interview

‘Geitenhouders
mogen trots zijn’
Het bestuur van de Bond van Boerderij-Zuivelbereiders bestaat
uit acht enthousiaste leden. De Zelfkazer ging bij ze langs. In dit
nummer stelt Hendrie Bikker zich aan u voor.
HENK TEN HAVE

inmiddels twee keer gevaccineerd. Toch
merken ook zij de gevolgen van de ziekte.
Zo is de belangstelling voor een rondleiding
op hun bedrijf dramatisch gedaald. “Vorig
jaar gaven we tweemaal per week een rondleiding, in 2010 zijn er nog maar een paar
geweest”, vertelt Hendrie. “Ook de verkoop
van geitenkaas verloopt stroever.”

Heel divers

H

oewel hun geiten niet door
Q-koorts zijn getroffen, houdt de
ziekte Hendrie (61) en Marja (60)
Bikker uit Hoogblokland vanzelfsprekend
erg bezig. De Q-koortsmaatregelen mogen
dan zijn versoepeld, veel bedrijven met
melkgeiten of melkschapen kampen inmiddels met grote (financiële) problemen.
Daarbij komt nog dat de geitenmelkprijs is
uitgekomen op het laagste niveau in vier
jaar. Hendrie hoopt dat minister Verburg
met maatwerkoplossingen komt voor de
getroffen melkgeiten en -melkschapenbedrijven. “Per getroffen bedrijf verschillen de
problemen sterk.”
De melkgeiten van Hendrie en Marja zijn
dus niet besmet geraakt met Q-koorts en
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Hendrie is zes jaar bestuurslid van de Bond
van Boerderij-Zuivelbereiders. Binnen het
bestuur houdt hij zich onder andere bezig
met de belangen van de leden-geitenhouders. “De groep zelfkazende geitenhouders
is heel divers. Er zijn biologische en gangbare en ze maken uiteenlopende soorten kaas
en andere zuivel. Dat geeft sjeu aan het geitenkaasgebeuren. En voor de markt is het
goed dat er zoveel verschillende producten
zijn”, aldus Hendrie.
Volgens hem heeft de geitenzuivelsector de
afgelopen vijftien jaar een sterke ontwikkeling doorgemaakt. Niet alleen wat betreft
het aantal geiten per bedrijf. “Door cursussen, ervaring – al doende leert men – en
verbetering van de melk- en voertechniek is
ook de kwaliteit van geitenkaas flink vooruitgegaan. Er is nu geitenkaas van perfecte
kwaliteit te koop.” En de geitenhouders
mogen trots zijn op hoe ze hun producten
in de markt hebben gezet, vindt Hendrie.
“Dat hebben ze met elkaar gedaan.”
Naast de betere kwaliteit heeft gewenning
bijgedragen aan de ‘groei’ van geitenkaas.
Hendrie: “Mensen zijn meer gewend
geraakt aan de smaak van geitenkaas. Nu
vinden sommigen geitenkaas zelfs te zuiver

van smaak; ‘ik wil wel een beetje meer geit
proeven’, zeggen ze dan.”

Goed op de kaart
Hendrie melkt zelf nog 120 geiten. Drie jaar
geleden waren dat er nog vierhonderd,
maar “we hebben geen bedrijfsopvolger en
willen nog een poosje verder op een iets
makkelijker manier”. De geitenmelk gaat
vooral in pondskaasjes met kruiden.
Daarnaast wordt de melk verwerkt tot kaasjes van 5 kilo, feta, yoghurt en karnemelk.
De producten worden verkocht in onder
meer de eigen Landwinkel De Bikkerhoeve.
Veel pondskaasjes gaan naar het
Openluchtmuseum in Arnhem. “Ook het
zelf zoeken van afzetkanalen is een karaktertrek van de zelfkazende geitenhouders.
Ze gaan hun eigen weg”, aldus Hendrie.
“Het zijn hardwerkende mensen in een
mooie sector die goed op de kaart moet blijven staan.”

Bestuursleden
Marga Mooren
Willem Groot Wassink
Dick Kwakernaak
Theo de Vos
Jenny Vogel
Hendrie Bikker
Jaap Ruitenburg
Leon van der Arend

voorzitter
secretaris
penningmeester
lid
lid
lid
lid
lid

