
Vorige week wonnen ze nog prijzen in 
Italië, maar nu komt er na bijna 100 jaar 
een einde aan dit familiebedrijf. “Moeilijke 
en emotionele beslissing” 
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Broers Geoffrey en Frederik Brands starten een kleinschalige nieuwe kaasmakerij in 
Lotenhulle. (FOTO: FVV) 
 
OOSTENDE / GENT - De Kaasboer, gelegen naast de Ghelamco Arena, houdt na 
bijna honderd jaar op te bestaan. Het bedrijf van de Gentse familie Brands gaat 
over in Fermette Food Group uit Oostende. De broers Geoffrey en Frederik 
Brands starten een nieuwe kaasmakerij: Little Cheese Farm. 
 
Dat ook Gentenaars lekkere kaas kunnen maken, werd vorige week duidelijk in het Italiaanse 
Bergamo. Tijdens de World Cheese Awards beloonde een groep van internationale 
kaasmeesters ‘Gentenaer’ en ‘Maigre des Flandres’, kazen van het Gentse bedrijf De Kaasboer, 
met een gouden medaille. 

“Een erkenning die zeer veel voldoening geeft”, zegt Geoffrey Brands van De Kaasboer. De 
gouden medailles zorgen meteen voor een afscheid in stijl, want De Kaasboer verdwijnt. Het 
familiebedrijf, in 1925 opgericht door de overgrootvader van de huidige uitbaters, is overgekocht 
door Fermette Food Group uit Oostende. Daarmee verdwijnt de naam De Kaasboer. Fermette is 
gespecialiseerd in de verdeling van onder meer fijne vleeswaren en kaas en heeft meerdere 
vestigingen in België. 



Emotionele beslissing 

De grond aan de Ghelamco Arena werd eerder al verkocht aan de bouwgroep Versluys en nu 
verkoopt De Kaasboer ook haar handelsfonds. Daardoor gaat de geplande verhuis van het 
familiebedrijf naar Evergem niet door. “Onze personeelsleden, klanten en contacten gaan over 
naar Fermette. Net als ‘Kaasboer Houtgerijpt’, ons huismerk gouda”, zegt Brands. 

“De oudste kaashandel van België overlaten was zeker een 
moeilijke en emotionele beslissing”, zegt Brands. “Oorspronkelijk 
was De Kaasboer gespecialiseerd in de invoer en de verdeling 
van Hollandse kaas. Mijn broer en ik hebben ons later gefocust op 
de productie en verdeling van Belgische kazen. Die weg willen we 
verder bewandelen met een apart bedrijf.” 

Nieuwe productiezaal 

Die nieuwe kaasmakerij heet Little Cheese Farm en is gevestigd 
in Lotenhulle, vlak bij Aalter. “We hadden daar samen met een 
vennoot al een kaasmakerij en gaan er een nieuwe productiezaal 
bouwen. Voor de verdeling werken we samen met onder andere 
Fermette”, zegt Brands. 

“Welke kazen we gaan maken? Bijvoorbeeld Gentenaer en Maigre 
des Flandres. Door de prijzen die we wonnen in Italië hebben die 
kazen meer cachet gekregen en dat kan helpen Gent als culinaire 
hotspot nog meer op de internationale kaart te zetten.” 

 

 

 

 

De kaas Gentenaer viel vorige 
week nog in de prijzen in Italië. 
(FOTO: FVV) 
 


