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Booming

De trend is al jaren zichtbaar: op de achterkant 

van melkpakken en flessen natuurzuivere 

appelsap vertellen boeren en tuinders over 

de koe in de wei en met zorg geteeld streek-

fruit. Bij reclameacties in de supermarkt staan 

zij zelf achter de stand om u te laten proeven 

met een eerlijk verhaal. Hun producten zijn 

streekgebonden, herkenbaar, traceerbaar, 

vaak duurzaam geproduceerd, vers en gezond. 

Het zijn producteigenschappen waar consu-

menten steeds meer waarde aan hechten. 

Streekproducten zijn dan ook booming.

 

Vleesmeesters

In Midden-Delfland zien ondernemers volop 

kansen. Melk en yoghurt van Delflandshof  

is op diverse adressen al sinds maart 2016 

verkrijgbaar. Sinds kort is er nu ook vlees van 

de Delflandse Vleesmeesters. De negen jonge 

boeren achter dit nieuwe product, betrekken 

hun vlees van Midden-Delflandse koeien. 

Nina Poot vertelt: ‘Een koe die klaar is met 

melken gaat naar de slacht. Maar daar brengt 

een melkkoe minder op dan een vleeskoe. 

Terwijl veel melkkoeien uit Midden-Delfland 

met weidegang en mals gras een mooi en 

gezond leven hebben gehad. Wat minder 

waard is, zou eigenlijk meer waard moeten 

zijn. Met collega-jonge boeren bedachten wij: 

als we de melkkoeien nu eens zestig dagen 

rust geven op een vetmestrantsoen met  

eersteklas veevoer?’

Eerlijk product

Het idee van de jonge boeren werd opgeno-

men in het programma Duurzaam Boer 

Blijven Midden-Delfland en krijgt steun van 

de gemeente. In maart gingen de eerste 

koeien van de Delflandse Vleesmeesters naar 

de slacht. Het vlees is nu onder meer verkrijg-

baar in Delft bij Keurslager Evert en Susan 

van Winden. Nina is intussen druk met het 

samenstellen van vleespakketten, die mogelijk 

ook online worden aangeboden. Nina gelooft 

in het idee. ‘Er lopen veel melkkoeien rond 

die vanwege nieuwe wet- en regelgeving de 

komende tijd gedwongen naar de slacht 

moeten. Wij kiezen de beste uit en maken er 

een eerlijk product van.’ Voor Nina en de 

boeren van het Jonge Boerennetwerk (zie het 

interview ‘5 vragen aan’) is Delflandse 

Vleesmeesters een bijzonder leerproject.  

‘We creëren zelf nieuwe kansen in een tijd 

waarin een goed toekomstperspectief voor 

jonge Delflandse boeren een interessante en 

complexe uitdaging is.’ 

Steeds meer streek-
producten verkrijgbaar:  
na zuivel ook vlees

Streekproducten zijn populair. Ook in 
Midden-Delfland zien lokale ondernemers 
kansen voor verantwoord voedsel met 
lokaal karakter. Na streekzuivel is nu  
ook vlees van Delflandse melkkoeien  
verkrijgbaar. 

‘Het is een zegen voor deze stad om buren 
te hebben die goed voedsel produceren,’ 
zei de Rotterdamse burgemeester Ahmed 
Aboutaleb dit voorjaar bij de opening van 
de pop-up store Gersvers in Markthal 
Rotterdam. 

Midden-Delfland  
produceert  
voor de stad

aangeboden in de stad. 

Korte voedselketens, wordt 

dit wel genoemd en de 

Rotterdamse burgemeester 

beseft het belang ervan. 

Voedsel kan wel eens 

In de shop waren groenten 

en zuivel verkrijgbaar van 

Midden-Delflandse streek-

producenten. Regionaal 

geproduceerd voedsel: vers, 

dichtbij en dus duurzaam 

schaarser worden in de 

wereld. Wat is er dan mooier 

als je buren hebt die zeggen: 

‘We gaan niet voor de massa, 

maar voor kwaliteit. Goed spul 

kweken voor de stedeling 

die daar belangstelling voor 

heeft.’

