
Hoe zet jij in op de 
toekomst?

Land- en tuinbouw in zijn vele 
facetten



Een nieuwe uitdaging: 
lokaal brood

Tim en Noël De Causmaecker



Wie zijn wij? 

Familie De Causmaecker
• Noël

• Tim

Waterland-Oudeman
• Polders

• Aan de grens met Zeeland





Wat doen wij?

Het telen en fokken van 
hoogwaardige kwaliteit:

• Belgische witblauw (ossen)

• Baktarwe’s

• Versmarkt-aardappelen

• Eigen voedergewassen

• ….



Fien & Jonas
Restaurant - Tafel Twaalf

Tim & Heleen
Boerderij

Nadine en Noël
Ouders - Boerderij

Vika en Dries
Vakantiehuisje - Nummer Tien



Wat is onze missie?

Een kortere duurzamere brug 
tussen boer en consument:

• Lokale vermarkting
• Beenhouwers

• Restaurants

• Bakkers



Puur

Lokaal

Eerlijk

Heerlijk

Passie

Liefde
Respect

Wat zijn onze waarden?

Duurzaam



Waarom verbreding?

• Hoge Kwaliteit wordt niet
geapprecieerd in massa markt.

• Passie zou verloren gaan

• Meerwaarde product valoriseren



Waarom brood?

• Onze hoog kwalitatieve 
baktarwe werd bijgemengd.

• Vraag van bakkers
➢ Willen inzetten op lokaal

➢ Kiezen voor PUUR

• Project lokaal brood



Hoe eraan beginnen?
• Goede  baktarwe

• Baktarwe van goede kwaliteit
• Keuze ras 
• Teelttechniek
• Oogst momentum

• Goede eigen bewaring

• Gepaste molenaar 
• ‘Kleine’ batchen
• Puur
• Overleg tussen bakker en 

molenaar
• Vertrouwen



Moeilijkheden?
• Boer is geen verkoper

• Leren verkopen
• Tijd voor vrijmaken
• Prijs zetten ipv. prijs nemen

• Transparantie molenaar
• Overgang oude naar nieuwe 

oogst
• Puur werken

• Kleine omzet

• Gepassioneerde bakker
• Puur vergt inspanningen
• Hangt vaak contractueel vast



Afzet vinden?

Je hebt pure bloem en nu? ;

• Zelf je markt maken

• Concurrentie heeft het ‘ook’

• Geen Kwaliteit =  geen afzet

• Er vallen er meer af als er 
bijkomen

• Juiste bakkers vinden



Afzet gevonden?

• Partnerschap onderhouden

• Inzetten op duurzame relatie 

• Bakkerij Knapen

• Bakkerij Kenneth en Lore

• Project Turwe



Afzet gevonden?



Economische Return?

• Bouwen aan duurzame relatie
• Eerlijke prijs voor beide

• Geen extreme marktfluctuaties 
voor beide

• Voldoening
• Enorm trots met brood van ons 

graan in hun winkel



Economische Return?

• Hoe efficiënter/rendabeler
• Meer omzet
(opgelet, voeling met klant niet verliezen!)

• Nog beter communicatie met 
bakkers

• Eventuele aanpassingen?
• Prijskader afspreken met bakker
(Lokaal wordt soms gebruikt als marketing)



Uitdagingen/ 
moeilijkheden?

• Boer is geen verkoper
• Niet alleen tijd, maar ook ervaring

• De kwaliteit
• Geen kwaliteit = geen baktarwe           

= niet puur 

• Vernieuwing
• Consument wil vaak iets nieuw

• Administratie
• Uren durven rekenen

• Weet wat je doet ivgl. voedertarwe



Do’s & don’ts?

• Aanraders
• Wees trots op je product

• Speel je kwaliteit van je product uit

• Speel de voedselveiligheid van je 
product uit

• Zorg voor transparante en goede 
relatie tussen alle betrokken 
partijen

• BRENG JE LOKAAL VERHAAL

• Valkuilen
• Iedere partner moet mee in je 

verhaal. 

(vertrouwen/transparantie)



Als we het opnieuw 
zouden doen?

• ‘Kader’ maken voor bakkers
• Prijs afspraken van brood

• Inhoud brood 

• Minimum afname bloem



Proeven?

• Bakkerij Knapen / Bocholt

• Bakkerij Kenneth & Lore / Lokeren

• Bakkers die bakken met Turwe
• Bakkerij Van Vooren/Sint-Laureins

• Bakkerij Tom de wilde/Watervliet

• Bakkerij Bert/Eeklo

• Bakkerij Chris/Waarschoot

• Tafel Twaalf

www.tafeltwaalf.be



Bedankt voor jullie aandacht! 

www.hetwaterland.be

http://www.hetwaterl/


Vragen?


