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1 INLEIDING 

 

Aanleiding 

 
Het Plattelandsontwikkelingsplan Bonaire (POP Bonaire) is een driejarig programma dat als doel heeft 
landbouw, natuur en toerisme te ontwikkelen op Bonaire. Een van de plannen binnen dit programma is de 
duurzame geitenhouderij. Ook het professionaliseren van de veehouders is hierbij een aandachtspunt, zodat 
de bedrijfstak hogere opbrengsten kan genereren. Een van de strategieën hiervoor is door het huidige 
aanbod van geitenvlees voor de soep en stoba uit te breiden met lamsvlees van hoge kwaliteit van zowel 
geiten als schapen (Bron: POP Bonaire –  En nu aan de slag!).  
 
Naast de technische kant van het houden van geiten of schapen voor het lamsvlees, waarbij aspecten zoals 
diermanagement en rasverbetering komen kijken, speelde ook de vraag of er nu ook al lamsvlees wordt 
gebruikt op Bonaire, waar dat vandaan komt en of de huidige gebruikers interesse zouden hebben in 
lamsvlees van lokale afkomst. 
 

Doel 

 
Hiertoe is een marktonderzoek uitgevoerd met de centrale vraagstelling: 
Wat is de huidige stand van zaken met betrekking tot het gebruik van lamsvlees, en welke mogelijkheden zijn 
er voor de verwerking en afzet van lokaal lamsvlees? 
 
Het doel van dit marktonderzoek is om advies te geven over de invulling van dit lamsvleesproject, zodat het 
optimaal aansluit bij de huidige situatie en de behoeftes die op het eiland bestaan. 
 
 

Aanpak 

 
Voor dit onderzoek zijn er semi-gestructureerde interviews gehouden met actoren uit de hele keten van 
vraag en aanbod: van boer tot afnemer. Dit onderzoek, met diepte-interviews met een kleine groep 
respondenten, is bedoeld om inzichten te verwerven in de motivatie en ideeën die op Bonaire spelen. Het is 
met zo'n kleine groep respondenten uitdrukkelijk niet de bedoeling om een representatief beeld te krijgen 
van het gehele eiland. Van elke groep zijn een of enkele respondenten geïnterviewd met het idee een breed 
beeld te krijgen van de situatie: 

 boeren 

 experts in de veehouderij 

 afnemers 
Wel zijn de geïnterviewden geselecteerd op enige kennis van of affiniteit met geiten- of lamsvlees. In de 
groep veehouders en experts zijn boeren gekozen die ervaring hebben met fokkerij of met schapenhouderij, 
de keurmeester van het abattoir en de adviseur fokkerij en diermanagement van POP Bonaire. In de groep 
afnemers zijn twee willekeurige krioyo-restaurants benaderd, aangezien alle krioyo-restaurants geitenvlees 
gebruiken; twee internationale restaurants zijn geselecteerd vanwege de aanwezigheid van lams- of 
geitenvlees op hun menukaart; de zorginstelling en de groothandel zijn geselecteerd omdat het 
grootverbruikers zijn op het eiland.  
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Ten eerste is navraag gedaan over het huidige gebruik/productie van geitenvlees, schapenvlees en lamsvlees. 
Daarnaast was het de bedoeling om de interesse in lamsvlees (van lokale herkomst) te peilen en te 
inventariseren aan welke voorwaarden dit product dan zou moeten voldoen. Een overzicht van de 
interviewvragen is te vinden in bijlagen 2, 3 en 4. 
 
In hoofdstukken 2 t/m 5 zijn de resultaten van de interviews weergegeven. Gezien de rijke informatie die de 
diepte-interviews opleverde, zijn er vele quotes gebruikt als illustratie van de resultaten. Deze quotes zijn in 
klein cursief lettertype weergegeven. Hoofdstukken 2 en 3 gaan in op de huidige situatie op gebied van 
geiten, schapen, geitenvlees en lamsvlees. In hoofdstuk 2 ligt de focus op de producent (veehouders en 
experts), en in hoofdstuk 3 komen de afnemers aan het woord. Hoofdstukken 4 en 5 gaan over de vraag 'stel 
dat er op Bonaire lamsvlees geproduceerd gaat worden, bent u dan geïnteresseerd, waar moet het product 
aan voldoen en wat is er nodig om die situatie te bereiken?'. Hoofdstuk 6 beschrijft ideeën van de 
respondenten voor de marketing van dit nieuwe product. Tenslotte worden de resultaten in hoofdstuk 7 
samengevat in een SWOT-analyse, en worden er aanbevelingen gedaan aan POP Bonaire ten behoeve van de 
uitvoering van het lamsvleesproject. 
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2 HUIDIGE SITUATIE – DE PRODUCENT 

 

Activiteiten veehouders 

Bonaire staat bekend om zijn geiten, dat weet iedereen. In de jaren '90 had LVV een actief fokprogramma 
voor geiten en schapen, waarbij rasverbetering is toegepast en drie keer lammeren per jaar is geïntroduceerd 
en op den duur zelfs met een programma voor kunstmatige inseminatie (KI) is begonnen. Het verkopen van 
lamsvlees is toen gestart als 'bijproduct' van de fokkerij. Ook de geïnterviewde boeren geven aan dat de 
geitenhouderij vroeger op een ander niveau werd bedreven dan nu: de kuddes waren groter en boer-zijn was 
een fulltime bezigheid. Door de trek naar de stad, grootschalige diefstal en wellicht ook door de 
bevolkingsgroei op het eiland zijn er nog maar weinig boeren over die echt veel vee bezitten. 

 
'Mijn grootvader had 400 geiten en 600 schapen. Ze liepen altijd los; twee keer per jaar gingen we ze halen.'  
 
'Geiten houden deden we ook op de knoek. In september werd er gezaaid op de knoek, en het vee liep dan los in 
de mondi. We zaaiden maishi, meloen, comcomber chiki etc. In december werd er geoogst. De maishi was voor de 
mensen, maar de stengels werden bewaard als veevoer. Van februari tot augustus stonden de dieren binnen. We 
verdeelden het land in stukken, en lieten het vee daarop rouleren. De geiten eten dan de plantenresten, maar ook 
kleine nieuwe scheutjes van die planten. Als dat op is, kun je het ingekuilde voer geven.'  
 
'Ik heb nu ongeveer 300 geiten en 150 schapen. Dit is weinig, eerst had ik er veel meer. Er wordt veel gestolen.'  

 
Twee boeren zijn in samenwerking met POP Bonaire met een proef voor beter diermanagement. De geiten 
worden in een aparte wei gehouden, ze hoeven niet zelf op pad om naar voedsel te zoeken, maar worden 
gevoerd met sucrosorghum dat wordt verbouwd op het LVV terrein. Ze zijn begonnen met jonge geitjes van 3 
maanden oud, en houden nauwkeurig bij hoeveel de geiten groeien. Het doel hiervan is om te kijken hoe ze 
reageren op het nieuwe voer en te kijken wat dat oplevert.  
 

'Ze groeien zeer goed. Gezien het feit dat ik de zwakkere geitjes heb gebruikt voor dit project is dat een wonder, ze 
doen het nu allemaal heel erg goed.'  
 
'Het is niet alleen het voer, maar ook het feit dat ze in een aparte wei staan, en dus minder energie kwijt zijn aan 
lopen en eten zoeken.'  
 
