‘Maak de bond zichtbaarder’
Het bestuur van de Bond van Boerderij-Zuivelbereiders bestaat
uit zes enthousiaste leden. Jan Wanders werd 14 maart 2013
gekozen als nieuw bestuurslid. De redactie sprak met hem.
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Jan is dan ook tevreden over het uiteindelijke
resultaat van de hele discussie; een speciaal
logo voor ‘kaas van de boerderij’. Niet dat
hij dat op zijn eigen bedrijf zal gebruiken.
Nee, op het biologisch-dynamische geitenbedrijf Saanenhof in het Brabantse Heeze
maakt Jan met zijn vrouw, ouders en zus
rauwmelkse geitenkaas met een eigen logo.
Het grootste deel van de melk van de 700
melkgeiten wordt op de eigen boerderij
verwerkt tot allerlei soorten kaas: Goudse
kaas, zachte kaas, oppervlaktegerijpte kaas.
Het assortiment kent grote kazen van 4 à 5
kilo, pittige kaasjes van 1 kilo met tijm,
rozemarijn en olie en heel kleine kaasjes
ter grootte van een tomaat. Voor het pekelen van de kazen wordt Siciliaans zeezout
gebruikt. Dat zou zorgen voor een heerlijke, mild zoute kaassmaak.
De familie verkoopt de kazen zelf in de
winkel bij het bedrijf en op markten. Het
gros wordt in de regio afgezet, maar er
gaan ook kaasjes naar Duitsland en België.
Jan doet veel aan natuurbeheer en een
groot deel van het voer voor de geiten teelt
hij zelf. De geiten eten vooral gras, maar
bijvoorbeeld ook rogge van het eigen land.
Het stro van de rogge wordt vervolgens
gebruikt om de stal in te strooien.

Jan: “We hebben een veelzijdig bedrijf. Ik
denk dat ik me daardoor goed in een ander
kan verplaatsen, en in zijn bedrijf. Daarmee hoop ik een waardevolle bijdrage te
leveren binnen het bestuur van de bond.”

Eerlijk duurt het langst ...
Jan heeft geen duidelijk omschreven taak
gekregen bij zijn verkiezing in het bestuur.
“Maar na het vertrek van Hendrie Bikker
was er niemand meer die zelf geiten heeft.
Al is het zeker niet zo dat ik me alleen voor
geitenhouders in zal zetten”, wil Jan gezegd
hebben. Hij houdt van duidelijkheid en eerlijkheid, zeggen waar het op staat. Niet
alleen, zoals gezegd, over producten richting de consument, maar ook over de verrichtingen van de bond zelf richting de
leden en niet-leden. “Ik denk dat de bond
voor niet-leden, maar ook weleens voor
leden, te onzichtbaar is. Als de leden zichtbaar iets zien van wat er bereikt is, zal de
bond eerder als aanspreekpunt worden
gezien. Een prestatie mag gecommuniceerd
worden.”
Zelf ziet Jan de bond dan ook graag en
vooral als een club waar iedereen die zuivelproducten maakt, terecht kan met een vraag of
probleem. Daarnaast blijven belangenbehartiging en promotie voor de mooie producten belangrijke taken van de bond.

Bestuurswerk
Besturen is voor Jan niet iets nieuws. Hij is
bestuurslid geweest bij de Groene Geit, de
vereniging van biologische melkgeitenhouders, en zit in de adviescommissie geitenhouderij van het Productschap Zuivel.
In het bestuur van de Bond van BoerderijZuivelbereiders hoopt hij vooral zichzelf te
kunnen blijven. “Binnenkort heb ik mijn
eerste vergadering als bestuurslid. Ik heb
er zin in.”
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E

igenlijk bracht een onderwerp
waarover Jan Wanders het in eerste instantie niet met de Bond van
Boerderij-Zuivelbereiders eens was, hem
uiteindelijk in het bestuur. Tot zo’n anderhalf jaar geleden had Jan Wanders nooit
een vergadering van de bond bezocht. Maar
toen speelde de discussie rondom thermiseren en rauwmelkse kaas op, en dat was het
moment dat Jan contact zocht met de
bond. “Ik vind dat je de consument niet
mag voorliegen.”
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