Het ‘gele goud’
van Coosemans
Kaaskroketten heb je in alle maten, smaken én in kwaliteit. Wie verlekkerd is op artisanaal bereide
kaaskroketten, met een (h)eerlijke kaasvulling en krokant korstje, kent het Leuvens huis Coosemans
wel al. Alle anderen krijgen bij deze een tip.

Kaas maken in Leuven blijkt diepe historische wortels te hebben. De ‘Coosemanshistorie’ wordt enthousiast verteld door
Anne Van Pee. Zij nam in 1992 de kaaszaak
over van André Coosemans.
“We moeten terug in de tijd, naar 1883.
De grootouders van André Coosemans
hebben in Kessel-Lo een zaak van praktisch uitsluitend (boeren)boter en eieren.
Na WO I verhuist de winkel naar de Zeelstraat in Leuven, naast de bekende horecazaak ‘de Professor’. In 1962 zet André de
handel verder en biedt een uitgebreid
kaasassortiment aan. De kaas- en garnaalkroketten worden een echt succesprodukt.”
In 1992 neemt Anne de zaak over en verhuist een aantal jaren later naar het Redingenhof. In de vroegere paardenstal van
haar grootouders, huist nu de speciaalzaak voor fijne kazen.

Anne was niet echt ‘voorbestemd’ om in
de kaassector terecht te komen. Voorheen
werkte ze in kledingwinkels, voornamelijk
kinderboetieks, en baatte ze vier jaar lang
een eigen hoedenwinkel uit in de Diestsestraat. “Een hoedenwinkel is niet echt
leefbaar in Leuven”, vervolgt ze. “Leuvenaars willen grote namen, bekende merken.”

aantal wijnen, artisanale producten zoals
olijfolie en azijn. “Dingen waar ik zelf volledig achter sta”, vult ze aan.

Voor ze zelf zaakvoerster werd van het
Coosemans-huis, draaide Anne slechts
een aantal maanden mee in de kaaswinkel. “Ik was bezig met de uitverkoop van
mijn hoeden en sjaals, maar tegelijk deed
ik ook ervaring op in de kaaswinkel.
Een jaar hebben André en zijn echtgenote
me nog geholpen, dan stond ik er alleen
voor. Het was een hele verandering! Ik
leerde de stiel van hen, op een korte tijd.”

Geheim recept

Het aanbod van Anne is klein maar fijn:
kazen en andere zuivelprodukten, een

Streekproducten biedt ze bewust niet aan,
omdat de nabijgelegen Dijlemolens die
reeds in hun gamma hebben. “Ook voor
garnaalkroketten en aperitiefhapjes kan ik
zorgen”, vult Anne aan.

Maar de meeste klanten komen toch speciaal voor de kaaskroketten. Anne nam
het recept van Coosemans over, maar
ging tegelijk op zoek naar nog kwaliteitsvollere ingrediënten. Tot zover de informatie over de samenstelling van de kaaskroketten… Welke kazen er juist inzitten,
hoe ze gemaakt worden, hoeveel ze er per
dag maakt…, niets laat Anne los.
“Er zijn zo veel klanten die komen vissen
naar de ingrediënten. Ze proberen het zelf
na te maken en brengen me nadien dan
verslag uit”, lacht Anne. Ze laat zich wel
ontvallen dat het een arbeidsintensief
proces is, waarbij ze zelf de verschillende
kazen maalt en het geheel vier keer door
haar handen laat gaan. Hiermee zal de lezer – en de klant – het moeten stellen. We
hengelen dus niet langer naar de gedetailleerde ingrediëntenlijst, maar genieten
liever van de perfecte uitvoering: smeuïg
vanbinnen en lekker krokant vanbuiten.
De mond-aan-mond reclame werkt het
best voor het huis Coosemans. “De naam
Coosemans is ook gekend, dus zou het
niet wijs zijn om die te veranderen in Van
Pee’, zegt Anne. Ze trekt een breed publiek
aan, van Leuvenaars tot andere Vlamingen, over de provinciegrenzen heen. “Limburgers of Antwerpenaars die één of twee
keer per jaar een voorraadje komen ophalen, om dan in te vriezen”.
“Elk jaar komt er ook een Amerikaanse
dame die een aantal stuks 'meesmokkelt'
naar de Verenigde Staten. Er zijn ook ou47
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leen de particuliere klant, maar ook de
Leuvense horeca kent de weg naar Coosemans. Anne krijgt regelmatig grote bestellingen van restaurants.
Ondanks de naamsbekendheid en de alom
geprezen kwaliteit van haar aanbod, geeft
Anne toe dat Leuvenaars wel veel alternatieven in de buurt hebben waar ze kaas
kunnen kopen. De grootwarenhuizen zijn
goed vertegenwoordigd, zelfs in het centrum van Leuven. Maar laat dat vooral
geen excuus zijn om de kaaskroketten van
Coosemans te missen. Een echte (kleine
en grote) omweg waard!