'Ze zijn nu 12-14 maanden, en ze zijn nu al zo groot dat ik nu nu aan het kijken ben of ik er een paar kan laten 
slachten.'  

 

Activiteiten keurmeester  

De keurmeester vertelt waar zijn verantwoordelijkheden liggen. Het slachthuis hoort bij de dienst LVV en valt 
dus onder de directie R&O; de inspecteur daarentegen valt onder de direct T&H zodat hij op onafhankelijke 
wijze zijn controlerende en handhavende functie kan uitoefenen. Hij is keurmeester vee en vlees: al het vlees, 
vis en gevogelte dat op het eiland is. Bij het slachthuis worden alle dieren levend gekeurd: dieren met 
ziektebeelden waarvan verdacht wordt dat het zoonoses (ziektes die worden overgedragen van dier op 
mens) kunnen zijn, kunnen een gevaar vormen voor de volksgezondheid. Het dier kan direct worden 
afgekeurd voor de slacht, afgemaakt en naar de landfill. Maar ook kan er besloten worden om te slachten, 
maar als laatste van de serie. Deze moet extra aandacht krijgen bij het slachten, en na de slacht wordt 
autopsie gedaan en indien nodig worden er monsters naar het laboratorium gestuurd. Van de dieren die in 
het slachthuis geslacht worden, vormen geiten op afstand de grootste groep. Zie figuur 1 voor een overzicht 
van de slachtingen in 2014. 
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Figuur 1: Overzicht van het aantal geslachte schapen  
en geiten in het slachthuis, 2014 

Soort Aantal 

Schapen 271 

Geiten  1944 

Totaal 2215 

Bron: Jaarverslag Keurmeester 2014 
 
Voor import gelden internationale regels. Als er een container aankomt, moet de importeur beschikken over 
documenten: gezondheidscertificaat, dierziekte certificaat, en bewijs dat het bedrijf van oorsprong is 
goedgekeurd door een van de twee instanties FFDA (VS) of EU. Uit Venezuela bijvoorbeeld mag helemaal 
geen vlees of vis binnenkomen. Uit Colombia hangt dat af van het bedrijf of regio. De keurmeester heeft een 
landenlijst met alle bedrijven die goedgekeurd zijn, en regio's waar vandaan geëxporteerd mag worden. Zuid-
Amerika is namelijk een regio die veel te maken heeft met mond- en klauwzeer.  
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3 HUIDIGE SITUATIE – DE CONSUMENT 

Gebruik van geiten- en schapenvlees 

Iedereen weet dat geitenvlees belangrijk is in de lokale keuken. De geitenvlees-gerechten stoba (stoofvlees), 
soep en kabes ku higra (kop en lever) staan standaard op het menu van de krioyo-restaurants.  
 

'Voor de soep gebruik ik de ribben, en van de rest van het vlees maak ik stoba' (Maikey) 
 
'We gebruiken geitenvlees voor kabritu stoba, soep, en kabes ku higra.' (Posada) 

 
Ook de teamleider van de keuken van Mariadal, die kookt voor het ziekenhuis, het Kas-di-Kuido maar ook 
voor de JICN, geeft aan dat er over het algemeen traditioneel wordt gekookt. BFG, verantwoordelijk voor de 
aanvoer van vlees aan de groothandel, Van den Tweel supermarket en Warehouse supermarket, heeft 
geitenvlees in zulke grote hoeveelheden nodig dat de lokale aanvoer niet voldoet. 
 

'Geitenvlees staat bij Mariadal eens in de drie weken op het menu. Per maaltijd heb ik ongeveer 85 kg nodig, en 
met kerst en andere gelegenheden dezelfde hoeveelheid.' (Mariadal) 
 
'Het overgrote deel bestel ik in Nieuw-Zeeland, gewoon per pallet, gewoon per 1000 kilo. Af en toe heb ik lokale 
mensen die hier langskomen en me vertellen dat ze bijvoorbeeld 20 geiten hebben, en dan neem ik die af' (BFG) 
 
'Ik ben ooit een keer met BFG tot een akkoord gekomen. Die wilden 60-80 dieren wekelijks inkopen, ik heb toen 
contact opgenomen met Kriabon. Er zijn een paar boeren aan begonnen maar die hebben het niet lang 
volgehouden; je moet over een flinke veestapel beschikken om zoveel dieren per week te leveren.' (Scherptong) 

 
Restaurant At Sea zet zich actief in om lokale producten te gebruiken. Op het menu staat sinds twee jaar een 
gerecht met geitenvlees. 
 

'Royal kabritu noemen we ons gerecht, omdat we het toen ontwikkeld hebben voor de koning en koningin. Het 
stobavlees wordt gestoofd met Bonaire blond bier.' (At Sea) 

Gebruik schapenvlees 

Schapenvlees wordt in veel mindere mate gebruikt. Sommigen maken weinig onderscheid tussen geiten- en 
schapenvlees, en verkopen dat wat voorradig is als stoba.  
 

'Geitenvlees en schapenvlees wordt gemengd verkocht. Omdat de geiten en schapen hier onder dezelfde 
omstandigheden gehouden worden, smaakt hun vlees vrijwel hetzelfde.' (Carniceria) 
 
'In mijn gerechten maak ik geen onderscheid tussen schapen- en geitenvlees, en ik verkoop het niet als twee 
verschillende producten. De meeste mensen proeven het verschil niet.' (Maikey) 

 
De meningen over het gebruik van geiten- of schapenvlees voor iets anders dan stoba zijn erg verdeeld. 
 

'Ik gebruik wel eens schapenvlees bij speciale gelegenheden, meestal in de vorm van rollade. Die laat ik bij de 
Carniceria maken' (Posada) 
'Ook maak ik bitterballen van geitenvlees.' (Posada) 
'Voor speciale gelegenheden, zoals dia di Rincon, dia di Boneiru, maak ik yorki van geit; want dan is de doelgroep 
anders, dan komen er vooral lokale mensen.' (Posada) 
'Persoonlijk doe ik ook wel eens geiten- of schapenvlees op de bbq; voor feestjes doe ik dat dan.' (Maikey) 
'Ik koop wel eens een half schaap voor persoonlijk gebruik, dan been ik het uit en maak ik het lekker klaar. Op de 
bbq, of in de oven. Maar de meeste bonaireanen verklaren me voor gek als ze me dat zien doen.' (Scherptong) 
'Er is een traditioneel Antilliaans gerecht, Alaparia, dat bereid wordt met lamsvlees, en verschillende kruiden en 
lamoenchi.'  
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Inkoop van het vlees  

De meeste restaurants kopen over het algemeen hele karkassen, danwel bij de boer zelf, danwel bij de 
Carniceria Latino. Zonder uitzondering vinden ze het belangrijk dat het vlees bij het slachthuis geslacht is; iets 
anders accepteren ze niet voor hun klanten.  
 

