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Viering 10 jaar Steunpunt Hoeveproducten

Goede morgen iedereen,
Namens Paul en mezelf: Hartelijk welkom op onze boerderij!
Vandaag, ter gelegenheid van 10 jaar steunpunt hoeveproducten zijn hier verschillende
mensen samengebracht die tijdens de afgelopen 10 jaren het landbouwbeleid en meer
specifiek thuisverwerking en hoeveverkoop mee gestuurd en bepaald hebben. Dankzij u hier
allemaal zitten hoeveproducten en thuisverkoop in de lift en kunnen wij als producenten de
toekomst hoopvol tegemoet zien.
Dit jaar bestaat onze geitenboerderij met kaasmakerij al 30 jaar.
Toen ik mijn man leerde kennen had hij een geitenboerderij in Westmalle met 30 melkgeiten.
Aangezien er toen geen ophaling voor geitenmelk bestond moest hij wel kaas maken.
Geitenmelk was in 1983 zelfs nog geen zuivel. Wij konden nergens terecht voor technische
ondersteuning, alles werd door ons met veel gezond verstand uitgedokterd en uitgetest, met
veel vallen en op staan.
Af en toe kregen we bezoek van volksgezondheid om stalen kaas mee te nemen en om ons
te wijzen op nieuwe richtlijnen die in het staatsblad verschenen waren, rond etikettering en
hygiëne.
Als we niets hoorden over de genomen stalen waren ze goed, en gelukkig hoorden we nooit
iets, maar hoe goed waren we dan?
Toen we in 1993 verhuisden naar Lichtaart en een nieuwe kaasmakerij moesten bouwen
was het ook weer koffiedik kijken aan welke normen de kaasmakerij moest voldoen als
hoeveproducent. Er werd al eens van gedachten gewisseld met collega-producenten of we
vroegen meer uitleg aan dhr Phlix die ons toen controleerde.
Een hele revolutie was de invoering van de meldingsplicht en de autocontrole door het
voedselagentschap .
En, gelukkig voor ons, werd in 2003 het “steunpunt hoeveproducten“ door KVLV in het leven
geroepen om hierop een antwoord te kunnen bieden. Het SP heeft er mede voor gezorgd dat
“voedselveiligheid en hoeveproductie” perfect samen kunnen gaan. Door de cursussen
“hygiëne en autocontrole” van Johan Claes kregen we meer inzicht in ons eigen
productieproces en kregen we ideeën aangereikt om te noteren want: “Meten is weten”, en
nog een gouden regel: “Schrijf op wat je doet, maar doe dan ook wat je hebt opgeschreven”.
Daarnaast heb ik de les “prijszetting en kostprijsberekening, time-management, ijstaarten
maken gevolgd. De contacten met de andere producenten tijdens de cursussen en
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voordrachten zijn ook steeds heel boeiend en verrijkend omdat ondernemers elkaar zo goed
begrijpen.
Landbouwer zijn in deze tijden, je kan het niet meer zonder hulp van buitenaf. Waar wij 30
jaar geleden , in de ”geitenwollensokkenperiode” ,vol idealisme droomden van een klein
bedrijf met 30 geiten dat zelfvoorzienend was in voeder en energie, zijn we in realiteit
geëvolueerd naar een bedrijf met alles bij elkaar 700 dieren,
Twee BTW nummers, een mestbanknummer, exploitatienummer, exploitantnummer,
sanitelnummer,
productie
eenheidsnummer,
handelsregisternummer,
vestigingseenheidnummer,... en nog veel meer… met andere woorden het is er niet
eenvoudiger op geworden.
Ondersteuning door specialisten die de sector kennen en begrijpen is bijgevolg onmisbaar.
Het Steunpunt Hoeveproducten is zo een aanspreekpunt voor wie wil starten of al een poos
werkzaam is als producent . Als ik echt wil weten hoe het nu eigenlijk feitelijk zit, bel ik naar
Ann Detelder want die zal het wel weten.
Het SP is ook een belangrijke woordvoerder voor ons bij de overheid en het FAVV.
We kunnen alleen maar toejuichen dat ook de Vlaamse Overheid het belang van Hoeve- en
Streekproducten heeft ingezien.
Mede door het Strategisch Plan Korte Keten en de inspanningen die daaromtrent geleverd
zijn, vindt de consument steeds vaker de weg naar de hoevewinkel.
Op de hoeve kopen maakt hen namelijk gelukkig omdat het zo’n “juist“ gevoel geeft om:
- voor hun huisgenoten vers en gezonde voeding te kunnen kopen
- om het milieu te helpen door in de nabije omgeving inkopen te doen
- om te zien hoe en waar de producten vandaan komen
- om de lokale economie te ondersteunen. (Je steunt namelijk niet alleen de boer maar ook
een 100-tal toeleveranciers van goederen en diensten die de landbouwer nodig heeft om zijn
bedrijf draaiende te houden). Zelf hebben wij ook nog vier werknemers in dienst.
Daarnaast moet ook gezegd worden dat het besef bij de consument dat wij door het FAVV
gecontroleerd worden het vertrouwen in onze producten heeft doen toenemen.
Voor de toekomst kan ik alleen maar wensen dat het SP ons mag blijven steunen, zodat wij
in België een hele rijke variatie aan producten kunnen blijven behouden, producten die kleur
en karakter geven aan hun streek, en dat we niet evolueren naar een situatie waar alles
fantasieloze eenheidsworst is.
Ik dank u voor uw aandacht,
Veerle Minsaer
Gastvrouw
Kempense Geitenboerderij De Polle

