interview
Leo Kool is aangetreden als bestuurslid van de Bond van
Boerderij-Zuivelbereiders. Volgens hem heeft elke sector
belangenbehartiging nodig. “Bepaalde zaken kun je het
best gezamenlijk regelen.”
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et bezoek aan Leo Kool (38) in Stol
wijk begint met een kijkje in de
nieuwe kaasmakerij die begin mei
in gebruik werd genomen. De kaasmakerij
bevindt zich in de voormalige jongveestal.
De familie Kool houdt geen jongvee meer
aan vanwege de fosfaatreductieregels. De
kaasmakerij, pekelruimte en kaasopslag
werden verplaatst van het achterhuis van
dewoonboerderij naar de jongveestal.
“De buitenmuren van de stal staan er nog,
de binnenkant is helemaal gestript en
opnieuw ingericht”, vertelt Leo. Alleen de
mestkelder onder de stal functioneert nog
als voorheen. De nieuwe kaasmakerij met
een kaasbak van 5.100 liter en de opslag zijn
ruim opgezet. Een groot raam op de plek
waar de staldeuren zaten zorgt voor veel
licht.
Bijzonder is de verwarming van de kaas
makerij en van het benodigde water: dat
gebeurt met een automatische houtpellet
gestookte cv-ketel. “Daardoor hoefden we
geen dure gasaansluiting aan te laten leggen.
De investering in het systeem kunnen we in
tweeënhalf jaar tijd terugverdienen.”
Bijna alle melk van de circa 155 melkkoeien
wordt verwerkt tot Boerenkaas. De kaas
makerij draait zes dagen per week. Leo
levert de kaas aan De Producent in Gouda.
Er is nog ruimte voor groei van de melk- en
kaasproductie, ook qua stalruimte en de
grond (87 hectare) die bij het bedrijf hoort.

Buiten de deur
Leo nam het bedrijf in 2015 over van zijn
ouders. Tot die tijd werkte hij ook bij Lely,
op de afdeling voor stalautomatisering.
“Na mijn opleiding aan de hogere agrarische
school in Dronten ben ik ook buiten de deur
gaan werken. Ik ben twaalf jaar werkzaam
geweest bij Lely. Dat was goed voor mijn
persoonlijke ontwikkeling en voor de ont
wikkeling van ons boerenbedrijf. Ik denk dat
het leerzaam is om een tijdje in een andere
omgeving te werken in plaats van alleen bij
je ouders. Ik zou het met mijn eventuele
eigen opvolger op dezelfde manier doen.”

Leo werkt nu fulltime op zijn boerderij,
maar vindt het belangrijk om ook tijd te
maken voor een aantal andere dingen.
“Doordat we een vaste medewerkster heb
ben, kan ik overdag wat makkelijker een
keer weg.” Leo is bestuurslid van de LTO
Noord-afdeling Krimpenerwaard en enkele
maanden geleden trad hij dus toe tot het
bestuur van de Bond van Boerderij-Zuivel
bereiders (BBZ). “Elke sector heeft belangen
behartiging nodig, ook de boerderijzuivel
bereiders. Bijvoorbeeld voor het werkbaar
houden van bepaalde regelgeving, zoals de
hygiënecode. Het is goed om zulke zaken
gezamenlijk te organiseren.”
Leo heeft wel gemerkt dat de gezamenlijk
heid de laatste jaren onder druk stond door
de discussie rondom de Boerenkaas. “Daaruit
is onder andere de GTS-groep ontstaan.
Persoonlijk vind ik het positief dat de groep
niet wil vingerwijzen, maar vooral het oog
op de markt gericht heeft. Het gaat daarbij
vooral om de bescherming van de naam
Boerenkaas en eerlijkheid: je verkoopt wat
je zegt dat je verkoopt.”

1	De nieuwe kaasmakerij.
2	De houtpelletgestookte cv-ketel.
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Laten zien wat je doet
Volgens Leo hebben boerderijzuivelbereiders
profijt van de voorkeur van steeds meer
consumenten om lokaal en puur te eten en
van de belangstelling voor volvette (zuivel)
producten. Maar de consument blijft grillig.
“Mede daarom is het goed om als sector te
laten zien waarmee je bezig bent en hoe je
producten tot stand komen, bijvoorbeeld
door een open dag of Boerderij-Belevingen te
organiseren of schoolklassen te ontvangen.
Veel boerderijzuivelbereiders doen dat al en
het is goed om dat vast te houden. Daarmee
wordt veel onwetendheid weggenomen bij
consumenten. We kunnen op onze boerde
rijen een overzichtelijk proces laten zien: de
pure melk die verwerkt wordt tot echte kaas
en zuivelproducten. Mensen zijn geïnteresseerd
in dat traject, ze zijn nieuwsgierig. Speel daar
op in, zou ik zeggen. Daar kunnen we als
sector ons voordeel mee doen.”

BBZ-bestuur
Het bestuur van de Bond van Boerderij-Zuivelbereiders bestaat uit de volgende personen:
Jan Wanders
Bert van Zeeburg
Cees Slob
Theo Dekker
Jeantine van Dusseldorp
Leo Kool
Irene van de Voort

AUGUSTUS 2017

De Zelfkazer 19