'Slachten bij het slachthuis is een voorwaarde voor mijn zaak, ik kook voor veel mensen dus ik moet zeker weten 
dat het veilig is.' (Maikey) 
 
'Meestal komt er een geitenboer bij mij op bezoek, die geiten over heeft en aan mij vraagt of ik ze wil afnemen. Ja, 
dat wil ik, mits ze ze bij het slachthuis laten slachten.' (Mariadal) 
 
'Soms koop ik het karkas met kop & lever, soms zonder. Dit omdat het gerecht 'kabes ku higra' minder goed 
verkoopt dan het andere geitenvlees' (Posada) 

Gebruik van lamsvlees  

 
In de lokale keuken is lamsvlees onbekend en wordt het dan ook vrijwel niet gebruikt. Posada Para Mira geeft 
aan een enkele keer lamsvlees te gebruiken van lokale afkomst. Bistro de Paris, die een wekelijkse special 
hebben van lamsvlees, geeft aan een keer lokaal lamsvlees te hebben geprobeerd, maar zonder succes. 
 

'Als restaurant heb ik geen enkele ervaring met het serveren van lamsvlees.' (Maikey) 
 
'Ik heb wel eens lam gekocht voor een gelegenheid. Ook hier laat ik dan rollade van maken, of ik maak de 
lamsbout klaar in de oven. Ik vond het lamsvlees wel vettig; vlees met minder vet zou mijn voorkeur hebben.' 
(Posada) 
 
'Ik heb een paar jaar geleden wel eens lokaal lamsvlees gebruikt, maar de lamsbout vond ik niet groot genoeg 
voor de prijs die ik ervoor betaalde. Het was ook niet vet genoeg, en daarnaast had het een sterke smaak, bijna 
net als schapenvlees. Hier ben ik niet mee doorgegaan, mijn klanten willen toch een bepaalde kwaliteit.' (Bistro) 

 
Het overige lamsvlees dat gebruikt wordt komt uit het buitenland. De afnemers vertellen voor welke prijs ze 
het in kopen. Daarnaast is lamsvlees sinds een aantal maanden te koop bij de Bondigro: lamsbouten kosten 
$20.50 per kilo en lamsschenkel $10.30 per kilo (prijzen op 26 november 2015). Het vlees komt uit Australië. 
 

'Ik heb wel lamsvlees in het assortiment, dit komt uit Nieuw- Zeeland: koteletten en lamsbout. Op aanvraag lever 
ik dit aan klanten.' (Carniceria) 
 
'Op het menu hebben we twee lamsgerechten: lamsrack en lamsbout. Beide koop ik zelf in via een groothandel in 
de VS. Het vlees komt uit de VS, Ierland en Australië. Van lamsracks verbruik ik ongeveer 15 kg per maand, en die 
koop ik in voor $25-$30 per kilo (schoongemaakt). Van lamsbout gebruik ik meer dan 40 kg per maand, ik betaal 
$15-$17 per kilo.' (Bistro) 
 
'Lamsbout, lamsbout boneless en lamsrack zijn de delen van het lam die we hier gebruiken. Bout $16, boneless 
$18, racks $27 per kilo. Het is Nieuw-Zeelands rasvlees, dat is op en top. We hebben goedkopere varianten 
geprobeerd, maar dat wil de horeca niet. Dat is of te taai of te vet. Nu heb ik altijd dezelfde kwaliteit, altijd 
hetzelfde merk. We verkopen het op bestelling aan de horeca, en hier in de winkel. Niet in de supermarkten. Bij de 
horeca moet je ook niet denken aan honderden kilo's per week, het is in de orde van grootte 40 kg lamsrack, 10-
15 kg lamsbout per week.' (BFG) 
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4 LOKAAL LAMSVLEES – DE PRODUCENT 

 

Met de veehouders en experts is gepraat over de mogelijkheden rondom de lamsfokkerij, en wat er nodig is 
om te komen tot een goed lamsvleesproduct. Een van de experts heeft ervaring uit het verleden met de 
fokkerij en het produceren van lamsvlees. Een van de huidige boeren is (sinds recentelijk) bezig met 
rasverbetering, maar geen van de boeren heeft ervaring met de verkoop van lamsvlees. In de interviews ging 
het dan ook voornamelijk over hoe de boeren zoiets voor zich zouden zien, en minder over daadwerkelijke 
ervaringen. 

Schaap of geit? 

Als men lamsvlees wil gaan produceren, is de eerste vraag die naar boven komt of het van geitenlammeren of 
van schapenlammeren moet zijn. Aan de ene kant is geitenvlees veel bekender dan schapenvlees bij de lokale 
bevolking; aan de andere kant wordt lamsvlees meer in verband gebracht met schapenlammeren. De 
meningen over welk dier de voorkeur heeft zijn verdeeld; en zo ook de achterliggende redenen.  
 

'Ik geef de voorkeur aan schapen, die hebben een betere kwaliteit vlees. Ik zie op tv wel eens de schapen in 
Colombia, die hebben een flinke dij. Die kwaliteit is ook haalbaar hier op Bonaire.'  
 
'Schapen gaan qua introductie veel sneller. Blackbelly's krijgen heel makkelijk meerlingen, gemiddelde worp ligt 
boven de 2.' (Berben) 
 
'De groep waar ik het toen aan verkocht waren niet 'goat oriented': Hollanders, Amerikanen, stonden open voor 
lamsvlees maar zij zijn minder gewend om geitenvlees te eten. Aan de andere kant, ik heb ook heel wat van dit 
vlees als geitenvlees verkocht, als eenmaal de kop eraf is kun je het verschil nauwelijks zien.' (Berben) 
 
'Een hele goede klantengroep zijn de moslims. Die hebben het offerfeest, dan moeten ze  een goed schaap 
hebben.' (Berben) 
 
'De meeste mensen op Bonaire houden meer van geiten- dan van schapenvlees; schapenvlees is te zoet, zegt 
men.' (Posada) 
 
'Of het van geiten of schapen is, dat maakt niet zoveel uit, net als met het stobavlees. Onze geiten en schapen 
leven naast elkaar, ze hebben dezelfde huid en dezelfde voeding. Schapen hebben o.h.a iets meer vlees dan de 
geit.' (Carniceria) 

 

Wat is er nodig? 

Rasverbetering 

De meesten zijn het er over eens dat er rasverbetering moet plaatsvinden voordat lammeren goed vlees 
kunnen leveren. Ook de afnemers met enig verstand van veehouderij merken dit op. 
 

'We hebben een betere kwaliteit nodig, met name voor het lamsvlees. Geiten en schapen van de huidige soort 
kunnen niet veel vlees leveren.'  
 
'Ik ben nu bezig met rasverbetering. Ik heb nu een boergoat gebruikt en een anglo nubian. Maar ik ben nu op zoek 
naar vervolg, deze bokken kan ik natuurlijk niet meer gebruiken, dus volgend jaar juni heb ik andere nodig als ik 
door wil fokken.'  
 
'Om lamsvlees te produceren moet men echt intensieve veehouderij gaan doen, met scheiden van bok en schaap. 
Er is hier veel inteelt, en daardoor blijven de dieren klein.'  
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'Op dit moment is er een verschrikkelijk gebrek aan goede bokken, een probleem van de komende jaren. Als LVV 
dit niet oppakt, zullen boeren het onderling moeten doen en dan heb je een database nodig. Je moet weten waar 
de dieren staan, uitwisselen.' (Berben) 
 
'Nu zijn er geen goede bokken op het eiland. Maar dat wil niet zeggen dat er geen halfrassen of ¾ rassen ergens 
vandaan kunnen komen.' (Berben) 
 
'Je moet echt een rasmengeling hebben om daar enig vlees van te krijgen.' (BFG) 

Verzorging/ tijdsbesteding 

De boeren geven aan dat het noodzakelijk is om op de kunuku te wonen, wil men voldoende tijd hebben voor 
de juiste verzorging van het vee (diermanagement), voldoende aandacht besteden aan rasverbetering en 
weerstand bieden tegen diefstal. 
 

