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Melkveebedrijf zet in  
op duurzaam en lokaal

Melkveebedrijf Welgelegen is gestart met kaasverkoop. De pachtboerderij 

van familie Lankhorst levert aan de innovatieve supermarkt Pantry.

Door Edwin Rensen

F
amilie Lankhorst in het Gelderse 
Voorst zoekt telkens naar nieuwe 
uitdagingen. De pachtboerderij, 
met 140 stuks melkvee en 70 stuks 

jongvee, probeert zo goed mogelijk mee 
te veren met veranderende regelgeving en 
zet in op trends als ‘lokaal’, ‘duurzaam’ en 
‘biodiversiteit’. 

De woning op het erf stamt uit 1948, de 
bijgebouwen zijn door de familie Lank-
horst verbouwd tot een modern melkvee-
houderij-bedrijf. En Henk en Anne Marie 
Lankhorst werken mee aan het behoud van 
de natuur op het landgoed.

Kaasverkoop
Vanuit landgoed Beekzicht kwam de vraag 
of de familie kaas wilde gaan verkopen. 
De opvolging – zoon Tom en zijn vriendin 
Sophie gaan het bedrijf op termijn overne-
men – zag hier wel wat in. “We zijn lid van 
IJsselvallei Boert en eet Bewust en daarmee 

proberen we de verbinding met de burger 
te vergroten. Hiervoor is de kaasverkoop 
een mooi startpunt”, legt Sophie Ooijman 
uit. Maandelijks wordt sinds april 2.000 
liter melk opgehaald door Coöperatie 
Hollandsche Meesters. “Zes weken later 
hebben we jonge kaas, en na twee maan-
den jong belegen. We verkopen de kaas 
inmiddels via diverse kanalen: boerderij-

winkels, een camping, een restaurant, aan 
huis en de kaas ligt bij de net geopende mi-
ni-supermarkt Pantry in Wilp.” Het laatste 
verkoopkanaal is het meest opvallende. In 
het innovatieve en onbemande buurtsuper-
marktje Pantry liggen enkel producten van 
lokale boeren en leveranciers. 

Sophie kwam in contact met Lukas 
Lagerweij, initiatiefnemer van de mini-su-
permarkt Pantry. Hij had al diverse boeren 
aan zich weten te binden, maar nog geen 
kaasleverancier. Van het een kwam het 
ander en familie Lankhorst besloot kaas te 
leveren aan de winkel, waarvan de deur ge-
opend wordt met behulp van de Pantry-app 
op de smartphone. 80% van de omzet uit de 
kaasverkoop is voor de familie Lankhorst 
en 20% is voor de Pantry. 

Als meer boeren aansluiten, zal de 
verdeling 85% versus 15% worden. So-
phie Ooijman: “We kijken nu hoe we de 
productie gaan opschalen. Het is af en toe 
nog wat zoeken. We kunnen de belegen 
kaas bijvoorbeeld pas in december leveren 
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De pachtboerderij heeft 140 stuks melkvee 

en 70 stuks jongvee.
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Henk en Anne Marie Lankhorst 

runnen pachtboerderij Welge-

legen op landgoed Beekzicht in 

Voorst. De volgende generatie – 

zoon Tom en zijn vriendin Sophie 

– neemt het bedrijf op termijn 

over.

140 
melkkoeien

70 
stuks jongvee

85 
ha grond in gebruik

34 
hectare huiskavel
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onze bedrijfsvoering.” 
De maatschap neemt ook deel aan het 

concept PlanetProof, waardoor ze voor de 
melk 2 cent per kilo bovenop de garan-
tieprijs ontvangen. Doordat de familie 
al aan de meeste voorwaarden voldeed, 
kon ze met relatief weinig aanpassingen 
deelnemen. “Deelname leidt wel tot wat 
extra druk. Wanneer je niet voldoet aan de 
voorwaarden die ervoor gelden, kun je er zo 
uit liggen en met bijvoorbeeld kalversterfte 
heb je dat niet altijd helemaal in de hand,” 

en dat zouden we eigenlijk eerder willen. 
Maar dat hoort bij een beginfase.” 

Pacht

Melkveehouder en pachter Henk Lank-
horst is als medewerker van jonkheer Louis 
Bosch van Rosenthal in 1981 begonnen bij 
pachtboerderij Welgelegen. Hij was er vijf 
jaar medewerker, drie jaar bedrijfsleider en 
runde vijftien jaar samen met de jonkheer 
een commanditaire vennootschap. Hierna 
werden Lankhorst en zijn vrouw pachters 

van de boerderij met 85 hectare grond. Met 
waterschap Vallei en Veluwe heeft Henk 
Lankhorst een overeenkomst voor het 
gebruik van 4 hectare natuurland; stroken 
langs de Voorsterbeek en dijken. Ook met 
Natuur Collectief Veluwe is de familie een 
overeenkomst aangegaan. Lankhorst: “Het 
is bedoeld om de biodiversiteit te bevorde-
ren en kruidenrijk grasland te realiseren. 
Er is veel aandacht voor natuurbeheer en 
duurzaamheid. Ik zie het als een uitdaging 
om dat zo goed mogelijk in te passen in 

Anne Marie en Sophie maken kaas klaar voor afl evering. De familie levert aan boerderijwinkels, een camping, een restaurant en mini-super-

markt Pantry. Ook wordt aan huis verkocht.

12 
hectare mais

5
hectare tarwe

9.200
kilo melk per koe, 3,75% eiwit en 
4,70% vet
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Tom, bezig in de 

stal. Hij en zijn 

vriendin Sophie 

nemen op termijn 

het bedrijf over.
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aldus Anne Marie, die binnen het bedrijf 
verantwoordelijk is voor het jongvee. 
Doordat de familie een vrij groot huiskavel 
heeft, is het goed te doen om de koeien te 
weiden. De koeien gaan van eind maart tot 
en met november de wei in. Daarnaast is 
vorig jaar begonnen met vers gras op stal 
voeren. 

Het bedrijf is, doordat het onderdeel 
is van het landgoed, verder ingericht met 
diverse hagen, knotwilgen en een hoog-
stamboomgaard zodat het goed passend 
is in de omgeving, en er aantrekkelijk 
uitziet. Natuurelementen zijn mooi, maar 
leveren ook de nodige uitdagingen op voor 
het runnen van het bedrijf. Het is de kunst 
daarin een balans te vinden. Zoon Tom 
heeft zo zijn zorgen over de telkens maar 
wijzigende wet- en regelgeving, maar haalt 
wel voldoening uit het werk op het bedrijf. 
“We doen ons best ons bedrijf up-to-date te 
houden, de laatste jaren hebben we hierin 
veel geïnvesteerd. Bijvoorbeeld met de 
voeraanschuifrobot en nieuwe ventilatoren 
die ervoor zorgen dat het klimaat voor de 
koeien aangenaam blijft, ook in tijden van 
extreme hitte,” aldus Tom Lankhorst.

Melkveehouder en pachter Henk Lankhorst is als medewerker van 

jonkheer Louis Bosch van Rosenthal in 1981 begonnen bij pachtboer-

De voeraanschuifrobot doet zijn werk naar volle tevredenheid.
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