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Broers combineren
hedendaagse
technologie met
ambachtelijke
verwerking
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Peter en Bert Boonen willen boeren met sociaal contact

ht

Het melkveebedrijf van Peter en Bert Boonen heet Catharinadal. Ze
opteren bewust voor een oud dubbeldoelras en volgen de filosofie van hun
ouders: boeren met veel sociaal contact. In de praktijk vinden die
ontmoetingen plaats bij een bivak van een jeugdbeweging, bij een verblijf
in een vakantiewoning van De Buite Hei en in de hoevewinkel. Daar
verkopen ze onder andere diverse kazen, boter en yoghurt, gemaakt van de
eigen melk.
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ij hebben een alternatief
melkveebedrijf”, vertelt Bert
Boonen. “Onze manier van
boeren staat nog heel dicht bij die van
onze ouders en grootouders. Wij melken
Maas-Rijn-IJsselvee, een dubbeldoelras.
Die keuze bepaalt voor een groot stuk
onze bedrijfsvoering. Dit robuuste ras
kan het grootste deel van het jaar buiten
lopen. De kalveren blijven de eerste
weken bij de moeder, maar we voederen
wel bij om zeker te zijn dat het kalf alle
nodige voedingsstoffen krijgt. Omdat we
de melk zelf verwerken, is de smaak erg
belangrijk. Die smaak wordt deels
bepaald door het ras, maar vooral door
het voeder. Dat winnen wij bijna volledig
zelf. Na de oogst gaan er stalen van gras,
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mais en granen naar een lab dat de pre
cieze voedingswaarden bepaalt. Met die
cijfers kunnen we de voederrobot correct
instellen, zodat onze koeien alle voeding
krijgen die ze nodig hebben. Helemaal
juist is dat overigens niet, want we heb
ben natuurlijk niet in de hand hoeveel ze
precies grazen. Sinds we de voederrobot
hebben, is de melkproductie gestegen,
maar onze koeien produceren nog altijd
ongeveer 30% minder dan een Holstein
koe op krachtvoeder. ->

“Melk op ambachtelijke
manier verwerken is erg
arbeidsintensief.”
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Melkvee, eigen verwerking,
hoevewinkel en
plattelandstoerisme
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Catharinadal en De Buite Hei
Peter en Bert Boonen

Achel,
provincie Limburg
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Op het kartonnen dekseltje van de yoghurtpotten staan de antwoorden op de vragen
die in de winkel het meest gesteld worden. Dat kan gaan over de koeien, het productieproces van de yoghurt, maar ook over tradities en oude gebouwen in het dorp.
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Yoghurt met een verhaal
“We hebben allemaal tennisellebogen”,
lacht Peter Boonen wanneer hij een bol
kaas omdraait. “Het is fysiek heel intensief
om de melk ambachtelijk te verwerken.
Om het maken van de yoghurt wat te ver
gemakkelijken, hebben we onlangs een
nieuwe afvulmachine aangekocht. Ze is
ook wat groter dan de oude, waardoor we
meer yoghurt kunnen produceren.” Omdat
ze nu meer yoghurt hebben dan ze kunnen
afzetten in de eigen winkel, zal voor het
eerst een product van Catharinadal ver
krijgbaar zijn in supermarkten. Daar had
den Bert en Peter het wel een beetje moei
lijk mee. “Wij vinden het een meerwaarde
dat we ons verhaal kunnen doen aan klan
ten in de winkel. Wie onze pot yoghurt
ergens anders koopt, krijgt die verhalen
niet mee. Dat lossen we nu op met een
kartonnen dekseltje over de potten. Op dat
dekseltje staan de antwoorden op de vra
gen die in onze winkel het meest gesteld
worden. Dat kan gaan over onze koeien,
het productieproces van de yoghurt, maar
bijvoorbeeld ook over tradities en oude
gebouwen in het dorp.” Met deze unieke
manier van storytelling wonnen de broers
Boonen in 2018 de Innovatiecampagne
van het Innovatiesteunpunt. Toen was het
idee in volle ontwikkeling, inmiddels werd
het uitgevoerd. “Er zijn nu al zo’n 40 verha
len in omloop. In totaal willen we er 96
optekenen en verspreiden.” n
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“We tonen bezoekers
graag wat de
boerenstiel inhoudt.”
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De familie Boonen heeft een authentiek
bedrijf, maar het is niet ouderwets. Naast
het voederen gebeurt ook het melken met
een robot. Dat geeft Bert meer tijd en
ruimte om bezig te zijn met de bezoekers.
In de zomer komen jeugdbewegingen hier
op bivak. “Dat was ook al zo in de tijd van
onze ouders en ook zij deden al aan platte
landstoerisme, weliswaar op een andere
locatie. Wij hebben het hoevetoerisme
verplaatst naar de locatie waar ook de
koeien leven. Sinds een jaar of vijf verhu
ren we onder de naam ‘De Buite Hei’ vier

