Factsheet Netwerken Multifunctioneel Ondernemerschap (2013)

‘Brandrode runderen’
Wat heeft dit netwerk gedaan én wat heeft de sector hieraan?

Voor de instandhouding van zeldzame rassen, in dit geval het Brandrode rund, is het behoud van economisch
perspectief van groot belang. Het vergroten van het aantal afzetmogelijkheden en het goed inspelen op
marktkansen waarbij de producten tegen een goede prijs afgezet worden, zijn onderwerpen die centraal staan
voor de ondernemers uit het netwerk Brandrode runderen.
De ondernemers willen hierbij het Slow Food Presidium inzetten en de uitdagingen onderzoeken voor een
goed georganiseerde samenwerking volgens het Slow Food Presidium protocol.
Concrete netwerkdoelen
Het Slow Food Presidium op effectieve wijze in praktijk brengen, door:


de samenwerking tussen presidiumhouders Brandrode rund vorm te geven.



samen de kennis te vergroten over (technische) kwaliteit van het product en de vermarkting.

Wat is er in het netwerk geleerd?


Vergroten van kennis over de kwaliteit van vlees en op welke wijze (voer)management de
diergezondheid en vleeskwaliteit beïnvloedt.



Meer kennis over marketing.



Ook bij een extensieve veehouderij (in de natuur) moeten ondernemers aandacht besteden aan
goede voeding. Dit begint al bij jongvee, willen ondernemers daar het geld niet laten liggen.



Uit kostprijsberekeningen blijkt dat voor een rendabele houderij van Brandrode runderen, de
meerwaarde echt uit de markt moet komen.

Deelnemers van het netwerk ‘Brandrode
runderen’

Resultaten
De deelnemers hebben elkaar binnen het netwerk beter leren kennen. De drempel om samen te werken is
daardoor verlaagd. Er wordt één op één samengewerkt, waarbij geen samenwerkingsafspraken op
groepsniveau ziijn gemaakt. Daarvoor liggen de individuele ideeën, wensen en mogelijkheden te ver uiteen.
Gezamenlijke kansen, zoals afzet via Slow Food-koks en aan landwinkels, zijn wel in beeld gebracht.
Het Slow Food Presidium is een feit sinds mei 2013. Het protocol werkt en is door een aantal Brandrode
runderhouders ondertekend. De samenwerking als presidiumgroep was in dit jaar een brug te ver. De intentie
is er om dit in de toekomst verder uit te bouwen.
Het Slow Food Presidium is beschikbaar voor alle Brandrode runderhouders in Nederland, mits ze aan het
protocol voldoen. De kansen die het Presidium biedt voor ondernemers met Brandrode runderen en de te
hanteren voorwaarden heeft het netwerk opgetekend in een speciale flyer. Ook voor ondernemers met andere
onderscheidende producten is een flyer ontwikkeld.

Een topslager bereidt het vlees van de
Brandrode rund.

Resultaten verspreiden


Artikel: Netwerk Brandrode runderen richt zich op Slow Food Presidium



Artikel: Slow Food Presidium voor Brandrode rund



Artikel: Chef-kok en topslager bereiden vlees van Brandrode Rund



Artikel: Meer marktkansen met het Slow Food Presidium

“Red een ras, eet ‘m op”

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Berrie Klein Swormink (E. info@kleinswormink.nl of
T. 0570 541 496)

Netwerken Multifunctioneel Ondernemerschap is een communicatieproject in opdracht van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie. De uitvoering is in handen
van Arvalis, Projecten LTO Noord, ZLTO en Wageningen UR in samenwerking met andere partijen voor specifieke kennis en expertise.