ders die kaaskroketten komen kopen vooraleer op bezoek te gaan bij hun studerende zoon of dochter in het buitenland. Nu

nog steeds krijg ik mensen over de vloer
die blij zijn dat ze ‘de Coosemans-kaaskroketten' terug gevonden hebben.” Niet al-

Coosemans
Artisanale kaas- en garnaalkroketten
Redingenhof 4
3000 Leuven
Tel: 016/22 22 72
Open: do. 15u-19u;
za. 9.30u-12.30u en 14u-17.30u

Zelfstandigen
zetten bedrijfswagen opzij
Na de invoering van de nieuwe regels rond de bedrijfswagenstaks deed al 1 op 15 zelfstandigen zijn bedrijfswagen weg. Heel
wat zelfstandigen en bedrijven pasten ook hun aankoopgedrag
aan en kiezen resoluut voor kleinere wagens. 83,4% van de ondernemers beschouwt de nieuwe regeling als een jaloeziebelasting. Dat blijkt uit een onderzoek dat Unizo uitvoerde bij 700
zelfstandigen.
Federauto, de sectorfederatie voor autoverkoop, voorspelt nu
al een mindere opbrengst voor de staatskas. “De verhoging van
de lasten op bedrijfswagens zal de overheid op termijn aanzienlijk minder opleveren en remt bovendien de economische groei
af” klinkt het.
“De maatregel is inderdaad niet doordacht, werd zonder overgang ingevoerd en mist zijn doel doordat velen proberen te
ontsnappen”, concludeert ook Unizo. 26,6 % van de ondernemers nam compenserende maatregelen. Iets minder dan de
helft daarvan, 44,7 %, koos voor kleinere en goedkopere wagens.
Andere maatregelen zijn de verhoging van het loon van de
werknemers en de aanschaf van een milieuvriendelijkere wa-

gen. Een kwart van de ondernemers die maatregelen namen,
dumpte zijn bedrijfswagen.
Bedrijfswagens die ook voor privé-verplaatsingen worden gebruikt, worden tegenwoordig anders belast. Tot eind 2011 hing
het 'voordeel van alle aard' af van de afstand tussen de woonst
en de werkplek en de CO2 uitstoot van de wagen. De nieuwe
regeling baseert zich op een nieuwe component: de cataloguswaarde. Daardoor worden vooral duurdere wagens en bedrijfsleiders getroffen.
De maatregel blijft ook Federauto zwaar op de maag liggen.
“De regering moet in de toekomst rekening houden met lopende contracten in plaats van iedereen voor voldongen feiten te
plaatsen.”
De organisatie stelde tussen januari en juli vorig jaar een daling vast van bijna 11% in de verkoop van nieuwe wagens, terwijl de terugval in heel Europa maar 5% bedroeg.
“De onduidelijkheid en de hoogte van de nieuwe lasten op bedrijfswagens, samen met de crisis en het afschaffen van de ecopremie is daar de oorzaak van”, stelt Federauto.

49
handelen

1 | 2013

