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haal achter de streekproducten te vertel
len. "De mind bepaalt de smaak. Het gaat
om het verhaal", vertelt de kokkin tijdens
de kookworkshop. Ze praat gepassio
neerd over de streekproducten. Over de
herkomst, smaak en manier van berei
den. Op het menu staat onder meer boe
rentapas, gevulde eieren, fleurons van
verse geitenkaas en met doperwtentape
nade gevulde portobellopaddenstoel.

Na de uitleg bereiden de gasten in groe
pen een deel van het menu. "Goed voor
de teambuilding", zegt Pauline van der
Gun, werkzaam bij Provincie Utrecht. Zij
en haar collega's maken veel lol tijdens
het koken. Na een uur is het eten klaar.

Schoor organiseert al 13 jaar kook
workshops met streekproducten. Zij er
vaart dat mensen die producten meer
waarderen als ze het verhaal erachter
kennen. Door de producten klaar te ma
ken op een boerderij, proeven en beleven
de gasten de sfeer van de streek.

Martijn ter Horst

DEELS BIOLOGISCH BOEREN VINDEN DE

DE KRUIJFS JUIST EEN IDEALE SITUATIE.

'We willen echt niet de
groenste zijn'

Naam: Jan (48) en Cobie (44) de Kruijf.Woonplaats:

Leusden (U.). Bedrijf: 50 koeien, 500 vleesvarkens
en akkerbouw op 20 ha grond, met verbreding.

Het landbouwbedrijf van Jan en Cobie de Kruijf is
met recht een gemengd bedrijf. De 50 gangbare
hoogproductieve melkkoeien melken een quotum
vol van 500.000 kilo. Aan de rand van het bouw
blok, dat verder vol staat met gebouwen, voerop
slagen en materieel, staat de serrestal voor de 500
biologische vleesvarkens. Op de 20 hectare grond
vindt biologische teelt plaats van gras, gerst en
aardappelen. Het bedrijf heeft een boerderijwinkel
en daarnaast een kookstudio met een eetgelegen
heid die eveneens dienst doet als vergaderruimte.

De ondernemers kozen er bewust voor het bedrijf
deels om te zetten naar biologisch. De melkkoeien
zijn gangbaar, omdat ze met relatief weinig koeien
een best quotum volmelken. De Kruijf stelt zelf het
rantsoen samen, met onder meer bierbostel of
aardappelzetmeel. Hij maakt geen gebruik van
krachtvoer. De rantsoenen zijn niet altijd goed sa
men te stellen als de producten van biologische af
komst moeten zijn. De Kruijfvindt de combinatie
gangbaar, biologisch en verbreding goed te doen.
Het maakt het werk gevarieerder, vindt hij.

De keuze om om te schakelen naar biologisch
kwam niet uit de lucht vallen. De varkenstak was
niet groot. De schuren moesten eind vorige eeuw
aangepast worden aan nieuwe milieueisen. Cobie:
,,Alswe gangbaar waren gebleven, konden we
maar 200 varkens houden. We willen echt niet de

groenste van de wereld zijn. Uitdaging voor ons
was om voor een ander marktsegment te produce
ren. De werkwijze is anders. Dat spreekt ons aan."
De biologische aardappelen verkoopt De Kruijf in
de eigen winkel, Natuurwinkels en restaurants.



NA EEN INVESTERING VAN €150.000 HEBBEN JAN EN COBIE DE

KRUIJF EEN KOOKSTUDIO IN EEN VOORMALIGE STAL. ZE BIEDEN

DE RUIMTE AAN VOOR WORKSHOPS MET STREEKPRODUCTEN.

Lokale producten
proeven en beleven

hiervoor kunnen wij 't beste aanbieden.-
De Kruijf staat zelf niet in de keuken.

Kookstudio De Riet sloot zich aan bij
Koekerellen, een stichting die culinaire
groepsarrangementen aanbiedt op boer
derijen. Koekerellen is een samenwer
kingsverband tussen drie bedrijven uit de
Gelderse Vallei en Eemland met cate-

staan ook nog een flink aanrecht en een
grote koeling. In de eetruimte, die ook
dienst doet als vergaderruimte, kunnen
30 mensen zitten .

Het houten gebinte van de stal is zo
veel mogelijk in stand gehouden en
zichtbaar gelaten. Met de originele stal
ramen ademt het de sfeer uit van het
platteland. Dat is ook de bedoeling, want
mede daarom komen de 'stedelingen'
graag naar de boerderij om te koken.
"Het is genieten van streekproducten op
hun puurst", vertellen de ondernemers.

Winstmarge 30 procent
De Kruijfverdient goed aan de kookstu
dio. Van de totale omzet van het bedrijf
komt 5 procent van de kookstudio. De
winkel is goed voor 2 procent van de to
tale omzet. Hoeveel winst in harde euro's

de ondernemer uit zijn verbredingsacti
viteiten haalt, wil hij niet zeggen. Jan:
"De winstmarge op de kookstudio is 30
procent. We draaien goed, maar de land
bouwtak is nog steeds de belangrijkste."

Gasten betalen zo'n €75 per persoon
voor een compleet kookarrangement, in
clusief drankjes. Cobie: "Het bedrag hangt
sterk af van de vraag van de klant, maar

ETENmoet je beleven. Waar kan

dat beter dan op de boerderij?
Jan en Cobie de Kruijf in Leus
den (U.) ontvangen in september

en oktober bijna dagelijks gasten in hun
Kookstudio De Riet. "Iemand vroeg of we
een kookstudio hadden. Deze persoon
bracht ons op het idee met deze leuke
tak te beginnen", vertelt Cobie.

Op het gemengde bedrijf is een kleine
zelfbedieningswinkel op de deel van de
boerderij. Daar verkopen de onderne
mers hun aardappelen en knoflook even
als onder meer eieren, wijn en bier van
collegabedrijven. Regelmatig wordt een
biologisch varken geslacht. Het vlees
wordt vanuit de vriezer aan de man ge
bracht. Een eigen winkel mét kookstudio
is een gouden formule, ervaart De Kruijf.

De investering in de kookstudio, vier
jaar geleden, viel weliswaar tegen, maar
spijt heeft De Kruijf niet. Jan: "Ik had
voor de verbouwing €I5.000 opzij gezet,
maar heb uiteindelijk €150.000 geïnves
teerd. Vooral de kosten voor de loodgie
ter en elektricien vielen tegen."

Het resultaat is een grote keuken met
een kookeiland waar met gemak 20 men
sen in kunnen. In de hoek van de studio
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Gasten bereiden zelf hun gerecht in kleine groepjes. Samenwer

ken is dan een vereiste, hetgeen goed is voor de teambuilding.

Het grote voordeel van een winkel bij een kookstudio is dat gas
ten altijd wel de knip trekken voor een paar streekproducten.
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