Met filmcamera

De 12 boerderijen

de boer op

In augustus is een vierkoppig team de boer op geweest voor het
maken van informatieve films over boerderijzuivel en boerenkaas.
Ook zijn er foto’s gemaakt voor een fotopresentatie. De educatie
film en fotopresentatie zijn voor collectief gebruik en gratis te
downloaden van www.boerderijzuivel.nl.
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et team, bestaande uit René Eijsink
(filmcamera), Kees Muizelaar
(geluidsman en fotograaf), Lisa van
Veen (presentatrice) en Atie van Olst (script
en regie), maakte voor de films en foto
presentatie een vierdaagse tour langs twaalf
kaas- en zuivelboerderijen (leden van de
Bond van Boerderij-Zuivelbereiders) in ZuidHolland, Utrecht, Gelderland, Noord-Brabant,
Flevoland en Friesland.
Waarom zoveel verschillende boerderijen?
Voor het maken van producties die geschikt
zijn voor collectief gebruik kan niet worden
volstaan met opnames op één bedrijf. Er is
bewust gezocht, in nauwe afstemming met
de BBZ, naar verschillende boerderijen, van
klein tot groot, met koeien (zelfs van ver
schillende rassen), geiten en schapen, waar
verschillende zuivelproducten, van Goudse
Boerenkaas tot Boeren-Leidse en van boeren
boter tot boerenijs, worden gemaakt.
Het resultaat van vier dagen filmopnames
en fotografie is uren beeldmateriaal en heel
veel foto’s. Dat materiaal is vervolgens zorg
vuldig geselecteerd voor de montage van
twee korte films: één over boerderijzuivel
en één heel specifiek over boerenkaas. Deze
twee films zijn gemaakt voor de website
www.boerderijzuivel.nl.
Bovendien is er een iets langere educatie
film gemaakt over de bereiding van kaas en
zuivel op de boerderij. Deze film is voor
collectief gebruik en kan getoond worden
tijdens bijvoorbeeld een les op een basis
school, een rondleiding of boerderijbeleving.
En er is een fotopresentatie over boerenkaas
gemaakt, speciaal bedoeld om (doorlopend)
te vertonen in de kaasspeciaalzaak. Maar
boerderijzuivelbereiders kunnen hem wel
licht ook op hun boerderij gebruiken. De
educatiefilm en fotoreportage zijn gratis te
downloaden van www.boerderijzuivel.nl.

De boerderijen die hun medewerking hebben
verleend aan de films en of fotopresentatie,
in volgorde zoals ze bezocht zijn:
• De Sophiahoeve, Warmond
• Kaasboerderij Cromwijk, Papekop
• Melkgeitenbedrijf Mooi Mekkerland, Stolwijk
• Kaasboerderij De Groote Voort, Lunteren
• Brandrood Kaas, Ede
• Boerderij Den Hoek, Wilp-Achterhoek
• Ouwendorperhoeve, Garderen
• Zuivelboerderij De Kern, Drunen
• Kaasboerderij De Ruurhoeve, Hoogeloon
• Kaasboerderij De Polderzoom, Dronten
• Kaasboerderij De Gelder, Tijnje
• Kaasboerderij De Deelen, Tijnje

Tussen de buien door
Soms was het tussen de buien door proberen
opnames te maken op de boerderijen, andere
dagen had het team in het regenachtige
augustus toch geluk met het weer. Koeien
gingen op veel te nat land speciaal voor de
filmopnames toch even naar buiten of wer
den bewust dichtbij geweid. Er werd flink in
de weg gelopen en er werden behoorlijk
wat eisen gesteld aan wat wel of juist niet
gezegd moest worden door de boeren en
boerinnen. Sommige handelingen moesten
overgedaan worden, maar dan langzamer
uitgevoerd, voor een mooie foto. Kazen wer
den aangesneden, yoghurt, vla, ijs en karne
melk werd geproefd. Lisa had voor de camera
steeds dezelfde kleren aan en heeft heel
vaak ‘mmmmmmhhh’ moeten zeggen,
waarbij ze natuurlijk vaak in de lach schoot
en er ook grapjes zijn gemaakt over Mora.

Onderdeel EU-campagne
De productie van de films en de fotografie
zijn onderdeel van de campagne Discover
Farmhouse Dairy / Cheese en dus mede
gefinancierd door de Europese Unie (EU).
De Rijksdienst voor Ondernemend Neder
land (RVO) heeft streng gekeken of er geen
reclame wordt gemaakt voor individuele
boerderijen; dat is immers niet toegestaan
vanuit Brussel. Voordeel hiervan is dat de
films en fotografie echt door iedereen te
gebruiken zijn. Het beeld van verschillende
kaas- en zuivelboerderijen is samengesteld
tot informatieve films en een mooie foto
reportage die een veelzijdig beeld geven van
de boerderijzuivelbranche.
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1 Op Kaasboerderij De Ruurhoeve werd ook buiten gefilmd.
2	Jenny Vogel van Kaasboerderij
De Gelder op de filmset.
3	Opnames bij Mooi Mekkerland.
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