rendabele keten voor de 
blaarkop”, besluit Kool. 

Duurzame en efficiënte  
keten voor de blaarkop

Carina Grijspaardt-Vink

‘De Kruidenier Groep wil 
nagaan hoe het afval in de 
keten is te verminderen’

Een nieuwe supply chain is de uitkomst van een 
haalbaarheidsstudie naar het gebruik van voed-
selrestanten uit agrarische ketens als voer voor 
de blaarkop, waarbij advies- en ingenieursbu-
reau Tebodin en het in duurzame ontwikkeling 
gespecialiseerde bureau CREM expertise 
inbrachten. Uitgangspunt is om restanten aard-
appelen, groente, fruit en brood afkomstig van 
de toeleveranciers van de Kruidenier Groep in te 
zetten als veevoer voor de blaarkop. Hierdoor 
hebben de blaarkoppen minder krachtvoer 
nodig.
De logistieke haalbaarheid kent diverse vraag-
stukken, zoals de wijze van inzameling, al dan 
niet scheiding aan de bron en de reststromen 
direct naar de veehouder of naar een mengvoe-
derfabriek.
Optie voor het transport in deze keten is 
gebruik te maken van het fijnmazige distributie-
netwerk van de Kruidenier Groep, waarbij per 
dag duizenden locaties door het gehele land 
worden bezocht. Voor het ketenconcept zouden 
dan geen substantieel extra transportkilometers 
nodig zijn.
Belangrijk aandachtspunt is verder dat er voor 
de reststromen niet te veel extra handling en 
bewerkingen nodig zijn. Deze brengen vaak 
hogere kosten en extra energie- en waterver-
bruik met zich mee en dus ook extra CO2-uit-
stoot. Reductie van de CO2-uitstoot in de keten 
is verder te realiseren als er minder soja voor 
veevoer uit Zuid-Amerika naar Nederland hoeft 
te worden vervoerd. Wel is er een eiwitvervan-
ger nodig omdat de reststromen relatief weinig 
eiwit bevatten.
•  Tebodin, Michel Gatersleben, 

m.gatersleben@tebodin.com

Agrarische restproducten als veevoer

Voedselrestanten zijn via een nieuwe supply 
chain in te zetten als voer in de keten van de 
blaarkopkoe.  
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