'Je moet prioriteit geven aan je vee. Als je 's avonds niet op de knoek bent, wordt er heel veel gestolen. Iedere dag 
komen de boeven langs. Het moeten dus echt mensen zijn die op de knoek wonen.'  
 
'Je moet constant op de knoek zijn. Er zijn er wel die op de knoek wonen maar werken in Playa. Die hebben wel 
interesse, als het wat oplevert.'  
 
'Ik zeg wel eens, laat je kinderen de kunuku als bedrijf opzetten. Die kinderen moeten dan wel een opleiding 
krijgen van hoe manage je de dieren. Inteelt, ziektebeelden herkennen en de dokter in te schakelen, enz. Het is 
niet makkelijk omdat men zich daar nooit mee bezig heeft gehouden. Dan zeggen zij: ja maar we hebben het 
altijd zo gedaan.'  
 
'Ik wil graag weer geiten houden, maar ik begin daar pas aan als ik op de knoek kan wonen. Het is echt 
noodzakelijk om te wonen op de knoek, want er wordt ontzettend veel gestolen.'  
 
'Medicijnen geven, en aandacht.'  

 

Prijs  

Vroeger was er een maximumprijs vastgesteld door de overheid, maar sinds 10-10-10 is deze weggevallen. 
Dit schept kansen, onder andere dat er een aparte prijs gevraagd kan worden voor lamsvlees. Echter, lang 
niet iedereen is hier van op de hoogte. De prijs van geiten- en schapenvlees ligt nog steeds min of meer vast, 
het lijkt een soort ongeschreven regel te zijn. Boeren geven aan dat een betere prijs (voor lamsvlees maar 
ook voor geitenvlees) veel motiverender zou zijn voor de veehouderij, maar ze lijken het lastig te vinden om  
verandering te brengen in de situatie. 
 

'De normale prijs voor geitenvlees is $7/kg. Volgens mij is de prijs vastgesteld door de gedeputeerde van 
landbouw. Ik vind deze prijs veel te laag, in al die jaren die ik hier ben is de prijs hetzelfde terwijl alle andere 
producten veel duurder zijn geworden door de inflatie.'  
 
'Zelfs als je een lam van 4 maanden slacht is de prijs die je ervoor krijgt nog niet genoeg om alle kosten mee te 
betalen. Alleen het omheinen van je knoek al, dat kost kapitalen.'  
 
'Er is geen wet die lams van schapenvlees onderscheid. Alleen schapen of geitenvlees. Er was vroeger wel een 
maximumprijs. Sinds 101010 is die wet weggevallen, geen maximumprijs meer. De boer bepaalt zelf zijn prijs.'  
 
'Voor de boeren kan een goede prijs enorm motiverend werken, en het maakt het interessanter om geiten te 
houden en daar goed mee om te gaan.'  

 

De keurmeester geeft aan dat hij een oplossing kan bieden voor het aanbrengen van een onderscheid tussen 
lamsvlees en geiten-/schapenvlees. Hij kent de methode om via de tanden van het beest de leeftijd te 
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schatten, en stelt voor de kleur van de keurmeesters-stempel aan te passen. 
 

'Voor lammeren tot 4 maanden oud, die een gewicht van 15kg of meer (geslacht) kan ik het vlees een andere 
kleur stempel geven. Rood voor lam, blauw voor schaap. Voor de beesten met het rode stempel kan je dan een 
hogere prijs vragen.'  

 

Manier van afzetten 

In hoofdstuk 3 is al gebleken dat een groot deel van de afnemers het geitenvlees direct bij de boer koopt. De 
boer zorgt voor de afhandeling bij het slachthuis. De vraag is of dit systeem zo moet blijven als er lamsvlees 
geproduceerd gaat worden, of dat het beter anders kan. 
 

'Nu wordt het vlees altijd direct bij de boer gekocht, maar we moeten met de tijd meegaan. We zouden een 
systeem moeten proberen op te zetten, bijvoorbeeld dat alle boeren het vlees afgeven bij de Carniceria of bij BFG. 
Dan heb je als boer zekerheid van afleveren. Daarnaast heb je geen zorgen over of de klant ook daadwerkelijk 
betaalt. Nu heb je soms klanten die niet betalen, en daar moet je dan achter aan.'  
 
'Kopen direct bij de boer doe ik niet, want ik vind dat het via het abattoir moet. Wel vind ik dat het vlees overal te 
koop moet zijn en niet alleen bij één groothandelaar. Zoiets moet voor iedereen beschikbaar zijn, de 
verkrijgbaarheid moet dus niet van één verkooppunt afhangen.' (Bistro) 

Ondersteuning vanuit de overheid 

Hulp vanuit de overheid is volgens sommigen belangrijk om het hoofd te bieden aan de kosten die een goed 
boerenbedrijf met zich mee brengt.  
 

'Het zou helpen als de overheid in de kosten zou ondersteunen.'  
 
'Er zijn boeren die geïnteresseerd zijn, maar dan zeggen ze ook weer: hoe moet ik dat allemaal financieren?'  
 
'Ook is het belangrijk dat de aanvoer van voer constant is, en dat het steeds hetzelfde soort voer is. Nu is er nog 
geen continuïteit bij LVV.'  

 

Daarnaast zou er veel kunnen verbeteren als verschillende overheidsinstanties effectiever of klantgerichter 
zouden werken, zoals de politie en het slachthuis. De keurmeester vertelt dat de huidige capaciteit van het 
slachthuis op 150 schapen/geiten per week ligt, maar hij geeft ook aan hoe deze capaciteit verhoogd kan 
worden. 
 

'Ik heb wel eens verdachte mensen op mijn terrein zien rondlopen. Als je met zo'n geval naar de politie gaat, 
zeggen zij dat ze niks kunnen doen omdat je ze niet op heterdaad hebt zien stelen.'  
 
'Een betere organisatie van het slachthuis zou veel baat opleveren. De slacht moet een dag van te voren worden 
aangevraagd, en wel bij LVV. Ze zijn erg slecht bereikbaar en soms lukt het dus niet om een aanvraag te doen. LVV 
geeft de aanvraag vervolgens door aan het slachthuis. Dit is omslachtig: er kan makkelijk iets misgaan met de 
communicatie. Het vervelende is dat ik als boer daar de dupe van ben als het ergens mis loopt doordat er 
bijvoorbeeld een slachter ziek is.'  

 
'Als een restaurant mij zaterdag laat weten dat ze geitenvlees willen, kan ik het op zijn vroegst dinsdag leveren 
(aanvraag maandag, slachten dinsdag) en met wat pech pas op donderdag. Want woensdag worden er geen 
geiten geslacht.'  

