ht

geitenkaasmakerij Capra in Halen heeft de laatste jaren een sterke groei doorge
maakt. Ook voor de toekomst is Capra ambitieus. Het bedrijf voorziet nog in een
stijging van de hoeveelheid te verwerken melk. Dat is goed nieuws voor de Vlaamse
geitenhouders met groeiplannen. – Diane Schoonhoven, landbouwconsulent Boerenbond
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Geitenkaasmakerij Capra in Halen is een verhaal van groei en
van overnames. In 1997 begon de productie van geitenkaas in de
nieuwe vestiging op de industriezone in Halen. In 2005 nam
Armand schellens Capra over. Het bedrijf groeide, mede door de
overname van kaasmakerij Midgard uit Werchter in 2006 en het
Waalse Les Fromages d’Amalthee. In 2009 kwam het bedrijf in
handen van het Franse eurial. nu ligt een fusie met Agrial in het
verschiet.
In 2005 werd 6 miljoen l geitenmelk verwerkt, besloeg het bedrijf
1500 m² en waren 7 personeelsleden in dienst. Het moet gezegd
dat Capra goede papieren had. Zo had het bedrijf in 2005 al een
British Retail Consortium (BRC) certificaat en werd geitenkaas
naar engeland en nederland geëxporteerd. In 2007 kwam het
terrein naast Capra te koop. een mooie kans om de kaasmakerij
uit te breiden tot een verwerkingscapaciteit van in totaal 35 miljoen l geitenmelk. Vandaag verwerkt Capra 33 miljoen l melk, is
het bedrijf 8500 m² groot en stelt het ongeveer 100 personen
tewerk. Dankzij nieuwe leveraars en schaalvergroting op de
bedrijven van de bestaande leveraars steeg de hoeveelheid
geleverde en verwerkte liters geitenmelk. Vandaag heeft Capra
47 leveraars, waarvan 20 uit nederland, 4 uit de regio luxemburg en 23 uit België. Alle leveraars hebben samen zowat 35.000
geiten, goed voor ongeveer 30 miljoen l melk.
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Franse connectie
eind 2008 werd een samenwerking met het Franse eurial aangegaan. Eurial, met zetel in Nantes, kocht op dat ogenblik in

Capra is sterk in de gerijpte Buches, wrongel
en geitenkaas met spek.
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Nederland bijna 15 miljoen l geitenmelk, waarvan 2,5 miljoen l
biologische melk. Deze melk wordt bij Capra in Halen verwerkt.
Hierdoor is op dit moment de melkontvangst bijna volledig
benut, zeker in de zomer omdat de productie van geitenmelk
sterk seizoensgebonden is. De samenwerking met Eurial
leidde in 2009 tot een overname van Capra door Eurial. Voor
Eurial is Capra de poort voor export naar Noord-Europa. Door
de overname is Capra zich wat productgamma betreft ook
meer gaan specialiseren. In eerste instantie werden zo veel
mogelijk soorten producten gemaakt om zo veel mogelijk melk
te kunnen afzetten. Door de overname door Eurial werd het
gamma afgesteld op dat van Eurial. Capra is vooral sterk in de
productie van gerijpte Buches, wrongel en geitenkaas met
spek.
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Eind 2012 kwam er met Guy Hex een nieuwe algemeen directeur bij Capra. “Onze ambities blijven nog steeds zeer hoog”,
aldus de directeur. “Wij willen in de toekomst verder groeien.
De fabriek kan maximaal 50 miljoen l geitenmelk verwerken en
dit volume willen we in de toekomst van eigen leveraars betrekken. Capra is van plan om in 2013 30 miljoen l melk bij haar
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Algemeen directeur Guy Hex: “Onze ambities blijven nog steeds zeer hoog.”
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leveraars op te halen en in 2014 ongeveer 35 miljoen l. Alle
geitenhouders van Capra/Eurial hebben daarom een contract
gekregen voor langere termijn. Zij mogen uitbreiden in melkproductie en ook nieuwe leveraars zijn welkom om onze groeiplannen te kunnen realiseren. Na de crisis die de sector de
laatste jaren heeft doorgemaakt, is dit alvast goed nieuws. De
prijs wordt geëvalueerd en aangepast aan de Nederlandse
marktprijs. Kwaliteit wordt beloond met een premie.”
Eurial maakt verder werk van de kwaliteit en streeft ook voor
de geitenhouders naar een zo hoog mogelijk rendement. Een
specifiek aandachtspunt is het hoge celgetal bij geiten. Het is
nog onduidelijk wat precies de oorzaken zijn van een hoog
celgetal en hoe dit probleem moet worden aangepakt. “Capra
zal een dierenarts aanwerven die, samen met de ervaring van
onze Franse techniekers, individuele bedrijven zal begeleiden.
In 2016 moeten de leveraars dan kunnen voldoen aan de
opgestelde normen. Dat wordt nog een hele uitdaging”, aldus
de nieuwe directeur. De geplande fusie met het Franse Agrial is
volgens Guy Hex een goede zaak. Agrial is een coöperatie met
een sterk coöperatieve insteek en een goede relatie met de
leveraars is ook altijd een aandachtspunt geweest voor Capra.
De ervaring van Agrial zal hierbij zeker nuttig zijn. n
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Opbrengst of het milieu?
Ik kies beide.
Meer opbrengst met een minimale
belasting voor het milieu, dat vormt
de basis voor de landbouw van
vandaag.
Kalkammonsalpeter (KAS) is een pure
meststof, levert hogere en kwalitatief
betere opbrengsten en belast het
milieu minder dan andere stikstofmeststoffen.
Weten waarom?
Kijk op www.yara.be
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