‘We hebben elkaar hard nodig’
De Bond van BoerderijZuivelbereiders (BBZ) heeft
een nieuw bestuurslid: Cees
Slob uit Giessenburg. Hij heeft
samen met twee broers een
melkveebedrijf met kaasmakerij. Cees houdt zich
voornamelijk bezig met de
bereiding en afzet van de kaas,
‘Kaas van de boerderij’.
Volgens hem hebben de makers
van Boerenkaas en Kaas van
de boerderij elkaar keihard
nodig voor een toekomstbestendige sector.
HENK TEN HAVE

H

et bedrijf van Cees Slob en zijn
broers ligt buiten het dorp Giessenburg, midden in het polderlandschap van de Alblasserwaard. Nog niet zo
lang geleden, tot 2012, lagen de boerderij en
kaasmakerij in het dorpslint van Giessenburg, langs veenrivier de Giessen. Omdat die
standplaats de groei en modernisering van
het bedrijf in de weg stond, hebben de
broers het verplaatst naar een locatie in het
buitengebied, op hemelsbreed een kleine
kilometer afstand van de oude plek. Die plek
werd met de Ruimte-voor-Ruimte-regeling
opgesplitst in drie kavels waarop woningen
werden teruggebouwd.
Op de nieuwe bedrijfslocatie werden een ligboxenstal, een kaasmakerij, een machineloods en twee bedrijfswoningen gebouwd.
Er worden 180 koeien gehouden. Alle melk
wordt verwerkt tot Kaas van de boerderij
van 8, 12 en 16 kg, met en zonder verschillende kruiden. Daarnaast koopt de familie
Slob melk aan. “In totaal verwerken we
ongeveer 3 miljoen liter melk per jaar”, vertelt Cees. “We kopen alleen kwaliteitsmelk
aan, van koeien die weidegang krijgen, net
als onze eigen koeien.”
Bij het bedrijf hoort 78 hectare grasland en
op 15 hectare wordt mais geteeld.
Cees maakt de kaas samen met een fulltime
medewerker; voor de melkveehouderij is er
drie dagen per week hulp.

uit rauwe of verwarmde melk is gemaakt.
Die vinden het veel belangrijker dat de koeien
buiten lopen. Diverse kaashandelaren, zoals
De Producent in Gouda, eisen weidegang om
het verhaal over ‘de koe in de wei’ aan hun
klanten door te vertellen. Het is goed voor
het imago van onze sector en de afzet van
de producten dat de koeien op de meeste
kaas- en zuivelboerderijen weidegang krijgen.
Sommigen zijn er weer mee begonnen nadat
de koeien jarenlang ook in het weideseizoen
binnen werden gehouden.”
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‘Geen goede controlemethode’
Een andere hinderpaal voor de makers van
Kaas van de boerderij, naast de acceptatie
door de handel, is dat er nog geen waterdichte controlemethode is waarmee kan
worden gemeten of kaas is gemaakt uit
onverwarmde of verwarmde melk, zegt
Cees. “Iedereen moet open en eerlijk zijn
over het bewerken van de melk. De angst
van kaasmakers dat afnemers afhaken
omdat de melk wordt gethermiseerd en het
merk Kaas van de boerderij wordt gebruikt,
is onterecht. Misschien is de afzet een maand
wat minder, maar de handelaren komen
terug, want ze hebben de kaas gewoon
nodig.”
Het COKZ en het RIKILT zijn inmiddels hard
op weg om een goede en betrouwbare
controlemethode te ontwikkelen en deze
test is al in een vergevorderd stadium.
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1 De koeienstal is fris en licht.
2 De ligboxenstal en kaasmakerij
(r.).
3 De kaas blijft drie tot zes weken
in de opslag op de boerderij.

Weidegang veel belangrijker
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Cees Slob is een van de eerste gebruikers
van het merk Kaas van de boerderij dat drie
jaar geleden door de Bond van BoerderijZuivelbereiders werd geïntroduceerd voor
gebruik op kaas die wel op een boerderij is
gemaakt, maar niet van onverwarmde melk.
Cees is nog altijd geen voorstander van het
nieuwe merk. Hij vindt de naam niet mooi
klinken. “Boerderijkaas was een betere
naam geweest.” Daarnaast merkt Cees dat de
handel moeite heeft met de ‘nieuwe’ kaas.
“Kaashandelaren zijn bang dat de winkeliers
afhaken, dat die per se Boerenkaas willen
hebben. Dat is jammer, want de smaak van
kaas uit gethermiseerde melk is net zo goed,
én constant. En de meeste consumenten zijn
helemaal niet bezig met de vraag of de kaas

Alle groepen
Cees werd gevraagd voor het BBZ-bestuur.
Eerst hield hij het af. Maar inmiddels heeft
hij drie bestuursvergaderingen van de bond
bijgewoond. Hij vindt het belangrijk dat de
BBZ alle groepen kaas- en zuivelboeren en
-boerinnen vertegenwoordigt, ook richting
de pers. “We mogen geen groepen benadelen.
De BBZ moet een levensvatbare club blijven.
Daarvoor hebben we elkaar keihard nodig.”
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