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“Wij zijn volledig
van elkaar
afhankelijk”
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Koen Vanroye levert geitenmelk rechtstreeks aan kaasmakerij
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Toen geitenhouder Koen Vanroye ervaren kaasmakers Magda en Giedo leerde
kennen, was dat een ‘match made in heaven’. Sindsdien zijn Kaasmakerij
Karditsel en de geitenboerderij van Koen onlosmakelijk met elkaar verbonden.
Letterlijk. De verse geitenmelk stroomt via een korte leiding rechtstreeks van
de koeltank naar de tobbe waar de kaas wordt gemaakt. Boer en kaasmaker zijn
niet enkel elkaars enige leverancier respectievelijk afnemer, ze schrijven ook
mee aan elkaars verhaal.
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oen Vanroye is psycholoog van
opleiding. Hoewel zijn grootouders
actief waren in de landbouw, was er
in de volgende generatie geen boer meer
aanwezig. Maar Koen voelde wel die passie
en wilde zijn liefde voor mensen combineren met de liefde voor de natuur. “Vroeger
hield ik dwerggeitjes als hobby. Ik vond het
fijn om met dieren bezig te zijn, het interesseerde mij. Na mijn opleiding psychologie
vond ik niet meteen werk en ben ik de
landbouwopleiding gestart. Nadien begon
ik te werken in het buitengewoon onderwijs. Het leek mij mooi om de twee te combineren in een soort van zorgboerderij, een
plek voor kwetsbare jongeren op het platteland. Naast mijn baan in het onderwijs
– die ik tot 2018 heb uitgeoefend – ben ik
stilaan de boerderij beginnen uitbouwen.”
Een boerderij waar Koen effectief doet wat
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hij al van bij de start voor ogen had: zorggasten ontvangen. “Sinds drie jaar zijn we
aangesloten bij Groene Zorg en hebben we
geregeld een of twee zorggasten gehad die
enkele halve dagen op het bedrijf spenderen. Ik merk dat ze daar veel deugd van
hebben, dat is het belangrijkste. En ook
voor mezelf is het leuk. Als boer ben je vaak
alleen, ’t is fijn dat er eens iemand anders is
waarmee je kunt babbelen.”

Gemengde kudde
Op het bedrijf van Koen lopen geiten rond
in alle mogelijke vormen en kleuren. En
daarvoor zijn er meerdere redenen. “Je ziet
hier onder andere Vlaamse en Kempense
geiten, en de Belgische hertegeit. Die eerste
twee waren met uitsterven bedreigd toen ik
ermee begon te fokken, bij de laatste is dat
nu ook het geval. Ik was hobbymatig al ->

Koen Vanroye
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300 melkgeiten in biologische
bedrijfsvoering
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Kaasmakerij Karditsel
Koen melkt 300 geiten. De melk gaat integraal naar Kaasmakerij Karditsel, die op
dezelfde site ligt. “Toen ik in 2010 begon
met melken, had ik een afspraak met een
kaasfabriek in Halen dat ik de melk naar
daar kon brengen. We spreken dan over
een heel kleine hoeveelheid, want ik
startte met 30 geiten. Maar toen het concreet werd, was de fabriek niet meer geïnteresseerd. Toevallig kwam ik toen in contact met Peter Boonen van kaasmakerij en
hoevewinkel Catharinadal in HamontAchel. Die zat net zonder leverancier van
geitenmelk en ik ben hem beginnen beleveren. Dat bleef ik doen tot ik omschakelde
naar bio, vanaf 2013 kwam een coöperatie
van biologische melkveehouders de melk
ophalen. Of althans, dat was de bedoeling.
Want dat was het moment waarop ook
hier de kaasmakerij van start ging. We
begonnen eraan in maart. Een keer per
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“Goede afspraken
zijn belangrijk.”
48

Boer&Tuinder • 23 december 2020

week zouden we de melk nog laten ophalen en de rest werd dan hier verwerkt.
Maar in augustus al had de kaasmakerij
alle melk nodig en werden alle melkophalingen stopgezet. Op dat moment had ik
nog maar de helft van het aantal geiten dat
ik nu heb, maar de kaasmakerij en de geitenboerderij zijn gelijk gegroeid.” Kaasmakerij Karditsel kan rekenen op twee ervaren kaasmakers: Giedo en Magda. “Zij
hadden vroeger hun eigen kaasmakerij,
maar die moesten ze stopzetten vanwege
vergunningsproblemen. Ze hadden naam
en faam in de kaaswereld en worden door
velen de beste kaasmakers van België
genoemd. En dat is ook zo gebleken. Voor
mij was het ook een geluk dat zij al
bekendheid hadden in het wereldje. Toen
een aantal van de groothandels waaraan
we nu leveren wisten dat het koppel terug
kaas gingen maken, wilden ze de kazen
verkopen, zelfs zonder eerst te proeven. Ik
had het natuurlijk ook zelf kunnen leren,
maar dan had ik veel harder moeten werken om mijn kazen nog maar te laten proeven, laat staan te verkopen. Dit was dus
een kans die ik niet kon laten liggen, zelfs
al was het wat vroeger dan ik had gepland.”
De samenwerking tussen de boer en de
kaasmakers gebeurt via een verkoopovereenkomst en vooral met heel goede afspraken. “De kaasmakerij zit hier op het erf. Het
is een bvba waar ik ook deel van uitmaak.
We hebben onder andere beschreven wat
er in de toekomst gebeurt, wanneer Giedo

er

bokjes hier op het bedrijf af te mesten, kan
ik ervoor zorgen dat mensen een verantwoord stukje geitenvlees op tafel krijgen.
We hebben hier ook een kleine stal met
braadkippen (250-tal kippen) en leveren
daarmee aan een aantal buurderijen. Via
die weg probeer ik klanten ook warm te
maken voor geitenvlees. We zijn begonnen
met twee bokjes te slachten, dan acht en
dit jaar zullen het er al 16 zijn. Door mensen te laten proeven probeer ik ons klantenbestand nog uit te breiden.”