zijn slechts beschikbaar in een bepaalde
periode van het jaar, omdat we alleen verse
ingrediënten gebruiken. We maken de
meeste kazen met koemelk, maar dankzij
een samenwerking met een geiten- en
schapenhouder in de buurt, kunnen we ook
die kazen maken. Naast kaas kan je in onze
winkel ook rauwe melk, karnemelk, boter
melk en drinkyoghurt kopen. Natuurlijk
zijn er ook andere zuivelproducten zoals
boter, allerlei desserts en yoghurt.”
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Authentiek, maar
niet ouderwets

vakantiehuisjes met uitzicht op de weilan
den. Vaak verblijven hier gezinnen met
kinderen, die urenlang meelopen in de
stal. Ik maak ook echt tijd om de kinderen
te laten helpen, bijvoorbeeld bij het voede
ren van de dieren. Het is een unieke gele
genheid om uit te leggen en te tonen wat
de boerenstiel inhoudt. Ook schoolklassen
komen hier trouwens af en toe op bezoek.”
Natuurlijk wordt ook het eindproduct niet
vergeten. De kazen van Catharinadal zijn
inmiddels bekend tot ver buiten de dorps
grenzen van Achel. De schimmelkaas
Gevenbroecker, beter bekend als Achelse
Blauwe, won al meerdere prijzen. In totaal
maakt Catharinadal meer dan 150 ver
schillende kazen. “Sommige van die kazen
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We hebben minder productieve koeien,
dus moeten we de prijzen van onze pro
ducten iets hoger leggen om rond te
komen. Laat ons duidelijk zijn: we kunnen
dat niet zonder onze klanten. We zijn hen
zeer dankbaar dat ze voor ons blijven kie
zen.”

www.catharinadal.be en
www.debuitehei.be

innovatieconsulent
patrick.pasgang@innovatiesteunpunt.be
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Luister naar je klant

en

Bij de keuze van je bedrijfsstrategie heb je drie opties:
1. schaalvergroting en werken tegen een
zo laag mogelijke kostprijs,
2. differentiatie en werken aan een hogere
toegevoegde waarde,
3. diversificatie en nieuwe activiteiten ontwikkelen.
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Op zondag 22 september viert Landelijke Gilde
Achel haar honderdste verjaardag op het melk
veebedrijf van de familie Boonen. Je krijgt de
kans om een kijkje te nemen achter de scher
men van dit bijzondere bedrijf. De plaatselijke
verenigingen organiseren er allerlei activiteiten.

Hoewel Catharinadal met zijn Achelse Blauwe perfect past in
het plaatje van de differentiatie, zijn ze een sprekend voorbeeld
van een succesvolle keuze in diversificatie. Het is een bedrijf
waar multifunctionele landbouw in de genen zit. Ze combineren
diverse economische activiteiten die elkaar versterken:
• productie en korteketenverkoop via de eigen hoevewinkel
en lokale supermarkten,
• educatie via rondleidingen en het ontvangen van scholen,
• hoevetoerisme via jeugdbewegingen en het verhuren van
vakantiewoningen.
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Opendag op
22 september
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Zeker het vermelden waard is het kubbtornooi
ten voordele van Trias. “Trias ondersteunt lokale
boerenorganisaties in Zuid- en CentraalAmerika, Afrika en Azië”, vertelt Peter Boonen.
“Een van deze organisaties is de Filipijnse Bicol
Federation of Dairy Cooperatives (BFDC).
Trias versterkt hen op organisatorisch,
economisch, sociaal en ecologisch vlak. Nu
wordt het grootste deel van de Filipijnse melk
nog uitgevoerd, maar de lokale vraag stijgt en
dat kan het inkomen van kleinschalige
landbouwbedrijven daar verbeteren. De
overheid zet er ook zuivelprogramma’s in tegen
ondervoeding bij jongeren.”
Op 21 en 22 september kan je trouwens op
PlattelandsTv een reportage bekijken over
Catharinadal en De Buite Hei.
Met deze QR-code
vind je het volledige
programma van de open
dag op 22 september.

Vooraf werd goed nagedacht over ‘visie en strategie’. De keuze
voor het realiseren van diverse doelstellingen verhoogt het
inkomen, spreidt het bedrijfsrisico, ontwikkelt extra niet-productiegebonden activiteiten, garandeert de continuïteit van het
bedrijf, zet landbouw in een positief daglicht … Maar ze opteerden
vooral ook voor doen van wat je graag en goed doet. Dankzij het
contact met de klant en zijn waardering vinden ze de energie die
nodig is om alle activiteiten succesvol te combineren. Hier ligt
ook de sleutel tot economisch succes: luister naar je klant en
stem je productie en activiteiten af op zijn noden.
Via storytelling zet Catharinadal een extra stapje vooruit. Niet
alleen wordt hun verhaal verteld in de eigen hoevewinkel of tijdens een bezoek, maar via de unieke vertellingen op de verpakking wordt hun verhaal een deel van de ontbijttafel, een deel van
de les op school of wie weet van een heuse verzamelwoede.

Het Innovatiesteunpunt is een initiatief van Boerenbond
en Landelijke Gilden in partnerschap met Cera en KBC.
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