ONDERNEMENDEBOERIN
boerin: Christa Migchels • leeftijd: 36 • partner: Geert
Migchels • kinderen: Tinka (8) en Krijn (6) • bedrijf:
Herberg de Brabantse Kluis • aantal koeien: 120 •
woonplaats: Aarle-Rixtel

‘Het is hier n
DB02-ondernemend.indd 14

16-09-13 14:37

Ze droomde van een bestaan in de horeca, niet van een leven als
boerin. Die twee werelden combineert Christa Migchels inmiddels
moeiteloos. Precies vijf jaar geleden opende ze op hun kloosterboerderij Herberg de Brabantse Kluis. De melk voor de cappuccino?
Die is afkomstig van de eigen koeien.
TEKST INGE VAN DRIE

r nooit saai’
DB02-ondernemend.indd 15

16-09-13 14:36

ONDERNEMENDEBOERIN

E

en roodbonte koe steekt nieuwsgierig haar kop boven
de staldeur uit, een missiezuster staat met een vriendelijke glimlach in de deuropening van het klooster. Die twee
taferelen treffen gasten van Herberg de Brabantse Kluis aan
op hun placemat. Een statig klooster en een professioneel
melkveebedrijf vormen de entourage van de sfeervolle herberg waar boerin Christa Migchels de scepter zwaait.
Ze is geboren en getogen op een melkveebedrijf, maar boerin
worden was niet haar droom. ‘Ik heb de hotelschool gedaan
en ben de horeca ingegaan. Dat is me op het lijf geschreven.
Ik houd van de afwisseling in het werk en het omgaan met
mensen. Ik vind het leuk om ze te verwennen en ervoor te
zorgen dat ze met een goed gevoel weer naar huis gaan.’
Toen haar partner Geert melkveehouder bleek te zijn, was al
snel duidelijk dat Christa buiten de deur zou blijven werken.
‘Dat deed ik liever dan met de koeien aan de slag.’ Tot 2008.
De locatie van hun melkveebedrijf bood kansen. De boerderij
bevindt zich op het terrein van missieklooster Het Heilige
Bloed in Aarle-Rixtel, waar ruim vijftig zusters wonen. Het
was Geert die in 2005 opperde om de schuur en het oude
woonverblijf om te bouwen tot een ontvangstruimte met bed
and breakfast. ‘De gebouwen stonden leeg en we wilden ze
niet laten verpauperen’, geeft Christa aan. ‘We zochten naar
een nieuwe functie, waar we ook nog iets aan zouden kunnen verdienen. Een herberg zou passen bij mijn achtergrond
in de horeca. Bovendien, het oude woonverblijf had min of
meer ook al een verblijfsfunctie; de zusters gebruikten het als
gastenkamer.’

Oude elementen met eigentijdse uitstraling
Het bleek de start van een omvangrijk project. In sneltreinvaart gingen Geert en Christa ermee aan de slag. Christa
begint weer te stralen als ze eraan terugdenkt. ‘Dat nadenken
over de inrichting was ontzettend leuk. We hadden allerlei
wilde ideeën, maar een binnenhuisarchitect zorgde ervoor
dat het geen ratjetoe aan stijlen werd. Onze uiteindelijke
stijl? Dat is een mix van oude elementen met een eigentijdse
uitstraling. Zo zijn de houten balken nog zichtbaar, net als
restanten van de oude gemetselde muur. Maar we hebben
wel gekozen voor moderne, frisse kleuren.’
In september 2008 ontvingen Geert en Christa hun eerste
gasten. Waar vroeger de machines van Geert stonden, bevindt zich nu het restaurant en het oude gastenverblijf van
de zusters heeft plaatsgemaakt voor een aantal hotelkamers.
‘We zijn er echt ingegroeid. De invulling is geprofessionaliseerd. De ontvangstruimte werd een restaurant en het bed
and breakfastverblijf ontwikkelde zich tot een hotel met acht
kamers.’
Op het terras op de binnenplaats van de boerderij hebben de
bezoekers uitzicht op de kalveriglo’s. Aan de oude muren
van de boerderij hangen informatiebordjes met korte, speelse
teksten, zoals: ‘Waarom dragen kalfjes oorbellen?’. ‘Heel veel
mensen hebben iets met koeien, maar waar kom je ze in de
praktijk nou nog tegen? Hier komen ze er dichtbij. De kinderen aaien kalfjes of zijn met een bezem in de weer, terwijl
hun ouders met een wijntje op het terras zitten. Vorige week

‘Op een doorsnee
zondag komen hier
400 tot 500 bezoekers’
zondag kalfde er een koe, dan staan er hier meteen vijftig
mensen omheen. Dan hoop je natuurlijk wel dat er een gezond kalf geboren wordt’, zegt Christa met een glimlach.
De bezoekers weten de weg naar de Brabantse Kluis inmiddels prima te vinden. Vooral in het weekend is de herberg
goed gevuld. ‘Op een doorsnee zondag hebben we hier 400
tot 500 bezoekers. We hebben natuurlijk ook geluk gehad.
Dankzij Boer zoekt vrouw is het boerenleven steeds hipper
geworden. Dat is voor ons een mooie bijkomstigheid.’

