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Sander en Ruth verkopen eigen zuivelproducten in hun hoevewinkel
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“Horen dat men onze zuivel
producten lekker vindt,
geeft veel voldoening”

co

Dat inzetten op de korte keten loont, bewijst het verhaal van Ruth
Aernouts en Sander Koolen van De Meirhoeve in Meer (Hoogstraten).
Door hun melk te verwerken tot kazen, yoghurts en desserten, krijgen ze
niet alleen een eerlijke prijs. Het contact met de consumenten geeft het
echtpaar vooral veel voldoening.
Sander Gasten, Steunpunt Korte keten

O

p De Meirhoeve is het, zoals
elke dag, een bedrijvigheid van
jewelste. In de kaas- en zuivelproductenmakerij die het koppel in 2014
liet bouwen, wordt er ijverig gewerkt.
Terwijl Ruth de yoghurt in potjes giet,
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perst Sander de kaas met een authentieke pers. “Om een harde kaas te bekomen, moet de wei uit de wrongel worden
geperst. Dat duurt toch al snel enkele
uren”, legt Ruth uit. “Alles gebeurt
ambachtelijk en heeft dus tijd nodig. Om

een grote bol kaas te produceren, moet je
rekenen op zo’n vier tot vijf dagen.”
Om te illustreren wat er allemaal moet
gebeuren, geeft het koppel ons een
rondleiding. “Nadat de wrongel is
geperst, verdwijnt de kaas voor enkele
dagen in het pekelbad. Daarna leggen
we de bollen één tot twee dagen op de
plank, waarna we ze een coatinglaag
geven. En dan duurt het nog zo’n vier
tot zes weken voor de kaas klaar is om
te consumeren”, zegt Sander. “Ook voor
het maken van de yoghurt, plattekaas
en boter moeten we één tot twee dagen
rekenen voor ze winkelklaar zijn.”

Korte keten

er

en

Sander heeft dan weer een grote liefde
voor kazen. “Ik ben afkomstig uit
Wouw, bij Roosendaal, en had wel al
wat ervaring in het boerenleven. Ruth
en ik zijn samen een cursus kaas
maken en zuivelverwerking gaan volgen en liepen stage bij enkele Nederlandse collega-boeren. Onze noorderburen staan al veel verder in het proces
van het maken van harde kazen. Ze zijn
dus de ideale partners om ervaring en
kennis op te doen.”
Intussen zijn de twee trots op hun aanbod. In de koelruimte, net naast de zuivelproductenmakerij, staan twee rijen
met tien verschillende soorten kaas.
“De meeste zijn jong, de oudste - sommige liggen al vier jaar te rijpen bewaren we in de hoek”, wijst Sander
naar de bovenste rij. Vooraan liggen
zowel grote als kleine bollen, zonder én
met kruiden zoals pesto, brandnetel en
fenegriek. “Dat is een kruid dat we in
België niet vaak tegenkomen”, zegt
Ruth. “Die smaak hebben we in Nederland leren kennen. Omdat we hem zo
lekker vonden, hebben we hem in onze
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Stages in Nederland

producten verwerkt.”
Het verwerken van de melk is een proces van vallen en opstaan geweest,
bekent Sander terwijl hij enkele bollen
omdraait. “In de begindagen mislukte er
weleens een partij. Beetje bij beetje verbeter je het productieproces, leer je de
juiste verhoudingen tussen de ingrediënten kennen, weet je op welke – soms
kleine – vlakken het fout kan gaan …
Het is een kwestie van proberen, experimenteren én vooral doen. Het is een
proces dat nog altijd in ontwikkeling is,
maar we zijn intussen wel trots op wat
we aanbieden.” De eigen productie heeft
ook voordelen: het zorgt voor risicospreiding en een betere prijs. “Bij de
melkfabriek zijn we afhankelijk van de
marktprijs die op dat moment geldt. De
prijs van onze eigen producten bepalen
we zelf”, legt Ruth uit.

bo

(lacht). Een tijd later investeerden we in
tweedehands productiemachines en zo
ging de bal aan het rollen.”