 
'Het aantal geiten en schapen kan makkelijk verdubbeld worden mits wij er personeel bij kunnen krijgen. Ook heb 
ik in het verleden gevraagd om een compressor met naald om de huiden op te blazen. Met deze techniek kunnen 
wij makkelijk 100 dieren per dag slachten.'  
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Water van de zuiveringsinstallatie 

LVV produceert veevoer -sucrosorghum- met water van de nieuwe zuiveringsinstallatie. Het is bekend dat er 
op Bonaire veel bezorgdheid is over de gezondheidsrisico's van dit water (aanwezigheid van bacteriën, 
hormonen, antibiotica), los van de vraag of dit op waarheid berust of op vooroordelen. Ook onder de 
veehouders en de afnemers is lang niet iedereen er van overtuigd dat het water daadwerkelijk gezond is voor 
het vee en het vlees. 
 

'Ook ik vind het spannend. Er zijn labmonsters naar Wageningen gestuurd, maar de resultaten ervan zijn nog 
steeds niet terug. Maar ik zie dat mijn geiten er goed op groeien, en dat ze het lekker vinden.'  
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5 LOKAAL LAMSVLEES – DE CONSUMENT 

 
Na het inventariseren van de huidige activiteiten van de veehouders en het huidige gebruik van geiten-, 
schapen- en lamsvlees bij de groep afnemers, was de volgende vraag of de respondenten het zien zitten om 
lokaal lamsvlees af te nemen, en aan welke criteria dat vlees dan moet voldoen.  
 

Interesse  

 
Onder de afnemers is de interesse in lokaal lamsvlees gepeild. Dit geeft een idee van de toekomstige vraag, 
hoewel het natuurlijk niet te zeggen is of afnemers zich daadwerkelijk zo gaan gedragen. In ieder geval is het 
interessant om te zien dat de animo voor het gebruiken van lokaal lamsvlees heel divers is, en valt te 
verdelen in drie reacties: 
 

 Afwijzend → geen interesse want de klanten kennen het niet 
 

'Ik heb toch echt een krioyo-keuken, dus ik serveer wat mensen gewend zijn te eten en dat is gewoon sopi kabritu 
en kabritu stoba.' (Maiky Snack) 
 
'We zullen lamsvlees nooit op de dagelijkse kaart zetten, puur omdat het geen traditioneel Bonaireaans gerecht 
is. We serveren echte krioyo-gerechten, en daar zit lamsvlees niet bij. Dus het zal een product blijven voor speciale 
gelegenheden.' (Posada Para Mira) 
 
'Nee, ze werken hier niet met lamsvlees. Men kent het niet, men weet het niet, men gebruikt het niet. Ook qua 
feesten en gelegenheden zijn mensen wat dat betreft erg conservatief: met kerst eet je geit of kalkoen. Andere 
dingen als lamsvlees doe je mensen geen plezier mee.' (Mariadal) 
 
'Onder de Bonaireanen zijn er maar weinig die dat lekker vinden. De grootste hoeveelheid gaat toch naar 
restaurants, of naar Nederlanders of Amerikanen.  

 
 Kritisch → alleen interesse als het lokale vlees de kwaliteit kan evenaren van wat men gewend is 

 
'Het moet minstens gelijk zijn aan de kwaliteit dat het nu heeft, en de prijs natuurlijk. En er moet vraag naar zijn.' 
(BFG) 
 
'Ja, ik ben geïnteresseerd in lokaal lamsvlees. Ik zou het zeker op mijn menukaart zetten. De kwaliteit moet dan 
wel minstens even goed zijn als het vlees dat ik nu koop: grootte, vetgehalte, smaak. Ook qua prijs moet het 
hetzelfde zijn.' (Bistro) 

 
 Welwillend → interesse om het uit te proberen 

 
'Ik denk wel dat Bonaireanen in lamsvlees geïnteresseerd zijn, en dat zij die dat kunnen, er wel wat meer voor 
willen betalen. Het moet dan natuurlijk wel een beetje volume hebben.' (Carniceria) 
 
'Ik denk het wel. Het is ook voor ons iets nieuws en wij zijn altijd wel in om het eiland te helpen. Het is weer iets 
anders. Voor ons maakt het eigenlijk niet zoveel uit, want het is lokaal en daar gaat het ons om.' (At Sea) 
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Waar moet het vlees aan voldoen?  

Prijs 

Ten eerste is de prijs belangrijk; lamsvlees heeft de naam duur te zijn, en ook weet men dat lokale productie 
door de kleinschaligheid vaak hoge productiekosten oplevert. Bij de betaalbaarheid neemt men aan de ene 
kant in ogenschouw dat lamsvlees voor een deel van de bevolking op Bonaire moeilijk te betalen zal zijn.  
 

'Het is natuurlijk niet goedkoop; als het goedkoper zou zijn dan zouden meer mensen het eten.' (Maiky) 
 
'Ik denk wel dat Bonaireanen in lamsvlees geïnteresseerd zijn, en dat zij die dat kunnen, er wel wat meer voor 
willen betalen.' (Carniceria) 

 
Aan de andere kant zijn de meningen verdeeld over hoeveel de klanten van de internationale restaurants er 
aan zouden willen besteden. 
 

'Prijs, weet ik eigenlijk niet. Ik denk dat jong vlees iets duurder is, maar ik denk dat de gerechtprijs niet zoveel af 
zal wijken van de rest.' (At Sea) 
 
'Ook qua prijs moet het hetzelfde zijn, mensen kijken toch naar de prijs die het heeft in de VS en Europa, en anders 
willen ze het niet.' (Bistro) 
 
'En horeca kijkt naar de kwaliteit. Toeristen willen gewoon lekker eten, verder maakt het ze weinig uit.' (BFG) 

 

Kwaliteit  

Naast de prijs is (natuurlijk) de kwaliteit belangrijk. Kwaliteit wordt verschillend gedefinieerd, maar aspecten 
die het vaakst naar voren komen zijn grootte (van het stuk vlees, met name de lamsbout), het vetgehalte en 
de smaak. Niet alle respondenten denken hier hetzelfde over: de 'kritische' respondenten uit de vorige 
paragraaf vindt het belangrijk dat het vlees aan dezelfde kwaliteitseisen voldoen als het vlees dat ze nu 
importeren, terwijl de 'welwillende' groep daar flexibeler in is.  
 

Kwaliteit moet minstens gelijk zijn aan dat van Nieuw-Zeelandse-schapen: grootte, vetgehalte, prijs.' (BFG) 
 
'De kwaliteit moet dan wel minstens even goed zijn als het vlees dat ik nu koop: grootte, vetgehalte, smaak. 
(Bistro) 
 
'Natuurlijk de voeding, lekker vlees komt er van, de ruimte: hoe minder stress ze hebben, hoe beter het vlees.' (At 
Sea) 
 
'Lamsvlees dat minder vettig is dan wat ik eerder had, zou ik graag willen. Ook zou het niet duurder moeten zijn 
dan toen.' (Posada) 
 
'Het vlees moet dan natuurlijk wel een beetje volume hebben.' (Carniceria) 
 
'Toen ik bij LVV werkte, hebben we een kok een Blackbelly lam laten prepareren voor een groep mensen. 
Commentaar van de kok was, ze hadden ribeye: ze zijn gewend dat het ongeveer vuistgroot is. Maar van de 
blackbelly's waren die medaillon-maat, dus veel kleiner' (Berben) 
 

Afname 

Sommige afnemers zien het meest in de inkoop van hele karkassen, waarschijnlijk omdat ze dat altijd al 
gewend zijn. Anderen zien de beschikbaarheid van lokaal lamsvlees juist als mogelijkheid om andere delen 
van het vlees te kopen dan normaal. De flexibiliteit en klantgerichtheid van de boeren is dan wel een 
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belangrijke voorwaarde. 
 