Korte nachten
Stilzitten is aan de rap pratende Christa niet besteed. Liever
houdt ze tien ballen tegelijk in de lucht. Het ene moment
denkt Christa na over een nieuwe radioreclame of overlegt ze
over de nieuwe huisstijl, maar even gemakkelijk springt ze bij
in de bediening of ontvangt ze een groep gasten. Het zorgt er
wel voor dat ze lange dagen maakt. Ze begint om half negen
en werkt tot de kinderen – Tinka van acht en Krijn van zes –
uit school zijn of ze lost om half zes de oppas af. ‘Als de kinderen op bed liggen, werk ik verder. En ja, in de horeca kan
het wel eens laat worden. Dat levert de nodige korte nachten
op, want hoe laat het ook wordt, ’s ochtends sta ik om zeven
uur naast mijn bed om met de kinderen te ontbijten. Want
Geert staat om half zes op om de koeien te melken.’
Woensdag is haar vrije dag. ‘Dan houd ik bewust mijn agenda
leeg en probeer ik mijn werk zo veel mogelijk los te laten.’
Hoewel de andere dagen van ’s ochtends tot ’s avonds gevuld
zijn, ervaart Christa dat niet als een zware belasting. Hoe
houdt ze het vol? ‘Het is ons eigen bedrijf, dat scheelt. We
willen dit zelf. Als je in loondienst bent, is dat misschien anders. Aan de andere kant, toen ik nog buiten de deur werkte,
vond ik het ook al moeilijk om de deur achter me dicht te
doen. Dat is blijkbaar de aard van het beestje. Als ik echt wil
ontspannen, ga ik een uurtje sporten. Maar mijn werk laadt
me ook op. Ik krijg energie van nieuwe dingen verzinnen en
van nieuwe plannen uitvoeren. Het is hier nooit saai. Als hier
over vijf minuten vijftien fietsers afstappen, schiet ik niet in
de stress. Dan vind ik het juist een uitdaging om ervoor te
zorgen dat ze het naar hun zin hebben. Nee, fulltime huismoeder zijn zou niks voor mij zijn.’

Cappuccino met melk van eigen koeien
Een doorsnee boerin is Christa evenmin. Voor haar geen
overall, maar een kek zwart jurkje. Christa knipoogt naar een
van haar medewerkers die langskomt met een dienblad en
serveert intussen zelf een cappuccino met verse melk van de
eigen koeien. ‘We hebben speciaal gezocht naar een machine
die om kon gaan met vettere melk.’
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‘In de herberg kan ik
sneller mijn ideeën kwijt,
op de boerderij moet je
aan meer regels voldoen’
Op de menukaart prijkt ook vlees van eigen koeien. ‘Onze
kracht is dat we verbinding zoeken tussen de Brabantse Kluis,
het klooster en de koeien. Het klooster is echt en de koeien
zijn dat ook. Ze geven een extra dimensie; ze fungeren niet
slechts als decor. De zusters geven bijvoorbeeld rondleidingen
in het klooster en Geert leidt op aanvraag mensen rond op de
boerderij.’
Voor de buitenwereld lijken de taken van Geert en Christa
gescheiden, maar zelf ervaart ze dat niet zo. ‘Natuurlijk,
Geert is het gezicht van de boerderij en ik ben het gezicht van
de herberg. Geert brengt hier geen koffie rond en ik sta niet
in de melkstal, maar we doen het werk toch samen. We delen
ons kantoor en belangrijke beslissingen nemen we samen. Er
gaat geen dag voorbij of we discussiëren over onze toekomstplannen, bijvoorbeeld over hoe we het zullen aanpakken als
in 2015 het quotum verdwijnt. Ik voel me nu meer boerin
dan vroeger toen ik buiten de deur werkte. Ik zit er nu veel
dichter op, ben veel meer betrokken. We ondernemen samen,
maar we kunnen ook allebei ons eigen ei kwijt.’
Ook op drukke momenten – als een koe moet kalven, als er

ingekuild wordt of als er een onverwachtse groep bezoekers
voor de deur staat – springen Geert en Christa voor elkaar in.
‘Het belangrijkste is dat we hier samen aan zijn begonnen. Je
hebt elkaar gewoon nodig. Als ik een superdrukke dag heb,
vangt Geert de kinderen op en andersom. Maar eigenlijk gaat
het bij ons niet anders dan bij andere gezinnen. Wij kijken
onze ouders ook heus wel eens een keer lief aan.’

Vijfenveertig mensen in dienst
In het ondernemen bemerkt Christa wel verschillen tussen
de horeca en de boerderij. ‘In de herberg kan ik sneller mijn
eigen ideeën kwijt. Wil ik tapas op de kaart? Dan kan dat volgende week al geregeld zijn. Op de boerderij heb je één vaste
afnemer van de melk en er zijn veel regels waar je aan moet
voldoen; er is minder ruimte om eigen ideeën uit te voeren.’
Nog zo’n verschil is het werken met personeel. Voor veel
boerinnen zal dat nog een ver-van-mijn-bedshow zijn, voor
Christa is het de normaalste zaak van de wereld. ‘We hebben 45 mensen in dienst. Dat klinkt misschien als veel, maar
ik denk dat het minder zorgen oplevert dan wanneer je één
iemand in dienst hebt. Als er één persoon voor je werkt, ben
jij degene die zo iemand op moet vangen als er iets is. Bij 45
man doet het hele team dat. Wij hebben in dit werk eigenlijk
altijd mensen om ons heen, of het nou gasten zijn of onze
medewerkers. Ik vind dat prettig.’
Nee, spijt van de stap naar een eigen horecagelegenheid heeft
Christa allerminst. Ze kijkt er vijf jaar na de opening met een
goed gevoel op terug. ‘Sommige mensen vroegen zich af waar
we aan begonnen. Of het niet een te groot project zou zijn.
Zelf heb ik daar nooit tegen opgezien. Nu ik terugkijk, ben ik
er vooral trots op hoe mooi het uiteindelijk is geworden.’
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