Woerden
kaasstad

Goede doel
Een belangrijk onderdeel van de Graskaasdag
in Woerden is de veiling van een kaas van
150kilogram. De opbrengst gaat naar een
goed doel dat zorgvuldig wordt geselecteerd.
Zo was het goede doel in 2012 de stichting
Heifer/Senda Cow Uganda. Deze organisatie
traint Oegandese vrouwen in onder meer duurzame landbouw. Na het intensieve trainingstraject krijgen de vrouwen landbouwmaterialen en koeien, waarvande eerste kalfjes
wordendoorgeven aan andere vrouwen uit de
groep. Iedere groep krijgt ook een ossenploeg
om het land beter te kunnen bewerken.

Woerden zet zich zo goed neer als (boeren)kaasstad, dat andere
kaassteden komen kijken hoe Woerden dat toch doet. Het heeft
onder meer te maken met het enthousiasme van kaasboeren en
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Graskaasdag
Sinds acht jaar organiseert Woerden de Graskaasdag, een uitvergrote versie van de kaasmarkt van woensdag. De Graskaasdag, die
plaatsvindt op de eerste zaterdag van juni,
is inmiddels een evenement met landelijke
allure met dit jaar zo’n 15.000 bezoekers.

“Het is geen onderonsje”, aldus Janmaat,
“iedereen is welkom.” De lokale middenstand heeft inmiddels een braderie aan de
Graskaasdag gekoppeld.
Dankzij een Europese Leader+-subsidie voor
plattelandsontwikkeling kon de Graskaasdag
nog mooier opgetuigd worden, onder meer
met oude tractoren en brikken. Die subsidie
was voor drie jaar en loopt in 2013 af. “Maar
we willen op dezelfde voet doorgaan”, zegt
Jos van Riet, spreekstalmeester op de Graskaasdag. “We hebben in de afgelopen jaren
veel goodwill en enthousiasme gekweekt en
hopen dat mensen mee willen blijven doen,
ook vrijwillig. Daarnaast zijn we in gesprek
met potentiële sponsors.”
Met de subsidie werd ook Woerden Buitenste Binnen opgericht. “Doel daarvan is om
boeren en burgers bij elkaar te brengen”,
aldus Coen van Riet. In Woerden Buitenste
Binnen werkt ACW samen met onder meer
de gemeente Woerden, VVV en horeca.
Gezamenlijk zijn bijvoorbeeld fietsroutes
ontwikkeld.
Andere steden komen inmiddels kijken in
Woerden hoe de stad zich neerzet als kaasstad. ACW is daar trots op. Ook is ACW blij
met het initiatief van de Bond van BoerderijZuivelbereiders om in 2014 aan te haken bij
de Graskaasdag vanwege het 100-jarig jubi
leum. “We zijn daar erg enthousiast over”,
aldus Cor Janmaat. “De Graskaasdag is een
feestje voor de hele boerenkaas- en
boerderijzuivelsector.”

1 Cor Janmaat en Coen van
Riet.
2	Jos van Riet kreeg een lintje op
de Graskaasdag van 2013.
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og steeds komen kaasboeren en
-handelaren elke woensdag naar de
markt in Woerden. Daar wordt dan
met handjeklap de boerenkaas verhandeld.
Er wordt serieus gehandeld, maar het is ook
voor de show, vertelt kaashandelaar Coen
van Riet. Hij en Jos van Riet zijn naar Kaasboerderij Janmaat gekomen om samen met
Cor Janmaat te vertellen over de activiteiten
die in Woerden rondom boerenkaas worden
georganiseerd.
Woerden is de enige stad in Nederland waar
nog wekelijks op de markt kaas wordt verhandeld. “De handel die in Woerden plaatsvindt geeft mede richting aan de boerenkaasnotering”, aldus Coen van Riet van Kaashandel C.J.S. van Riet.
Cor Janmaat is vanuit ACW de grote drijvende kracht achter het in stand houden van de
kaasmarkt. Hij heeft zelf een kaasboerderij
in Woerden met 60 koeien; vier dagen per
week wordt er kaas gemaakt. Op zaterdag
staat hij zelf met zijn kaas op de Streekmarkt. “Ik vind het belangrijk om boerenkaas te promoten, maar daarnaast ook om
de kaasmarkt in stand te houden.”

oktober 2013

De Zelfkazer 15