ht

Dat de twee hun werk met veel passie
voor het ambacht doen, druipt ervan af.
“Ik zie mezelf niets anders doen”, lacht
Ruth. “Ik ben opgegroeid in het melkveebedrijf van mijn ouders, dat met ons
de vierde generatie aan het roer heeft.
Als kind al gaf ik de koeien eten, verzorgde ik de kalfjes … Dat ik in de boerenstiel zou terechtkomen, stond dus
in de sterren geschreven. Toen ik Sander in 2009 leerde kennen, kwam hij
mee op de boerderij werken, hoewel hij
niet uit een boerenfamilie komt. We
hebben de boerderij nog enkele jaren
met mijn moeder gerund. In 2014 hebben wij het bedrijf overgenomen en
hebben we ons geconcentreerd op een
negentigtal melkkoeien.”
Ruth had altijd al een liefde voor zuivelproducten en desserten. Daarom
ging ze na twee jaar landbouwschool
naar VTI Spijker in Hoogstraten. “Daar
volgde ik de opleiding ‘Bakkerij en
Patissier’ waar ik onder meer de productie van ijs en desserten leerde”, vertelt ze. “Toen had ik al plannen om daar
later op het bedrijf iets mee te doen.
Tien jaar geleden ben ik kleinschalig
beginnen experimenteren. Intussen
staan de desserten op punt. Zeker onze
chocomousse, mijn lievelingsdessert

Bo

Vierde generatie aan zet

Advies van Steunpunt
Korte Keten
De melk verwerken, is één ding. De
zuivelproducten vermarkten, is iets
anders. Om de kazen, yoghurts en desserten bij de consument te brengen,
ging het koppel te rade bij het Steunpunt Korte Keten. “Een adviseur heeft
ons tijdens de opstart enkele keren
bezocht. Hij maakte ons wegwijs in de ->

De Meirhoeve
Sander Koolen en Ruth Aernouts
Jef (7), Jill (6), Ben (4), Gert (2) en Liz (1)
Kaas- en zuivelboerderij

Meer
(Hoogstraten)
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tot eigen producten, de rest verkopen
we aan de melkfabriek. We willen dat
percentage uitbreiden, zonder het
ambachtelijke uit het oog te verliezen.
Het blijft de bedoeling dat we alles
manueel doen”, benadrukt Sander. “We
willen er geen grote kaasfabriek van
maken.”
Hoewel de coronacrisis veel nadelen
had, voelde het koppel de laatste twee
jaar een positieve invloed op de verkoop. “De interesse om rechtstreeks op
de boerderij te kopen, werd groter.
Zelfs nu merken we daar de effecten
nog van. De consumenten keerden
terug naar het lokale en appreciëren
het kwaliteitsverschil. Ze zijn bereid
om dat tikkeltje extra te betalen”, zegt
Ruth. “De melk die we ’s ochtends verzamelen, verwerken we dezelfde dag al
in de yoghurts en kazen. Verser kan je
het niet vinden! Wanneer we dan van
onze klanten horen hoe lekker ze onze
producten wel niet vinden, geeft dat
enorm veel voldoening.” n
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dessertbuffetten en kaasschotels voor
de feestdagen, communies en trouwfeesten. “Het hele jaar door lopen de
bestellingen vlot binnen.”
De particuliere verkoop is volgens de
twee een meerwaarde. “Dankzij onze
hoevewinkel brengen we de consumenten tot op de boerderij en maken
ze kennis met ons vak. Omdat we ook
producten van collega-boeren verkopen, zien ze wat er in de streek wordt
geproduceerd.” In de hoevewinkel staat
een ijskast met vlees van ’t Zwarthof,
een rundvee- en schapenbedrijf uit
Zoersel. Op de rekken staan wijnen uit
Hoogstraten en op de toog staan potjes
honingmosterd en chutney van Essens
Lekkers, eieren van ’t Kakelhof uit Meer
en bessensap van Local Harvest uit
Minderhout. “De collega-boeren verkopen dan weer onze producten in hun
winkels. Zo versterken we elkaar.”

Bo

wetgeving op het vlak van voedselveiligheid en hygiëne, iets waar je als startende ondernemer te weinig kennis
over hebt. Ook via telefoon en mail
konden we vragen stellen”, vertelt Sander. “Want je mag dan nog zo’n lekker
product afleveren, het tot bij de klanten
brengen vraagt moeite. Via het steunpunt leerden we onder meer Boeren &
Buren, waar consumenten online landbouwproducten kunnen bestellen en
afhalen bij een Buurderij, en de website
www.rechtvanbijdeboer.be kennen.”
Intussen verkopen ze hun producten in
hun hoevewinkel, bij lokale supermarkten, bij collega-hoevewinkels en
in enkele koffiebars in het Antwerpse.
“Daarnaast staan we wekelijks op de
markt in Hoogstraten, één zondag per
maand op de markt in Kalmthout en
op kleinere marktjes in de streek. Dat
rechtstreekse contact met de klanten
vinden we fantastisch. Mensen hebben
vaak veel vragen over de landbouw.
Door de particuliere verkoop kunnen
we over ons vak vertellen. Dat schept
vertrouwen.” Ruth startte tegelijk met

