
Booij Kaasmakers 
Middenpolderweg 63 
2959 LB  Streefkerk 
 
Locatie zeer kort samengevat: 
OV  :- 
Auto  :***** 
Parkeren :***** 
Loop afstand :***** 
Gladde vloer :* 
Toiletten :** 
Rollator :** 
Rolstoel :** 
 
Zeer goed met de auto bereikbaar en een zeer ruime parkeergelegenheid achter de boerderij. De 
loopafstand van de parkeerplaats naar de ontvangstruimte is nog geen 200 meter en is verhard.  
Met openbaar vervoer is deze locatie zeer moeilijk te bereiken. Halte is ver weg en het busje rijdt 
niet elk uur. 
 

Booij Kaasmakers 
We bezoeken de kaasmakerij in de Alblasserwaard. 
Op deze boerderij wordt ambachtelijk kaas van schapen- en 
koeienmelk gemaakt. We maken in de middag een rondgang 
door de verschillende werkruimten van dit bedrijf. We lopen 
dan over natte tegelvloeren dus het kan hier en daar glad 
zijn. Lopen met een wandelstok wordt niet aanbevolen.  
Met de lunch proeven we ook de kaas die hier gemaakt 
wordt, evenals biologische ham en drankjes. 
 
De smaak van de kaas is zeer sterk afhankelijk van wat de 

dieren de afgelopen dag gegeten hebben. Bijvoorbeeld meer of minder klaver. 
De smaak van kaas begint dan ook bij de grond waarop de grassen en kruiden in de weilanden 
groeien. Zelf hebben ze 3,5 hectare natuurland, dit wordt weinig bemest en weinig gemaaid. 
Daardoor nóg meer soorten planten en prachtig kruidig hooi voor hun schapen. De boeren om ons 
heen waar we de melk van verwerken ondersteunen we met een hogere melkprijs. Hierdoor kunnen 
ze natuurbeheer toepassen: een gedeelte van hun land 
later maaien waardoor je ook weer meer biodiversiteit 
krijgt op het land, en beschutting voor klein wild. Met 
name de slootkanten, maar ook hele stukken ‘percelen’ 
land worden met rust gelaten zodat dit meer ruimte geeft 
voor de natuur. Dit moedigen ze aan, want het dient 
meerdere goede doelen, het is goed voor de biodiversiteit 
en het grondleven én geeft ook lekkere kaasmelk! 
P.S. Een leuk programma van Joël Broekaert over de 
smaak van grond en de invloed ervan op ons eten vind je 
hier: https://www.npostart.nl/joel-lokaal/18-11-
2020/KN_1717385 
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