‘Nu blijven we toch kaas maken’
Bijna hadden ze besloten te stoppen met kaas maken. Maar
toen wonnen ze met hun Boeren Goudse kaas de verkiezing
Boerenkaas Cum Laude. Nog diezelfde dag wisten Willy en
Chris Boogaerdt zeker dat ze kaas wilden blijven maken.
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igenlijk kwam het winnen van de
competitie van de lekkerste Boerenkaas van Nederland precies op tijd
voor Chris en Willy Boogaerdt. Sinds april
2011 zijn ze in omschakeling naar een biologische bedrijfsvoering, maar ze zouden bij
Campina dan volgend jaar geen ontheffing
meer krijgen om ook kaas te blijven maken.
“We hebben er serieus over gedacht om te
stoppen met kaas maken”, aldus Willy.
“Overstappen naar een andere afnemer
doe je toch ook niet zomaar.”
Maar 22 maart 2012 gaf de doorslag in de
beslissing. Willy vertelt lachend: “Het overdonderde me dat we de prijs wonnen.
We maken heel weinig kaas, maar hebben
blijkbaar precies de goede ingestuurd. Het
gaf me het gevoel dat ik het toch wel kan.”

Mooi proces
Natuurlijk kan ze het. Willy maakt al vijftien jaar kaas in het prachtige veenweidegebied van Stolwijk, en het is ook niet de
eerste keer dat ze een prijs wint. Elk jaar
zetten Chris en Willy zo’n 55.000 liter melk
van hun 45 koeien om in naturel Boerenkaas. “Het is niet veel en we maken alleen
kaas in de zomermaanden. In de wintermaanden is de melk van onze koeien te vet
doordat ze alleen kuilgras krijgen; de kazen
gaan dan scheuren”, spreekt Willy uit ervaring. Chris vult aan: “De kaastobbe is 900
liter groot en die proberen we vol te hebben
op de drie dagen dat Willy kaas maakt.”
Het bedrijf waar de familie nu boert, kochten
ze acht jaar geleden. De kaasmakerij zat er al
in. “Het mooie aan kaas maken vind ik dat je
wat meer doet met je melk. Ik geniet van
dat roeren in de tobbe en dat je dan ziet
dat je het kunt snijden: het proces op zich
vind ik mooi. Ook het coaten van de kaas
vind ik een heerlijk rustige bezigheid.”
De kaas gaat naar De Producent in Gouda.
Een klein deel, nog geen 5 procent schat
Willy, verkoopt ze aan huis. Aan een vaste
klantenkring die meestal vooraf even belt
of er iemand thuis is. Maar sinds het bord
met ‘Nationaal kampioen Boerenkaas Cum
Laude’ aan de weg staat, kan er op zaterdag
tussen 10 en 16 uur kaas gekocht worden.
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“Er kwam van heinde en ver ineens vraag
naar onze kaas. Dus we zorgen dat er op
die tijd iemand thuis is.”

Zelfvoorzienend
De omschakeling naar biologisch was een
bewuste keuze. Het bedrijf was met 31,5
hectare en 45 koeien al extensief en het
echtpaar heeft niet de intentie om hard te
groeien. “Bovendien is de biologische markt
een vraagmarkt, en daarom hopen we op
een stabielere markt, ook juist als straks
het quotum eraf gaat”, vertelt Chris. Gevolg
van de beslissing is wel dat er meer handwerk moet gebeuren, zoals onkruid verwijderen uit de weides. Ook kan Chris minder
gras winnen. “Daarom hebben we nu grasklaver aangekocht. Maar ons streven is
zelfvoorziening.”
Vanaf april gaan de koeien, mits het weer
het toelaat, overdag naar buiten. En vanaf
mei gaan ze ook ’s nacht de wei in. Willy:
“Onze koeien moeten het doen met vers
gras en kuilgras en in de melkstal een beetje
brokken.” Deze bedrijfsvoering vraagt toch
een wat andere koe dan de hedendaagse
Holstein-Friesian. “Die vergeet voor zichzelf
te zorgen en wil alleen maar melk maken.”
Daarom kruisen Chris en Willy de koeien
sinds vorig jaar met blaarkoppen. Chris:
“We hebben ook een kruising Montbeliarde
lopen, maar dat is de enige koe die we een
spanbeugel op moeten zetten in de melkstal. Dat ding moest ik weer opzoeken,
want die gebruikte ik al jaren niet meer.
En ik wil het eigenlijk ook niet. De blaarkop is toch wat rustiger, schatten we.”
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1 De kaasmakerij van Chris en
Willy.
2 Op zaterdag wordt er nu kaas
verkocht aan huis.
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Niet méér kaas
Het winnen van de Boerenkaas Cum Laude
heeft dus nogal wat gevolgen gehad voor de
bedrijfsvoering van de familie Boogaerdt. Ze
besloten kaas te blijven maken en hebben
nu een vaste dag in de week dat er kaas
gekocht kan worden aan huis. “Maar we
gaan niet méér kaas maken, of kruidenkaas
of iets dergelijks. We blijven gewoon doorgaan met wat we al deden.”
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