Stijging van de verkoop

www.demeirhoeve.be
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Het boerenkoppel heeft nog dromen,
zoals de productie verhogen. “Nu verwerken we zo’n vierde van onze melk

Alles op dit bedrijf gebeurt ambachtelijk. Drie vierde van de melk wordt verwerkt tot yoghurt, plattekaas, boter en kaas.
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Boerennatuur verbindt landbouw en natuur. We werken
aan een landbouw in Vlaanderen die een positieve
impact heeft op natuur, milieu en klimaat én economisch rendabel is. We verenigen en ondersteunen en
brengen alle landbouwers samen die hieraan willen
meewerken. Voor een voltijdse tewerkstelling (m/v) voor
onbepaalde duur zijn we op zoek naar een:

REGIOCOÖRDINATOR
OOST-VLAANDEREN

JE FUNCTIE

en

Aanspreekpunt voor vragen
over de korte keten
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Bij het team van het Steunpunt kan je net zoals Ruth
en Sander terecht met al je vragen, ideeën en suggesties voor samenwerking in de korte keten. Meer
info op www.steunpuntkorteketen.be/over-steunpunt-korte-keten.
Je komt er meer te weten over de uitgebreide
basiswetgeving en vindt er diverse adviesfiches.
Daarnaast is er ook een gevarieerd vormingsaanbod
op www.steunpuntkorteketen.be/vormingen.
Voor wie zelf al zuivelproducten verwerkt en zijn
theoretische kennis wil verruimen en praktijkkennis
onderling wil uitwisselen, start er op 21 november
een praktijkgericht lerend netwerk rond zuivelverwerking (4 sessies). Ook hierover vind je meer info op
de vormingspagina van bovenstaande website.

Starten met nieuwe
verdienmodellen
Ben je door deze bedrijfsreportage geprikkeld om
zelf te starten (met een nieuw verdienmodel) in
land- en tuinbouw? Kom dan proeven van wat het
allemaal inhoudt op de Newbie-introductieavond op
21 oktober. Nadien is inschrijven voor de interessante starterscursus ‘nieuwe verdienmodellen’ van
Steunpunt Korte Keten en Boerenbond die de week
erop start nog mogelijk.
www.boerenbond.be/starten-land-tuinbouw

Je werkt nauw samen met lokale landbouwers aan de
realisatie van meer boerennatuur in Oost-Vlaanderen. Je
brengt hen samen en je begeleidt hen, op alle vlakken, bij
projecten rond agrarisch landschaps- en natuurbeheer.
Je onderhoudt contacten met lokale overheden en andere
partners. Je communiceert over je activiteiten via
artikels in pers en sociale media. Een groot deel van je
tijd breng je door op het terrein, maar je bent ook
regelmatig aanwezig in het hoofdkantoor in Leuven en in
ons regionaal kantoor in Gent.

JE PROFIEL
■ Je kan zelfstandig, nauwkeurig en resultaatgericht

■

■

■
■

werken. Je hebt ervaring in het plannen en coördineren
van projecten.
Je bent communicatief sterk. Je kan goed overweg met
verschillende doelgroepen en je kan anderen motiveren.
Je bent vertrouwd met de landbouwsector en je
beschikt over een degelijke kennis inzake landschapsen natuurbeheer, met inbegrip van gepaste machines
en technieken.
Je bent bereid tot avondwerk en je woont bij voorkeur
in de regio.
Je beschikt minimaal over een bachelorsdiploma en
een rijbewijs B.

ONS AANBOD
Je maakt deel uit van een dynamisch team van gemotiveerde medewerkers. Je krijgt de kans om jezelf te
ontwikkelen in een boeiende sector en organisatie, met
veel vrijheid in je werkorganisatie en met een hoge
maatschappelijke relevantie.

MEER INFO
Voor meer informatie kan je contact opnemen met Bart
Schoukens, secretaris van Boerennatuur Vlaanderen vzw
(016 28 64 32). Je sollicitatie met motivatiebrief en cv
bezorg je ten laatste op 20 oktober via e-mail aan bart.
schoukens@boerennatuur.be. De sollicitatiegesprekken
vinden plaats op 27 en 28 oktober 2021 in Leuven. We
zorgen voor een vlotte en discrete behandeling van je
kandidatuur.

WWW.BOERENNATUUR.BE
133001M99833
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