'Wat betreft het product is het een voordeel als ook andere delen van het vlees beschikbaar zijn. Zoals de tong, de 
hersenen, de nek, dat zijn allemaal stukken die je heerlijk kunt bereiden. Als je dan verschillende prijzen maakt, 
dus de lamsbout wat duurder voor de toeristenrestaurants en andere delen goedkoper, dan is er voor iedereen 
wat betaalbaars bij.' (Bistro) 
 
'BFG wou $6 per kilo betalen, maar alleen vlees dus zonder kop. Dat was een struikelblok voor de boeren, wat 
moeten we dan met de kop doen zeggen ze. Dat was zonde, die kop, die kun je zo kwijt bij de snack voor 3-4 
dollar, heb je een beetje inkomen aan.'  
 

Lokaal  

Opvallend is dat een aantal respondenten zeer positief over het lokale aspect zijn. Niet iedereen, maar toch 
de meerderheid van de respondenten wil het product zeker een keer proberen omdat het van Bonaireaanse 
bodem komt. Ze juichen lokale initiatieven toe, met de achterliggende gedachte dat lokale 
landbouw/veehouderij al zo moeilijk van de grond komt en met het gevoel dat je elkaar moet ondersteunen 
in deze kleine maatschappij. 
 

'Ik zal het allicht een keer proberen, want ik ben een groot voorstander van lokale producten.' (Mariadal) 
 
'Het is lokaal en daar gaat het ons om. We hebben ook een hoofdgerecht geit. In het begin wisten we ook niet of 
mensen het wel zouden willen. Mensen komen hier en die hebben dan voor het eerst geit geproefd en vragen 
waar ze dat nog meer lokaal kunnen eten. We zijn niet controversieel, maar wel gedurfd. En we hebben natuurlijk 
de naam.' (At Sea) 

Continuïteit 

Naast kwaliteits- en prijsaspecten noemen een paar respondenten ook de continuïteit. Deze respondenten 
hebben ervaring met andere of eerdere ervaringen van lokale aanvoer waarbij dit een probleem vormde. 
 

'De continuïteit van het product, dat vind ik ook een belangrijk aspect: als ik een product op het menu heb staan, 
dan moet ik zeker weten dat het altijd in de gewenste hoeveelheid beschikbaar is.' (Bistro) 
 
'Voor mij is ook de continuïteit belangrijk, dus dat je het constant kan verkrijgen. Dit is belangrijk voor mijn 
verkoop.' (Carniceria) 
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6 MARKETING VAN HET NIEUWE PRODUCT 

 
Omdat lokaal lamsvlees een nieuw product is, moet er een markt voor gecreëerd worden. Daarom is het 
noodzakelijk om veel aandacht te schenken aan het promoten van dit product; bij lamsvlees misschien nog 
wel meer omdat er veel (voor)oordelen de rondte over doen: hoe de smaak is, dat het een aparte bijsmaak 
heeft waar je van moet houden, dat het duur is. De respondenten is gevraagd naar hun ideeën over hoe deze 
introductie vorm zou moeten krijgen. Enkele respondenten hebben zelf ervaring met het op de markt zetten 
van een onbekend product, en hun ervaring kan hierbij goed gebruikt worden. Daarnaast is aan alle 
respondenten gevraagd hoe men denkt over het idee om op het lamsvlees een merk/ certificaat in de trant 
van 'Product of Bonaire' te plakken.  
 

Promotie 

 
Aan andere koks laten zien wat je met het vlees kan, of als afnemer bekijken welke gerechten of producten 
van het vlees gecreëerd kunnen worden, wordt het vaakst genoemd als manier om lamsvlees onder de 
aandacht te brengen. 
 

'Als er lamsvlees komt, kan ik er verschillende andere producten van maken. Rollade is inderdaad een voorbeeld 
wat je met lam zou kunnen doen. Dat kennen mensen al.' (Carniceria) 
 
'Eerst aan mijn koks voorleggen, kijken wat ze ervan kunnen maken.' (Mariadal) 
 
'Ik denk dat er eerst iets van een trial moet zijn, eerst proberen hoe het is. Ik denk dat wij daar welwillend in zijn, 
om daar in mee te doen.' (At Sea) 
 
'Ook restaurants kunnen er nieuwe gerechten mee bedenken. Ik wil best een keer het recept van Alaparia voor 
een paar restaurants maken, als ze daar geïnteresseerd in zijn.'  
 
'We hebben een kok als voortrekker nodig, iemand met hart voor Bonaire die wil laten zien wat er mogelijk is. Met 
de hotelvakschool kan ook wat gedaan worden, al die studenten leren om het vlees klaar te maken.' (Berben)  
 
'Je moet wel iemand hebben die het dier als geheel kan presenteren. Want de verdeling van vlees is heel anders: 
schouders en dijen minder zwaar, anders dan het nieuw-zeelands ras.' (Berben) 

 
Mensen laten proeven is een belangrijke vervolgstap. Breng het naar de mensen toe, want ze zullen het nog 
niet zelf gaan halen, is het heersende beeld. 
 

'Als gasten iets niet kennen, stellen we voor 'wilt u soms een stukje proeven' en dan brengen we een klein hapje 
op een bordje. En dan heb je gelijk het gerecht verkocht.' (At Sea) 
 
'Ik heb ooit geprobeerd saté's te maken. Toen hadden ze twee keer per jaar open dag, we selecteerden een paar 
lammeren om te slachten, en lieten mensen proeven. Dan waren ze wel geïnteresseerd.'  
 
'Je moet het voor ze bereiden, kijken of het ze interesseert, kijken of mensen het lekker vinden. Ze moeten het echt 
proberen voordat ze het zelf zullen kopen/bestellen.' (Maiky) 
 
'Ga bij de Taste of Bonaire staan, dergelijke activiteiten. Ga presentaties geven bij de winkels waar Bonaireanen 
hun spullen kopen, ga stukjes ronddelen, laat ze proeven.' (Mariadal) 
 

Daarnaast wordt genoemd dat het belangrijk is om bij de afnemers langs te gaan en een band op te bouwen. 
 

'Hier op Bonaire moet je bij iedereen persoonlijk langs gaan, dat heb ik dus gedaan. Adverteren op papier werkt 
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hier niet. Ik ben bij restaurants zelf langs geweest om mijn product te promoten. Ook belangrijk was dat er een 
naam en een gezicht bij zat. Met lamsvlees is dat lastiger, maar bij de geitenkaas heb ik het bewust 'Aletta's goat 
cheese' genoemd.' (Aletta) 
 
'Vroeger toen wij de eieren introduceerden kende iedereen elkaar, en iedereen zag ons ook rijden met ons busje. 
Alles ging via mond-op mond reclame, niks via kranten ofzo. Nu is Bonaire nog steeds een kleine gemeenschap, 
dus mondelinge reclame is zeker nog steeds belangrijk.' (Win) 
 
'En ze moeten je weten te vinden: waar moet ik naartoe als ik een lam wil hebben. Met een goede prijs. Als je dat 
kan bereiken, ben je een heel eind.' (Berben) 

 
Een goede marketing vanuit POP Bonaire zal niet alleen het product lamsvlees sneller op de kaart zetten, 
maar motiveert de boeren ook. 
 