Korte voedselketens

Verbindingen leggen tussen 

platteland en stad is een van 

de doelstellingen van het 

programma Duurzaam Boer 

Blijven. ‘Als onze gemeente 

een groen en open landschap 

wil behouden, moeten we 

het met de steden zien te 

rooien,’ zei wethouder 

Govert van Oord in 2015  

bij de verlenging van het 

programma. Zodra stads-

bewoners regioproducten 

waarderen, steunen ze daar-

mee de boeren die het land-

schap beheren. Korte voedsel-

ketens sluiten ook prima aan 

bij maatschappelijke en  

economische ontwikkelingen 

waarin duurzaamheid een 

bindende factor is. 

Binding

De pop-up store in Markthal 

Rotterdam was de afsluiting 

van een door de gemeente 

aangeboden masterclass 

Stad-Platteland, een initiatief 

van Food Cluster regio 

Rotterdam en Wageningen 

University and Research. 

Onze lokale ondernemers 

leerden tijdens de masterclass 

over presentatie, marketing 

en het leggen van contacten 

met consumenten en andere 

partijen. Melkveehouder  

Jan van der Kooij zag het 

belang er wel van in. ‘Binding 

met mensen die ons product 

kopen is belangrijk. Zo kun je 

je product of de presentatie 

ervan verbeteren.’

De gemeente Midden-Delfland werkt met ondernemers  

aan het programma Duurzaam Boer Blijven. Doel is het 

veenweidelandschap open en groen houden en agrariërs 

nieuwe kansen bieden daarin duurzaam te produceren.  

Dit is een vervolg op de special die op donderdag 8 juni  

in De Schakel verscheen.

Duurzaam Boer Blijven  
in Midden-Delfland

Eerlijk voedsel 
voor de stad
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Nelly, de motor achter de winkel, gelooft met 

hart en ziel in de kracht van pure boerderij-

producten: ‘Door intensieve landbouw en  

veeteelt ontbreekt het zuivel, groenten, fruit 

en vlees uit de supermarkt vaak aan essentiële 

voedingsstoffen. Consumenten eten daardoor 

voeding die arm is aan vitaminen en minera-

len.’ De streekproducten van Van Winden 

komen op een duurzame wijze tot stand: 

‘Veel gezonder. Je proeft echt het verschil.  

De producten hebben een vollere smaak’. 

 

Goed voor het dier

John bestiert de melkveehouderij en zorgt 

voor de bereiding van melk, karnemelk, kwark 

en yoghurt. Hij werkt volgens de principes 

van kringlooplandbouw: ‘Alles draait daarbij 

om de beste afstemming van de kringloop 

tussen voer, koe, mest en bodem. We gebrui-

ken zo min mogelijk kunstmest en minder 

krachtvoer. Dat is goed voor het landschap en 

goed voor het dier.’ 

Van Winden spuit haar koeien niet preventief 

in met antibiotica. John: ‘Met de juiste voeding, 

aandacht en zorg is homeopathie in de 

meeste gevallen voldoende.’ Van april tot en 

met november mogen de koeien naar buiten. 

In de koudere maanden verblijven ze in een 

grote ligboxenstal. Hier kunnen ze los rond-

lopen en hebben de koeien volop ruimte  

om te liggen, te eten en te herkauwen.  

John: ‘Een koe die zich goed voelt, produceert 

melk met meer smaak.’

 

Groeiende vraag

Nelly merkt de laatste jaren een flinke groei 

van de vraag naar ambachtelijke streek-

producten: ‘Op drukke dagen werken we met 

z’n vijven in de winkel. Het leuke is dat we 

steeds meer drukke dagen beleven. De klanten 

komen van heinde en verre, maar vooral uit 

de steden rondom Midden-Delfland.’ 

Behalve zuivelproducten, waaronder het 

eigen merk Gaeghlander kaas, verkoopt  

Van Winden ook seizoengroenten, fruit, 

brood en koek. En met de zomer in aantocht 

maakte Van Winden het ijsassortiment weer 

helemaal up-to-date: ‘Het ijs wordt door een 

ijsmaker in Leiden bereid van onze melk en 

onze yoghurt. Alle ingrediënten zijn eerlijk.  

