‘Nog meer gezamen lijk optrekken’
Het bestuur van de Bond van Boerderij-Zuivelbereiders bestaat
uit zes enthousiaste leden. Irene van de Voort is een van de
nieuwe bestuursleden. De redactie ging bij haar langs.
Wilma Wolters

W

ie vindt de koppen van de Jerseykoeien nou niet geweldig? In een
weide die geel kleurt van de paardenbloemen liggen de lichtbruine koetjes
met hun sprekende kop, grote ogen en
donkergrijze snuiten rustig te herkauwen.
Ook Irene van de Voort zelf, die ze evenwel
alle dagen ziet, kan nog echt bewust van de
koeien genieten. “De Jerseys vind ik toch
het mooiste van het bedrijf hier. Ik hou van
de koeien.” Maar Irene heeft nog veel meer
dingenwaar ze van geniet. Besturen bijvoorbeeld.

Besturen is delen en samenwerken
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Irene zag eind vorig jaar de vacature van de
BBZ en besloot te reageren. “Als zelfkazer
heb je belangen en dus is het belangrijk dat
je overal aan tafel zit”, vindt de in het Westland geboren kaasmaakster. Ze zat ook al
eerder in besturen, zoals die van LTO en de
vakgroep Biologische landbouw. En ze is
nog altijd actief lid van het CDA, waar ze de
kerngroep landbouw heeft opgericht in de
provincie Gelderland. Waarom ze ervoor
koos om aan dat rijtje de BBZ toe te voegen?
“Ik vind de BBZ een leuke club, met een
goed functionerende ledenvergadering.
Als de leden iets willen, dan komt dat boven
water.”
De belangrijkste taak van de BBZ vindt Irene
de belangenbehartiging. “Daaraan gerelateerd
zijn de drie punten markt, regelgeving en
onderzoek voor mij speerpunten. En de
Cum Laude-verkiezing vind ik hartstikke
leuk; daar deel je veel met elkaar.”
Wat Irene zelf wil delen door in het bestuur
plaats te nemen, zijn vooral haar zakelijk
inzicht en haar creativiteit. “Ik denk in verdienmodellen. Ik denk liberaal. Het ambachtelijke werken wat kaasmakers doen is onze
bindende factor, dat is ons verdienmodel.
Elke niche heeft daarbij zijn eigen doelgroep

en ik vind het een niet beter dan het andere.
We moeten en kunnen juist gezamenlijk
optrekken.”

Hard werken voor iets moois
Thuis in Lunteren heeft Irene er hard voor
gewerkt om het eigen merk Remeker in de
markt te zetten. “We maken 60 ton kaas,
het meeste daarvan is de Remeker Puur, de
kaas met de natuurlijke korst die we sinds
2010 maken. Kaas plastificeren is niet
natuurlijk en omdat we zo natuurlijk mogelijk werken, zochten we naar een natuur
lijke korst. Van de 1.250 liter melk die de
85 koeien dagelijks geven, houden we bij
het kaas maken, dat we om de dag doen,
zo’n 1,5 kg boter over. Op een gegeven
moment besloot ik daarvan boterolie te
maken, en dat smeren we nu ook op de
Remeker puur.” Sinds ze in januari met deze
kaas de prijs voor Beste belegen kaas van
Nederland wonnen, is de vraag gestegen.
Irene is daar blij mee. “Ik ben zakelijk en
ondernemend ingesteld en vind het erg fijn
dat het vakmanschap dat komt kijken bij
het maken van dergelijke kazen, op die
manier wordt beloond.”
Juist omdat (bijzondere) kaas maken hard
werken is, zou er volgens Irene nog meer
kunnen worden samengewerkt. “Ik zou het
mooi vinden om tijdens mijn bestuursperiode
financieel-technische cijfers te vergelijken
tussen bedrijven en het vakmanschap van
de kaasmakers verder te verfijnen.”
Hard werken doet Irene overigens niets. Ze
werkt tenslotte op een manier die bij haar
past; zo natuurlijk mogelijk. “Ik geniet van
de melk en het werken ermee. Melk is warm,
altijd anders, het leeft. En er zit iets liefdevols
in melk. Bovendien is kaas maken werken
met je gevoel. En bij het schoonmaken kan
je verstand op nul, dat is ook heerlijk.”
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