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Dordtse wijkchefs op bezoek bij zuivelboerderij Van Winden in Schipluiden.

Wijkchef Fritz Jung en zijn vrouw Margot zijn beheerders van het Rechtstreex afhaalpunt

Krispijn aan de Patersweg 53. Corrie en Freek beheren het afhaalpunt Land van Valk en 

Bed & Breakfast De Eikenhof. Annette en Jet beheren het afhaalpunt op Natuur- en 

Milieucentrum Weizigt aan de van Baerlestraat Dordrecht, Centrum, aan de achterzijde 

van het NS station.

Wekelijks komen buurtgenoten producten van boeren uit eigen regio bij de wijkchefs 

afhalen. Deze week gingen de wijkchefs van Rechtstreex Dordrecht met hun collega 

wijkchefs Rotterdam e.o. kijken waar de verse boerenmelk vandaan komt. Ze gingen op 

bezoek bij zuivelboerderij Van Winden in Schipluiden. “Het was mooi om de passie van 

de boer en boerin te zien en om van hen zelf te horen hoe de melk en andere zuivel 

gemaakt wordt.”

De boerderij van Nellie en John van Winden ligt in het prachtige Midden Delfland tussen 

Den Haag en Rotterdam. Aan de Gaagweg 36 in Schipluiden ligt hun eeuwenoude 

boerderij. Ze melken er 65 melkkoeien en maken van de melk zelf verse volle melk, 



kwark, yoghurt en boerenkaas. Die verkopen ze in hun eigen boerderijwinkel en via de 

30 afhaalpunten van Rechtstreex in Rotterdam.

Boerin Nellie vertelt met veel passie over het kaasmaken en de verse boerenzuivel. Ze 

toont trots haar kaasvoorraad en karnemelk en kwark die op dit moment gemaakt wordt.

Boer John kent ieder van zijn koeien persoonlijk. Hij fokt met een mix van verschillende 

rassen en sinds kort ook Jersey koeien om een robuuste kudde op te bouwen.

Het voer voor de koeien teelt hij zoveel mogelijk zelf of komt uit Nederland. “Soja van 

de andere kant van de wereld aan mijn koeien voeren voelt niet logisch. Dat ben ik op 

dit moment aan het afbouwen.” De net geboren kalfjes liggen in het stro in de stal. Hun 

net iets oudere broertjes en zusjes worden volop geknuffeld door de wijkchefs.
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