Ze gebruiken ook écht fruit en échte chocola.’

Kaas- en Zuivelboerderij Van Winden is te 

vinden aan de Gaagweg 36 in Schipluiden, 

www.zuivelvanwinden.nl.

Pionier Kaas- en 
Zuivelboerderij  
Van Winden
De laatste jaren spuiten de verkooppunten voor  
ambachtelijke streekproducten uit de grond. Kaas- en 
Zuivelboerderij Van Winden was één van de pioniers.  
Al sinds de start, zeventien jaar geleden, werken de  
eigenaren John en Nelly van Winden volgens de principes 
van kringlooplandbouw. Een gezond landschap en een 
goed welzijn van de dieren staan daarbij voorop. Ook de 
klanten profiteren daarvan: ‘De producten zijn veel gezonder 
en lekkerder!’

Midden-Delfland heeft een Netwerk Jonge Boeren.  
Deze leerschool voor jonge agrariërs wil ideeën uitwisselen 
en kansen stimuleren. Boerenzoon Corné van Leeuwen 
vertelt. ‘We snuffelen aan allerlei onderwerpen.’

5 vragen aan boerenzoon  
Corné van Leeuwen

Wat doet dit netwerk voor 

jonge boeren? 

‘Met zo’n 35 deelnemers 

wisselen we ideeën uit over 

hoe wij onze toekomst zien 

als boer in Midden-Delfland. 

We zijn gestart met een serie 

bijeenkomsten. Over bijvoor-

beeld De optimale koe voor 

Midden-Delfland en 

Produceren voor de stad  

via korte voedselketens. ’

Nuttig? 

‘Absoluut. Deze regio kent al 

jaren geen jongerenvereniging 

voor agrariërs. Toch zijn er 

nog genoeg Delflandse  

jongeren die het boeren-

bedrijf van hun ouders over-

nemen of van plan zijn hun 

brood te verdienen in de 

sector. Ons netwerk geeft 

hen de gelegenheid zich te 

oriënteren op actuele onder-

werpen. Daarnaast is het 

natuurlijk ook gewoon leuk 

en handig dat jonge boeren 

elkaar leren kennen.’

Zijn er al ideeën in praktijk 

gebracht? 

‘Sneller dan gedacht. Voor de 

themabijeenkomst Kansen in 

de stad bezocht een delegatie 

een Rotterdams restaurant. 

De eigenaar vertelde dat hij 

graag vlees van melkkoeien 

op de kaart zet. Dat is zo’n 

gouden tip waar we als 

jonge boeren met interesse 

in korte ketens direct mee 

aan de slag zijn gegaan.’ 

Is de stad belangrijk voor 

Midden-Delfland?

‘De Paardenstal van mijn 

ouders draait grotendeels op 

stadse interesse. Verder is er 

het prille succes van échte 

delflandse boeren zuivel van 

Delflandshof. En het brede 

bedrijf Hoeve Bouwlust, van 

de familie De Vette, is ook 

volledig op de stad georiën-

teerd. In die richting moeten 

we het als jonge boeren toch 

zoeken. In dit dichtbevolkte 

gebied moeten we verder 

kijken dan melken alleen. 

Daarom is er nu dus ook 

vlees van Delflandse 

Vleesmeesters, dat nu al in 

Delft wordt verkocht.’

Krijgen jullie professionele 

ondersteuning?

‘Met steun van de gemeente 

Midden-Delfland worden 

experts ingehuurd die work-

shops verzorgen, bijvoorbeeld 

door het Veenweide 

Innovatiecentrum (VIC).  

Zo snuffelen we aan tal van 

onderwerpen en nieuwe 

inzichten.’

Aansluiten bij het Netwerk 

Jonge Boeren? 

Meer informatie:  

lieke@boerenverstand.nl

Duurzaam Boer Blijven wordt financieel mogelijk 

gemaakt door samenwerkings verband IODS, een 

gebiedsgericht programma verbonden aan de aanleg 

van de A4 Delft-Schiedam (www.iods.nl).


