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Hoe presenteer je als melkveehouder je bedrijf en je sector
aan de burger? In deze editie: koeien kijken in de wei
Naam:
Gerard en Joke Kottelenberg
Woonplaats: Markelo
Leeftijd:
47 en 44
Presentatie: koeien kijken in de wei
Aantal koeien: 80

Joke Kottelenberg: ‘Koe in de wei is geweldige promotie voor onze sector’

Blije bokkensprongen
tekst Jorieke van Cappellen

H

et sappige, groene weidegras
lonkt. Ruim tachtig rood- en
zwartbonte melkkoeien wachten
ongeduldig in de stal totdat melkveehouder Gerard Kottelenberg
eindelijk de staldeur opentrekt. De
koeien stappen nog wat aarzelend
het zonlicht in, maar zetten vervolgens vastberaden koers naar de wei.
Onderweg volgen vele nieuwsgierige
blikken langs het kavelpad de eerste
bokkensprongen van de koeien. ‘Kijk
die uiers eens schudden!’, roept een
jongen.
Op zuivelboerderij Effink in Markelo
is publieke belangstelling al enkele
jaren van harte welkom als Gerard
en Joke Kottelenberg hun melkkoeien voor het eerst naar buiten laten.
‘Van tevoren informeren we de scholen in de buurt en kondigen we de
datum en het tijdstip in de regionale

kranten aan’, vertelt Joke. ‘Zo laten we
mensen meegenieten van dit moment,
dat voor ons ook altijd best speciaal is.’
Het weiden van de koeien is voor Gerard
en Joke vanzelfsprekend. ‘We doen het
deels voor het welzijn van onze koeien’,
vertelt Gerard. ‘Daarnaast bespaart het
ons arbeid en loonwerkkosten, omdat
we minder in hoeven te kuilen.’ De productie van echte boerenkaas op het bedrijf is een andere belangrijke reden om
koeien te weiden. ‘Door het hoge aandeel caroteen in vers gras smaakt de kaas
veel lekkerder’, vertelt Joke, die verantwoordelijk is voor de kaasmakerij en de
verkoop ervan in de boerderijwinkel op
het erf.
De publieke belangstelling als de koeien
voor het eerst naar buiten gaan, is wisselend, hebben Gerard en Joke ervaren.
‘Het hangt erg van het weer en de dag af.
We kiezen bij voorkeur een dag in het
weekend uit.’ Een vaste datum is niet
altijd ideaal. ‘Als het in de krant staat,

dan moeten ze ook echt op die datum
naar buiten. Twee jaar geleden gingen
de koeien op 12 april naar buiten en
stonden ze 13 april alweer binnen vanwege sneeuwval’, aldus Gerard.
Na een tijdje dollen beginnen de eerste
koeien al driftig te grazen. De toeschouwers krijgen ondertussen een glas karnemelk en een stukje boerenkaas ‘van eigen koeien’ aangeboden. Ondanks de
extra druktes rondom de eerste gang
naar de wei, zien Gerard en Joke belangstellenden graag komen. ‘We hebben
graag contact met mensen’, vertelt Joke,
die naast de kaasmakerij ook groepsarrangementen en rondleidingen op het
bedrijf organiseert. ‘Agrarische bedrijven
zijn in de regel best gesloten en mensen
hebben soms echt geen idee waar melk
vandaan komt. Door je bedrijf open te
stellen laat je mensen zien waar je mee
bezig bent. Die uitgelaten koeien in de
wei, dat is toch geweldige promotie voor
onze sector?’
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