Professionele marketing/promotie, als ik weet dat er vraag is naar mijn product motiveert dat enorm om mijn 
energie er in te steken. (Aletta) 
 
'Marketing, daar moet je een commercieel iemand op zetten, die een trekker kan zijn. En ik zou er slagers bij 
willen hebben die commercieel denken.' (Berben)  
 

Merk 'Product of Bonaire' 

Zonder uitzondering is men positief over het idee van een merkje 'Product of Bonaire' op het vlees. Er 
heersen verschillende ideeën over wat zo'n merk moet inhouden: een groep respondenten denkt vooral aan 
kwaliteitsaspecten. 

 
'Voor mij moet zo'n merk inhouden: kwaliteit, biologisch.' (Bistro) 
 
'Zo'n merk vind ik zeker positief. Voor mij is kwaliteit belangrijk, maar ook de continuïteit, dus dat je het constant 
kan verkrijgen. Dit is belangrijk voor mijn verkoop.' (Carniceria) 
 
'Duurzaam, daar kijken mensen weinig naar. Horeca kijkt naar de kwaliteit.' (BFG) 
 
'Mits men kan aantonen dat het onder goede omstandigheden is gekweekt en opgevoed. Voor dieren geldt dat 
dat ik wil dat het een stempel heeft van het slachthuis. Anders kan ik het niet afnemen.' (Mariadal) 
 
'Ik vind dat er dan criteria rondom diervriendelijkheid aan moeten zitten: hoe hebben de dieren geleefd en hoe zijn 
ze gehouden. Dus: lokaal, voervoorziening, diervriendelijkheid. Biologisch/ecologisch, dat zijn eigenlijk alle dieren 
op het eiland wel. Misschien is dat een interessant aspect voor de internationale restaurants.'  
 

Een andere groep verbindt zo'n label vooral met de lokale afkomst van het product. 
 

'Wat we hebben moeten we branden anders weten ze het niet. We gebruiken nu het woord 'local'. Local goat, 
bijvoorbeeld.' (At Sea) 
 
'Ik vind dat we trots moeten zijn op wat we doen op Bonaire, dus ja ik denk dat er best een labeltje op mag zitten. 
Meer om aan te geven dat het lokaal product is; kwaliteit of duurzaamheid dat zijn stappen, dan denk je vanuit de 
westerse wereld, dat zijn 3 stappen te ver. Laten ze eerst ergens beginnen.' (Mariadal) 
 
'Ja, een label heeft zeker een toegevoegde waarde. Er zijn soms klanten zijn die uitdrukkelijk vragen of het 
vlees/vis echt van Bonaire komt. Het aspect 'lokaal' is dan het allerbelangrijkst.' (Posada) 
 
'Je zou hierbij kunnen noemen dat het een lokaal product is. Milieuvriendelijk, diervriendelijk, ambachtelijk, lokaal. 
Wel krijg je dan een discussie over milieuvriendelijk, hoe omschrijf je dat dan? Het is natuurlijk altijd vriendelijker 
dan wanneer het vanuit Nieuw Zeeland moet komen.' (Berben) 
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Sommige respondenten zien met zo'n label meteen grootse mogelijkheden en opperen de mogelijkheden 
om naar Curaçao en Aruba te exporteren. Het hierboven genoemde aspect 'afkomst Bonaire' zou hierbij een 
positieve rol spelen, want het geitenvlees van Bonaire wordt op de eilanden als lekker en puur ervaren. 
 

'Als je dan een erkend product hebt van Bonaire, waarom zou je het niet exporteren. Per slot van rekening stond 
Bonaire vroeger bekend om de geitenexport.' (Bistro) 
 
'We kunnen zelfs gaan exporteren naar Curaçao en Aruba. Mensen van die eilanden eten graag geitenvlees, en 
zeker als het van Bonaire komt. Er wordt nu heel veel geïmporteerd uit het buitenland, het zou toch fantastisch 
zijn als dat van Bonaire zou komen.'  
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7 CONCLUSIE EN AANBEVELINGEN 
 

SWOT-analyse 

 
De resultaten van dit onderzoek kunnen worden samengevat in een SWOT-analyse, dit is een gebruikelijke 
methode bij marktonderzoek. SWOT staat voor 'strength, weakness, opportunity en threat' ofwel sterkte, 
zwakte, kans en bedreiging. De sterke punten en zwakke punten gaan over de interne omgeving: de aspecten 
van de veehouderij en het product zelf. Daarna worden van de externe omgeving de kansen en bedreigingen 
bekeken: het betreft hier ontwikkelingen, en invloeden in de omgeving waar de boeren of het product mee 
te maken hebben. Het doel van een SWOT-analyse is om deze elementen systematisch te analyseren om de 
toekomstmogelijkheden inzichtelijk te maken.  
 
Voor de overzichtelijkheid zijn er twee SWOT-analyses gemaakt: een voor het product lamsvlees en een voor 
het houden van lammeren. 
 
Figuur 2: SWOT  analyse van het product lamsvlees  

 Positief Negatief 

Intern  Sterktes 

 Voor de lokale bevolking is geitenvlees 
een zeer bekend product  

 Geitenvlees staat zeer goed bekend op 
Curaçao en Aruba 

 Het is vers  

 Vlees kan in losse delen verhandeld 
worden voor verschillende prijzen  

 

Zwaktes 

 Lamsvlees is een onbekend product 

 Niet voor iedereen betaalbaar  

 Niet iedereen vindt het lekker 

 Men was tot nog toe niet tevreden over 
de huidige kwaliteit van lokaal 
lamsvlees  

 

Extern Kansen 

 Het lokale aspect wekt veel goodwill om 
het uit te proberen  

 Sommige afnemers zijn wel in voor iets 
nieuws  

 Klanten reageren positief als je 
persoonlijk met je producten langs gaat, 
zeker als er een naam op het product 
staat  

 Lamsvlees uit het buitenland is duur 
vanwege transportkosten e.d. (Bistro) 

Bedreigingen 

 Buitenlands lamsvlees is van zeer goede 
kwaliteit  

 Koks zijn onbekend met toepassingen/ 
bereidingen van lamsvlees  

 Krioyo-restaurants vinden het niet in 
hun menu passen  

 Afnemers vragen continuïteit  

 Promoten van lamsvlees is lastiger 
omdat er geen naam op staat  
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Figuur 3: SWOT analyse voor het houden van lammeren 

 Positief Negatief 

Intern  Sterktes 

 Geiten groeien vooralsnog erg goed op 
sucrosorghum van LVV  

 Rasverbetering en diermanagement maakt 
de geitenhouderij weer leuk  

 Her en der schijnen er rasdieren aanwezig 
te zijn op het eiland  

 

Zwaktes 

 Verwerking van producten vraagt 
veel arbeid en know how  

 Veel boeren doen weinig aan 
diermanagement 'omdat ze het altijd 
zo hebben gedaan'  

 Boeren vinden het lastig om iets 
anders dan hele karkassen te 
verkopen  

 

Extern Kansen 

 Bonaire staat bekend om de geiten (Aletta) 

