VAN DEN HOORN NAAR HOESELT BUYDENS

Een basisschool voor de deur en gelegen aan een
drukke weg: de hoevewinkel van Stefan en Leen
Buydens ligt midden in Iddergem-Denderleeuw.

Den Hoorn

TEKST ANNELIES DEBERGH

IddergemDenderleeuw

Hoeselt

In deze rubriek reizen we van Den Hoorn naar
Hoeselt. Op de route ontmoeten we melkveehouders die hun sector op een bijzondere
manier dichter bij de burger brengen.

Stratenloop

langs de koeienstal

Bijna verscholen tussen de huizen is Hof ten Henne een van de
laatste echt actieve melkveebedrijven van Denderleeuw. De ligging
langs een drukke weg en met een basisschool voor de deur is
ideaal voor de hoevewinkel van Stefan en Leen Buydens. ‘We
wonen en werken in een sterk verstedelijkt gebied’, zegt Stefan.
‘Van onze ligging – die eerst een zwak punt was voor de bedrijfsvoering – hebben we met de hoevewinkel ons sterke punt gemaakt.’
In 2000 zette het bedrijf de eerste stappen in het verzuivelen,
inmiddels produceert Hof ten Henne dertig tot veertig verschillende zuivelproducten met melk van de tachtig melkkoeien. Door
samenwerking met onder meer ook een kaasboerderij is het aanbod nog verder uitgebreid. ‘Hoe breder het assortiment, des te
meer kans je hebt dat consumenten je bedrijf blijven vinden.’
Om naamsbekendheid te verwerven zet het bedrijf vaker de deuren open, zoals recent nog op de Dag van de Landbouw in sep-

tember. ‘We zijn altijd bereid om mee te denken bij het tot stand
brengen van grotere evenementen. De jaarlijkse rommelmarkt
wordt op ons bedrijf gehouden en de stratenloop in onze gemeente start en finisht hier en loopt zo tussen de stallen door.’
Het proberen om de burger te betrekken in het boerenverhaal
levert flink wat waardering op, vindt Stefan. ‘Het is dan niet meer
onbekend voor omstaanders wat er in de landbouw gebeurt.’ Hij
geeft het voorbeeld van mais onder folie, een nieuwe praktijk waar
de bedrijfsleider al veel gebruik van heeft gemaakt. ‘In het begin
krijg je er veel vragen over: wat is het en waarom doe je dit zo? Het
helpt om de burger te informeren.’
Vragen kunnen gewoon rechtstreeks worden gesteld en dat zorgt
voor meer draagvlak. ‘Bij vergunningaanvragen hebben we ondanks onze ligging nog nooit problemen ervaren.’ De hoevewinkel
zorgt voor fijne contacten. ‘We maken een soort brug over de kloof
die ontstaan is tussen boer en consument.’
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