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Eigen Baas Peter Kolster: 
‘Vlees verzenden 
via de post vin-
den mensen toch 
een beetje raar’ 

heeft maar zes kilo van het populaire deel  
ossenhaas, maar er zit nog meer vlees aan vast. 
Ossenhaas is daarom soms uit voorraad in de 
webshop.”

PostNL
Het vlees wordt bevroren met droogijs verzon-
den via PostNL. Daar heeft de ondernemer 
bewust voor gekozen. “Als er in de keten iets 
gebeurt, dan is dat bij een bevroren product 
goed te zien in tegenstelling tot een gekoeld 
product.” Kolster heeft veel testen gedaan om  
de voedselveiligheid voor 100% te garanderen, 
want “vlees verzenden via de post vinden  
mensen toch raar”. 
Desondanks gaat de verkoop voorspoedig. De 
groei probeert hij goed te begeleiden. “Ik wil 
niet te snel groeien, want dat vraagt om externe 
financiers. Daar wil ik voorlopig niet aan.” Kol-
ster merkt dat zijn betrokkenheid bij een eigen 
bedrijf anders is dan toen hij in loondienst was. 
“Als iets fout gaat, raakt het me dieper. En  
wanneer het goed gaat, is het ook vele malen 
mooier.”

alle producten gecertificeerd zijn.” Om de vlees-
leveranciers te vinden, heeft Kolster heel Neder-
land afgestruind. Het basisassortiment wordt 
door zes boeren (drie biologisch en drie schar-
rel) geleverd.  
Daarnaast biedt Kolster boeren met een speciaal 
product een podium. “Dat kan makkelijk via 
internet.” Zo zijn Mechelse haantjes te koop. 
“Het is een heel ander type kip dan mensen zijn 
gewend. De dieren lopen veel meer dan andere 
kippen, ze hebben steviger vlees dan de kip uit 
de supermarkt.” Via een kweekvisserij uit Wage-
ningen kon Kolster aan een partij forellen 
komen. “Binnen drie uur was de hele batch ver-
kocht.” Vierkantsverwaarding, heel het dier ver-
kopen, is ook belangrijk voor Kolster. “Een koe 

Peter Kolster (50) is de oprichter 
van de webwinkel okvlees.nl voor 
consumenten die op zoek zijn naar 
biologisch vlees en/of scharrel-
vlees, maar het niet in de buurt 
kunnen vinden. Kolster heeft van-
af jongs af aan affiniteit met de 
boerderij. Hij zag dat de neder-
landse boeren veel leuke initiatie-
ven hebben, maar dat het niet luk-
te om de ideeën te vermarkten.  

Peter Kolster had geen ervaring met zowel vlees 
als met verkoop via internet. Dat weerhield hem 
niet om toch te starten. “Ik heb nooit gewerkt 
waarin ik voor opgeleid ben, maar met mijn 
marketingervaring en achtergrond in kwaliteits-
management had ik er vertrouwen in.”

Twitter
De ondernemer heeft zijn kennis bijgespijkerd 
door experts te raadplegen. Samen met internet-
deskundigen heeft hij eerst contact gezocht met 
mogelijke klanten via Twitter. “Zo heb ik het 
assortiment samengesteld. Ook kwam ik te 
weten dat de potentiële klanten graag willen dat • Dionne irving •

Wat: OKvlees.nl
Sinds: 2011
Maakt: verkoopt biologisch vlees en  
scharrelvlees via internet
Startkapitaal: niet openbaar, maar niet hoog
Aantal werknemers: 1
Werkweek (aantal uren): 30-50
www.okvlees.nl


