interview

Tien jaar zat Marga Mooren in het bestuur van de Bond van
Boerderij-Zuivelbereiders (BBZ), de laatste zeven jaar als
voorzitter. Op 3 april 2014 legde ze het voorzitterschap neer.
Hoe kijkt ze terug op haar tijd bij de BBZ?
henk ten have

H

et lijkt volop zomer tijdens het
bezoek aan Marga Mooren in Rijpwetering. Hond Luna verwelkomt
het bezoek al blaffend en met een tennisbal
die volgens het vrolijke dier niet vaak genoeg
kan worden weggeworpen, zodat ze ’m keer
op keer kan terugbrengen. Marga zet de
parasol op op het terras grenzend aan de
Kagerplassen. “Ik ben nog aan het acclimatiseren”, vertelt ze als er wordt gevraagd naar
de periode vlak na haar aftreden als voorzitter van Bond van Boerderij-Zuivelbereiders.
“Ik had nog veel plannen als BBZ-voorzitter,
maar het was ook goed om te stoppen. Het
voorzitterschap kostte me het laatste jaar
veel energie.”
Marga heeft het maken van weiproducten
voor haar eigen bedrijf Wei4all weer opgepakt. Het liefst zou ze een partner vinden
waarmee ze de weiproducten beter kan gaan
vermarkten. “Een sparringpartner met organisatietalent”, lacht ze. Ook wil Marga graag
andere bedrijven die met weiproducten aan
de gang willen helpen en adviseren met haar
technologische kennis. “Maar misschien ga
ik over een tijdje ook wel een ‘gewone’ baan
zoeken.”

Blik verruimen

‘Verder kijken
dan het eigen erf’
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Terugkijkend op haar jaren als BBZ-voorzitter, denkt Marga dat ze onder meer heeft bijgedragen aan blikverruiming van boerderijzuivelbereiders. “Veel leden zijn voornamelijk bezig met hun eigen bedrijf, terwijl het
volgens mij goed is om verder te kijken dan
het eigen erf en gezamenlijk de boerderijzuivelsector krachtiger te maken; daar heeft
iedereen baat bij. Daarvoor is ook openheid
bij de mensen nodig, elkaar succes gunnen.
En niet voor anderen oordelen is ook belangrijk. Niet iedereen bezit een even ruime blik,
heb ik als BBZ-voorzitter ervaren. Er werd niet
altijd tactisch gereageerd bij onenigheden.

Om standpunten duidelijk te krijgen is overleg nodig. En het bestuur moet het algemeen
belang blijven dienen. De afgelopen jaren
heeft het bestuur daar zijn best voor gedaan.
Het voorzitterschap was een bijzondere
ervaring.”

Achteraf
Het moeilijkste dossier waarmee Marga als
BBZ-voorzitter te maken kreeg, was het thermiseren van melk voor de bereiding van
Boerenkaas. Op een gegeven moment werd
voorgesteld aan de leden om het product
dossier voor Boerenkaas zodanig aan te passen
dat de naam Boerenkaas zou mogen worden
gebruikt voor kaas die op de boerderij is
gemaakt van gethermiseerde melk. Marga:
“Achteraf ben ik blij dat dat niet is gebeurd.
Overigens waren niet alleen veel boeren tegen
aanpassing van het productdossier, ook Den
Haag was er geen voorstander van. Dus of de
aanpassing echt zou zijn gelukt, is de vraag.”
Marga is tevreden met de oplossing die er
uiteindelijk is gekomen met het merk Kaas
van de Boerderij.

Europese subsidie

Gezondheid
Voor de toekomst ziet Marga veel kansen
voor de boerderijzuivelsector. “Maar ik ben
wel een optimistisch persoon.” Met de meerderheid van de boerderijzuivelbedrijven gaat
het momenteel goed, weet ze.
Marga hoopt dat Irene van de Voort, die de
voorzittershamer van de BBZ nu hanteert,
verder komt met het ‘gezondheidsdossier’.
“Welke eiwitten, vetten en koolhydraten uit
zuivel zijn goed voor mensen? Een heel interessant en leuk onderwerp met veel mogelijkheden voor de boerderijzuivelsector.”
Ook hoopt ze dat Irene haar commerciële
talent goed kan benutten.
Hond Luna heeft het inmiddels druk met de
plezierboten die langs het huis van de familie
Mooren varen: elke boot wordt met gekef
begroet.
Marga laat de zuivelbereidingsruimte in de
omgebouwde hooimijt zien, waar naast de
dorstlesser Weifit ook de yoghurtdrank Fruivel
en WeiWit-kaas, nu met kruiden, worden
gemaakt. Dit is duidelijk haar passie.
“De kansen voor mijn producten en alle
andere boerderijzuivel zijn beter geworden.
Ik verwacht een goede toekomst.”

“Een grote verdienste van het BBZ-bestuur in
de periode dat ik voorzitter was, is het binnenhalen van Europese subsidies voor de generieke
promotie van boerderijzuivel”, zegt Marga.
“De subsidie heeft er mede voor gezorgd dat
boerderijzuivel een onderdeel is geworden
van de trend authenticiteit.”
Tijdens haar voorzitterschap is de tijd ook
rijp geworden om samen te gaan werken
met de zuivelindustrie, aldus Marga. “Ik had
daar graag meer tijd aan besteed, maar dat
is niet gelukt.” Volgens Marga hoeft de boerderijzuivelsector niet bang te zijn voor de
industrie, maar kan er sprake zijn van een
win-winsituatie. “Openstaan voor kansen is
goed.”
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