ht

altijd geïnteresseerd in deze dieren en toen
ik mijn melkgeitenbedrijf opstartte, nam ik
de dieren die ik toen had mee. Ik geloof
ook dat de gemengde kudde bijdraagt aan
de kwaliteit van de melk. In Italië gebeurde
onderzoek naar oude, lokale rassen en
bleek dat de melk van die rassen net iets
andere eigenschappen had, wat zorgde
voor een betere kwaliteit in de kaas. Wij
zouden ook graag hier in België onderzoek
en analyses zien gebeuren. Want ik geloof
dat het ook hier wel eens het geval zou
kunnen zijn. Mocht dat zo zijn, dan wordt
het aantrekkelijker om die oude rassen
terug in te kruisen. Op zich zou het logisch
zijn. Vroeger werden de geiten geselecteerd
zodat ze melk leverden waar de mensen
zelf kaas van maakten. Dat moest dus een
rijke melk zijn, en naast een volume melk,
moesten de dieren ook nog vlees voortbrengen. De typische melkgeitenrassen
van nu zijn volledig gericht op hoeveelheid
liters melk. Mogelijk biedt inkruisen met
oude rassen een meerwaarde.”
Hoewel ook op het bedrijf van Koen de
melk de hoofdrol speelt, mest hij toch
enkele bokjes af. “We kunnen geen geitenmelk produceren zonder dat er ook bokjes
geboren worden. Ik probeer mensen warm
te maken om geitenvlees te eten. Door de
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met de natuur mee. De enige reden dat ik
het niet van in het begin deed, was vanwege de hoge kosten van het krachtvoer.
Dat kon ik toen niet betalen. Toen de boerderij wat was gegroeid, ben ik voor het
biolabel gegaan. De principes paste ik toch
al toe. Momenteel ben ik bezig met voederbomen in de weide-uitloop te brengen,
zodat de geiten hun natuurlijk knabbelgedrag nog meer kunnen uiten. De diversiteit
in het voeder is voedertechnisch zeer interessant.” Behalve biologisch wil Koen ook
heel open en toegankelijk werken. “Hier
staan de poorten van de stal altijd open als
het weer het toelaat. Mensen die hier
voorbijkomen, kunnen zien hoe het er in
de stal aan toe gaat. Ook toen we de kaasmakerij bouwden, hebben we ramen
geplaatst waar mensen de productie kunnen volgen. En de nieuwe jongveestal
heeft een groot raam zodat passanten
kunnen binnenkijken.” n

Sander Van Haver

innovatieconsulent Bio-omschakeling
sander.van.haver@biozoektboer.be
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Markt voor bio
Ben je geïnspireerd geraakt door de
werkwijze van Koen? Heb je vragen
over hoe zo’n omschakeling naar
biologische productie in zijn werk
gaat en wat de impact daarvan is op
je bedrijfsvoering? Klop dan even aan
bij de consulenten Bio-omschakeling
van het project Bio zoekt Boer.
We helpen je stap voor stap verder
met duidelijke informatie en advies.
We bekijken samen of het voor jouw
bedrijf een toekomstgerichte keuze
kan zijn of niet. Via de collega’s
van Bio zoekt Keten volgen we de
marktsituatie op. We zien dat de
markt voor biologische geitenzuivel
elk jaar groeit en krijgen signalen
van de afnemers dat er op middellange termijn kansen zijn voor wie
hiermee aan de slag wil. Hetzij door
van nul te starten met biologische
geiten, hetzij door een bestaande
geitenhouderij om te schakelen. Wie
zich bij ons aanmeldt, wordt ook op
de hoogte gehouden van studiedagen
en bedrijfsbezoeken in dit thema.
Neem alvast een kijkje op www.biozoektboer.be voor meer informatie.
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Dat Koen bioboer zou worden, daaraan
heeft hij nooit getwijfeld. “Ik wilde aan
landbouw doen op een duurzame manier,

“We proberen mensen
warm te maken voor
geitenvlees.”

Bo

en Magda met pensioen gaan. Het is van in
het begin een samen-verhaal geweest.
Karditsel mag enkel melk van hier verwerken en ik kan met mijn melk nergens
anders naartoe, want ik heb geen andere
afzetkanalen meer. We hangen volledig van
elkaar af. Om dat te doen slagen zijn goede
afspraken belangrijk, veel overleg en ook
begrip mocht er toch eens iets mislopen.”
“Het heeft natuurlijk invloed op mijn
bedrijfsvoering. De boerderij is afgestemd
op de kaasmakerij. Voor die er was, stonden de geiten anderhalve maand droog in
de winter. Ik had dan een wat rustigere
kerstperiode. Maar sinds de kaasmakerij
er is, is er ook in de winter melk nodig,
want dan is er de meeste vraag naar kaas.
Ik spreid ook de lammerperiode zodat er
heel het jaar door gemolken kan worden.
In de zomer is de vraag naar kaas altijd wat
lager, ik moet ernaar streven om dan wat
minder melk aan te leveren – altijd in
overleg.”

Koen Vanroye heeft er nooit aan getwijfeld dat hij bioboer zou worden. “Ik wilde aan
landbouw doen op een duurzame manier, met de natuur mee.”

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