 Bewaking van het landelijk gebied opnieuw 
instellen  

 Sinds 10-10-10 is er geen maximumprijs 
voor schapen- en geitenvlees meer  

 Keurmeester is bereid onderscheid te 
maken tussen lamsvlees en geiten-
/schapenvlees d.m.v. kleur stempel  

 Centrale verkoop, verwerking of zelfs 
export van producten  

 (Financiële) ondersteuning zou boeren 
helpen met de overstap naar een 
professionelere manier van veehouderij  

Bedreigingen 

 Veel problemen met veiligheid: 
diefstal en weinig/geen bewaking 
van het gebied  

 Zorgen over de continuïteit van 
aanvoer sucrosorghum  

 Imago van veevoer geteeld met 
zuiveringswater 

 Het abattoir is een beperkende 
factor: de communicatie is 
omslachtig en het komt regelmatig 
voor dat er geen plek is  

 
Naar aanleiding van de SWOT-analyse wordt bekeken hoe gebruik gemaakt kan worden van de sterktes, en 
hoe de zwaktes versterkt kunnen worden. De aanbevelingen hieronder gaan hier verder op in. 
 

Aanbevelingen 

 
In hoofdstuk 5 kwam naar voren dat er heel verschillend gereageerd werd op het idee van lokaal lamsvlees. 
Op de vraag: 'Is er voldoende vraag naar lokaal lamsvlees om een succesvol product te zijn?' hangt het 
antwoord heel erg af van de insteek van de afnemer. 
 
Ten eerste moet er rekening gehouden worden met een groep afnemers die geen interesse heeft in lokaal 
lamsvlees. Enerzijds zijn dit de krioyo-restaurants en de traditionele keukens, die de uitgesproken mening 
hebben dat lamsvlees niet in hun menu past. Anderzijds zijn dit de internationale restaurants of -keukens die 
geen concessies willen doen ten aanzien van de grootte en kwaliteit van het product. De groep die meteen in 
het product geïnteresseerd is, is veel kleiner.  
 
Het is dus duidelijk dat de vraag voor een groot deel gecreëerd moet gaan worden, als dit lamsvleesproject 
wordt doorgezet. Dit vraagt allereerst een goede marketing van het product, en hiervoor is een commercieel-
denkend persoon nodig. Naar aanleiding van het onderzoek worden er aanbevelingen gegeven rondom de 
manier waarop de marketing van het product vorm moet krijgen. Daarnaast worden er enkele aanbevelingen 
gegeven rondom de veehouderij. 
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Aanbevelingen: marketing 

 

1. Het is vrijwel zeker dat Bonaireaans lamsvlees nooit de omvang zal krijgen van een Nieuw-Zeelandse 
lamsbout, dus de aandacht moet worden gelegd op de smaak en de kwaliteit, maar ook op de 
ambachtelijkheid, versheid en duurzaamheid (weinig transportkilometers, geen aantasting van de 
lokale natuur). 

2. Er is meer informatie nodig om de vraagprijs van lamsvlees vast te stellen. Aan de ene kant is de 
huidige prijs van geitenvlees is te laag om boeren te motiveren om te professionaliseren. Aan de 
andere kant is de huidige prijs van geïmporteerd lamsvlees erg hoog. Een prijs tussen die twee 
uitersten in is wellicht best haalbaar. Om de prijs vast te stellen is meer informatie nodig over de 
precieze productiekosten van een lam, en over de verdeling van de verschillende delen.  

3. De belangrijkste manier om zo'n onbekend product te promoten, is het zoeken van een goede kok 
met interesse voor het vlees, die goed weet hoe hij/zij het moet bereiden. Deze kan vervolgens aan 
de huidige restaurantkoks (krioyo en internationaal) en de leerlingkoks op het SGB laten zien wat je 
er mee kan.  

4. Het is hierbij belangrijk om de 'welwillende' restaurants en slagers in een vroeg stadium te betrekken 
in het project. Zij kunnen bij uitstek het vlees beoordelen, er producten of gerechten van bedenken 
en uitproberen hoe het bij hun clientèle ontvangen wordt.  

5. Daarnaast moeten ook de consumenten het product leren kennen en waarderen; dit kan worden 
gedaan door mensen te laten proeven bij supermarkets, maar ook bij evenementen zoals de Taste of 
Bonaire en de Regatta. 

6. Het maken van een merk 'Product of Bonaire' of merknaam is zeker aan te bevelen. Ten eerste kan 
een merknaam of logo gebruikt worden bij promotieactiviteiten; beeldmerken worden sneller 
onthouden dan enkel een naam. Daarnaast kan het merk worden verbonden aan (beschermde) 
criteria, zodat alleen vlees van een bepaalde kwaliteit dit merk kan krijgen. 

7. De keurmeester heeft zich bereid verklaard om een apart stempel af te geven voor vlees van 
geiten/schapen van een bepaalde (maximum)leeftijd en bepaald (minimum)gewicht. 

 

Aanbevelingen: veehouderij 

 
1. Het lijkt er op dat er een plek kan zijn voor zowel de schapen- als geitenhouderij. Als de aandacht uit 

gaat naar de Europese en Amerikaanse consumenten, is schapenlamsvlees het meest geschikt. Als de 
aandacht uit gaat naar de lokale bevolking, is geitenlamsvlees een minstens even goede optie, 
aangezien schapenvlees de naam heeft iets minder lekker te zijn. Daarnaast lijkt er een markt te zijn 
voor jonger, malser vlees voor de traditionele keuken. Dit hoeft dan niet persé lam te zijn. 

2. Duidelijk is dat er een professionaliseringsslag moet plaatsvinden om een acceptabele kwaliteit 
lamsvlees te verkrijgen: dit houdt in rasverbetering en diermanagement (aandacht voor voeding en 
gezondheid) 

3. Boeren zijn gewend om aan de afnemers het hele karkas te verkopen. Ook hier zal een 
professionaliseringsslag veel profijt opleveren. De continue beschikbaarheid wordt dan beter 
gewaarborgd, en klant heeft mogelijkheden om delen van het vlees uit te kiezen i.p.v. het hele karkas 
te kopen. Deze professionalisering kan op twee manieren vormgegeven worden: 
a. het instellen van 'een systeem' om lamsvlees te verzamelen en centraal te verwerken en 

verkopen 
b. het trainen van de boeren in commercieel inzicht zodat ze beter op de vraag van de afnemers 

kunnen inspelen 
4. Het lamsvlees kan een bijproduct zijn van een fokkerij of melkveehouderij. Of het ook het hoofddoel 

kan zijn van een veehouderij, is minder duidelijk naar voren gekomen uit dit onderzoek. Ook zou er 
een berekening gedaan moeten worden om te kijken hoeveel vee er nodig is om het gewenste aantal 
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lammeren op jaarbasis te krijgen.  
5. Een betere ondersteuning vanuit de overheid en overheidsinstanties zal de veehouderij een 

belangrijke impuls kunnen geven: 
a. Zoals in veel eerdere onderzoeksrapporten wordt het toezicht en handhaving in het landelijk 

gebied genoemd als belangrijke manier om de veiligheid op de kunukus te herstellen 
b. Een effectievere organisatie van het slachthuis en betere communicatie met de boeren zorgt 

voor meer efficiëntie bij het leveren van vlees. 
 
 
 
 
 
 

 


