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uizenden bezoekers hebben al
kennisgemaakt met de Boerderij ’t Geertje in Zoeterwoude.
En dat is niet voor niets. Op deze boerderij is heel veel te zien, te doen en te
smullen. Ada en Wim van Rijn zijn
samen met hun zoon Rick de eigenaren
van de boerderij. Ze hebben veel verschillende dieren, zoals melkgeiten,
melkkoeien, kippen en varkens. “We
laten onze bezoekers echt alles zien”,
zegt Ada. De mensen kunnen inderdaad
overal bij en heel goed kennismaken
met het leven op de boerderij. En dat
al sinds 1982. In de loop der jaren is de
boerderij stukje bij beetje uitgegroeid
tot wat het nu is: een tuin van vermaak
en leerzaamheid. Vroeger waren er
alleen wat dieren te zien. Op een dag
vroeg een bezoeker aan Ada: ‘Heb je
een kopje koffie voor ons?’. Dat was het
signaal om een restaurantje te beginnen
op het terrein. Daar kun je lekker genieten van een drankje en ook heerlijke
pannenkoeken eten.

‘Boeren moeten open zijn’

Ada en Wim van Rijn zijn naar eigen zeggen promotors van
de landbouw. Zij runnen in het prachtige buitengebied van
Zoeterwoude Boerderij ’t Geertje met veel verschillende
dieren en activiteiten. De specialiteit van Ada en Wim
is het maken van koeien- en geitenkaas. De redactie ging
bij hen langs.
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Op werkdagen wordt de melk van de
koeien verwerkt tot kaas. In het weekeinde haalt de melkauto de melk op
en brengt die naar de melkfabriek.
Het is te druk op de boerderij om ook
op zaterdag en zondag koeienkaas te
maken. Van de melk van de koeien
wordt naast kaas ook karnemelk, kwark
en yoghurt gemaakt. Ada en Wim zijn
er zelf nog steeds dol op. “Heerlijk
gewoon”, zeggen ze. “Een eerlijk product op een biologische manier
gemaakt.”
De 125 melkgeiten produceren in totaal
ongeveer 375 liter melk per dag. Daarvan worden op alle dagen van de week
heerlijke producten gemaakt. Niet
alleen ‘gewone’ geitenkaas, maar ook
kwark en feta. In de maanden januari
en februari wordt geen kaas gemaakt,
omdat de geiten een paar maanden
voordat ze lammetjes krijgen niet
gemolken worden. Vanaf begin maart
zijn er lammetjes te zien en is er weer

jonge kaas van de geiten te koop in de
eigen winkel. Die winkel is echt heel
leuk om te zien. Naast zuivel kun je er
ook andere streekproducten kopen
zoals jam, honing vlees en eieren.
Ada en Wim vinden het heel belangrijk
om iedereen een kijkje te gunnen op de
boerderij. Ze vinden dat stedelingen het
gevoel met de natuur goed moeten houden. “Wij hebben niets te verbergen,
dus iedereen mag hier van alles zien”,
vult Wim aan. Dat sommigen ver van
de natuur raken vandaag de dag is een
feit. Wim: “Laatst liep een kind helemaal door het dolle heen naar zijn
moeder toe onder het uitroepen van:
‘Mama, ik heb een boer gezien.’”

ZOETERWOUDE

Zoveel mogelijk in de wei
De familie Van Rijn doet alles in eigen
beheer op haar boerderij. Dus niet
alleen het houden van de dieren, maar
ook het bereiden van de producten,
zodat die vers kunnen worden verkocht.
Er werken naast Wim en Ada zes vaste
medewerkers en drie vrijwilligers. Soms
wordt gebruik gemaakt van stagiaires in
de drukke lammertijd.
Sinds kort is ’t Geertje begonnen met
het systeem ‘Pure Graze’ bij de koeien.
Dit betekent onder andere dat de koeien zoveel mogelijk in de wei lopen. Er
wordt voor gezorgd dat alle kalfjes in
het voorjaar worden geboren. Dan is
er volop gras en kunnen ook de kalfjes
daar naar hartenlust van eten. In het
Pure Graze-systeem mogen de koeien
het gras niet helemaal wegeten. Ze
mogen slechts de punten van het gras
afgrazen (hierin zitten de meeste voedingsstoffen), daarna komen ze in een
nieuwe weide.
In Haarzuilens bij Utrecht hopen zoon
Rick en zijn vriendin Anne binnenkort
een boerderij te kunnen kopen. Die
moet dan vergelijkbaar worden met
’t Geertje in Zoeterwoude. Wim en Ada
hopen dat Rick over tien jaar ’t Geertje
overneemt. “Niet eerder want we zijn
nu pas zestig jaar en bruisen nog
volop”, zeggen Ada en Wim vol passie.
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1 Wim en Ada van Rijn in
een van de bootjes die ze
verhuren.
2 De varkens van ‘t Geertje
genieten van de zon.
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