VAN DEN HOORN NAAR HOESELT DE JONG

Jaarlijks worden duizenden bezoekers hartelijk ontvangen op kaasboerderij Jongenhoeve. We maken
kennis met het ambacht kaasmaken in: Bergambacht.

Den Hoorn

Bergambacht

TEKST FLORUS PELLIKAAN

Hoeselt
In deze rubriek reizen we van Den Hoorn naar
Hoeselt. Op de route ontmoeten we melkveehouders die hun sector op een bijzondere
manier dichter bij de burger brengen.

Kaas hoort bij de

pareltjes van Holland

Wie Gouda zegt, krijgt overal ter wereld kaas als reactie. Met hun
boerderij tien kilometer vanaf de kaashoofdstad van Nederland
profiteert familie De Jong uit Bergambacht volop van deze associatie. ‘Zodra de Keukenhof weer open is, loopt het hier ook gelijk
storm’, verwijst Ineke de Jong (64) richting het toeristenseizoen.
Van over de hele wereld bezoeken burgers al meer dan dertig
jaar de kaasboerderij van familie De Jong. ‘Soms is het net een
bijenkorf: diverse bussen voor rondleidingen en klanten in de
kaaswinkel. We tellen de bezoekers niet, maar op jaarbasis zijn het
er zeker duizenden’, aldus De Jong.
In de talen Duits, Engels, Frans en Nederlands geeft ze, met standaard een woordenboek op zak, zes ochtenden per week een
half uur na elkaar een rondleiding. ‘We laten eerst een film van het
bedrijf zien en lopen daarna een rondje om vervolgens af te sluiten met een kaasproeverij. Dertien jaar geleden hebben we een
nieuwe kaasmakerij gemaakt die helemaal voorzien is van grote

ruiten, zodat vanuit een centrale gang het hele proces is te volgen.’
Op de kaasboerderij wordt zeven dagen per week 14.000 liter
eigen melk verkaasd. Hierdoor is er altijd wat te zien voor de bezoeker. Ook wordt er een rondje gemaakt door de kaasopslag.
‘Het mooie van kaasmaken is dat je je eigen kant-en-klare product
maakt en verkoopt. Omdat iedereen kaas kent, zijn veel mensen
geïnteresseerd in het ambacht. Toeristen zien kaas en kaasmaken
echt als een van de pareltjes van Holland.’
De Jong geniet volop van de vele bezoekers. ‘Misschien is het wel
een tikje nieuwsgierigheid en in ieder geval een uit de hand gelopen hobby. Maar ik geniet gewoon van de reacties.’
Richting Nederlandse bezoekers gebruikt Ineke de Jong de gelegenheid ook nogal eens om wat bij te dragen aan de publieke
opinie. ‘Misschien dat het soms wel eens op mijn hart luchten lijkt.
Maar wanneer je eerlijk het verhaal vertelt dat zo na aan je hart
ligt, dan voelen mensen dat en merk je heel vaak begrip.’
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