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In mei 2020 is het programma “Van de boer naar je bord” op Grootstal officieel gestart.  
Dat betekent dat degenen die oogsten op “Het Heerlijke Land” ook wekelijks zuivel, kaas en 
brood kunnen bestellen en ophalen op Grootstal. De komende weken worden op de website 
een aantal interviews geplaatst. Het tweede interview is met Mieke van den Hengel van 
zuivelboerderij Groenhouten uit Leuth. De boerderij heeft een uitgebreide website waar ook 
veel persoonlijke bespiegelingen op staan (www.groenhouten.nl). 
Toch hebben we nog wat vragen. 
 

Hoeveel koeien hebben jullie? 
 
Het wisselt een beetje, momenteel hebben we er 24. Er worden ieder jaar kalfjes geboren, 
want anders krijg je geen melk. Soms zijn dat wat meer stiertjes en die houden we niet zelf, 
die gaan naar de kalvermesterij. Vaarskalveren houden we voor de opfok tot melkkoe, al 
onze koeien zijn op het eigen bedrijf geboren. Zo houden we onze veestapel gezond. 
 

Waarom zo weinig, een gemiddeld bedrijf is toch veel groter? 
 
Dat klopt maar wij zijn geen gemiddeld bedrijf. We hebben bewust gekozen voor een 
biologisch bedrijf volgens de SKAL normen. Het welzijn van onze koeien is erg belangrijk,  
een gezonde, blije koe maakt het werken ermee aangenaam. Ook willen we in beginsel geen 
voer van buiten nodig hebben dus ons land bepaalt hoeveel koeien we kunnen houden. 
Alleen als het erg droog is geweest of als er veel ganzen langs zijn geweest lukt dat niet.  
Met zo’n klein bedrijf moet je niet voor de export willen produceren, maar de melk en 
melkproducten dicht bij de boerderij verkopen. Het kan uit omdat we zelf kazen en zuivelen, 
en het samen doen. Paul zorgt voor de koeien en ik voor de kaas en andere zuivel. Dat is ook 
een beperking, we hebben samen maar vier handen en er zit maar 24 uur in een dag. 
 

Komen jullie zelf van de boerderij?  
 
Dit bedrijf is mijn ouderlijk bedrijf.  Dus ik ben hier opgegroeid.  Paul is niet rechtstreeks van 
boerenafkomst maar werkt van kinds af aan al bij melkveehouders.  We kennen elkaar van 
de HAS, we zijn dus beiden agrarisch opgeleid.   
 

Verkoop je veel aan de horeca? 
 
De vraag van de horeca is anders dan wat er uit de koe komt. Ze willen veel boter maar niet 
de bijbehorende karnemelk. Dus verwerken wij voornamelijk voor particulieren. We hebben 
op vrijdagmiddag zelf een boerderijwinkeltje en mensen kunnen ook tussendoor hun 
bestelling op komen halen als we ze kennen. Er zijn een aantal winkels in de regio waar je 

http://www.groenhouten.nl/


onze producten kunt kopen. Ik probeer zo goed mogelijk in te schatten wat we af kunnen 
zetten en dat maak ik. De rest van de melk gaat naar andere partijen zoals biologische 
melkfabriek Aurora. Er gaat niets verloren. 
 

Waarom doen jullie mee met het project op Grootstal? 
 
Bij de fabriek krijg je natuurlijk minder voor je melk, dus het mooiste is zoveel zelf verwerken 
als ik zelf aan kan. Het aantrekkelijke aan dit project is dat er geen marge tussen zit. Dus net 
als bij verkoop aan huis. We hebben de afgelopen maanden gezien dat de vraag enorm is 
toegenomen. Mensen zoeken alternatieven voor de supermarkt. Dat is mooi maar het eigen 
winkeltje heeft eigenlijk meer een buurtfunctie.  Als heel Nijmegen met de auto naar Leuth 
komt, is dat heel gezellig maar worden er ook onnodige autokilometers gemaakt. Zo halen 
we de doelstellingen van de Parijse akkoorden nooit! Beter rijdt Paul één keer per week, als 
ie toch de winkels belevert, even door naar Grootstal  en neemt en passant het brood van de 
Knollentuin mee.   
 

Jullie zijn terecht trots op jullie producten, wil je er nog iets over kwijt? 
 
Onze kaas is rauwmelks en we voegen geen conservering toe. Omdat ook de samenstelling 
van de melk wat wisselt met de seizoenen zijn onze producten dus niet altijd hetzelfde. Wij 
vinden ze lekker. Maar we hebben geen laboratorium  en we standaardiseren de melk niet.  
Dus de kaas wordt niet altijd hetzelfde als de week ervoor.  Of we hebben niet genoeg melk 
om alles te maken. Dat moeten we wel eens uitleggen maar de meeste klanten snappen dit 
wel. Zeker nadat ze een keer geproefd hebben wat het verschil is. 
 

Meer informatie 
 
Over het programma van de boer naar je bord kijk op www.hetheerlijkeland.nl  
Voor al je vragen over dit programma kun je Rob Cozzi bereiken via rijnzoet@slowfood.nl 
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