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Op vakantie in 
Frankrijk kwam 
ik regelmatig een 
koninginnepage 
tegen. Een vlinder 

die ik als kind alleen van plaatjes uit boeken kende 
en zo mooi vond dat het mijn favoriete vlinder 
werd. Als ik er dan een zag, probeerde ik hem zo 
lang mogelijk te volgen om hem te bewonderen. 
Het is een roomwitte vlinder met zwarte banden 
en lijnen over de vleugels met aan de onderzijde 
enkele blauwe vlekken en twee helderrode stippen.

De koninginnepage komt ook in Nederland  
voor, maar dan vooral in het zuiden van ons land.  
De laatste jaren is er een trend dat ze zich steeds 
noordelijker bewegen. Zo kwamen de vrijwilligers 
van de moestuin de rups van deze vlinder tegen bij 
het oogsten van wortels. En dat is niet zo vreemd 
want peen is een van de waardplanten van deze 
soort. Net als dille, pastinaak, maggi en venkel,  
die ook in de moestuin geteeld worden.

Buiten de moestuin zijn ze te vinden op kruiden
rijke graslanden, dus ik verwacht ze in de toekomst 
ook tegen te komen op de kruidenrijke stroken die 
op het landgoed aangelegd zijn, aangezien hier ook 
peen is uitgezaaid. 

De aangetroffen rupsen in de moestuin hebben  
nog heel wat wortelloof opgepeuzeld en hebben 
zich ondertussen verpopt. Hopelijk komen we ze  
in april volgend jaar als vlinder weer tegen…
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‘ Negen van de tien  
proevers kopen ‘m’

Na een jaar kaasmaken, 
proeven en testen is 

de speciaal ontwikkelde 
Twickelkaas te koop. De eerste 

ervaringen zijn positief. “Het gaat 
vooral via mond-tot-mond reclame.”

D o o r  M A R C  T E R  H O R S T

Kaashandelaar Roy Westerhof 
biedt op zijn marktkraam ruim 200 
verschillende kazen aan. Sinds kort ligt 
er ook Twickelkaas tussen en die valt in 
de smaak. “Negen van de tien klanten die 
proeven, kopen de kaas”, zegt Westerhof. 
“En dan niet alleen op de markt in Delden 

maar bijvoorbeeld ook in Enschede of 
Winterswijk. Ook Duitsers zijn positief.” 
Remco Brandt had het min of meer 
voorspeld. In zijn boerderijwinkel op 
erve Groot Avest in Oele verkocht hij bij 
wijze van proef de afgelopen maanden al 
Twickelkaas. “Zonder dat we er reclame 

voor hadden gemaakt, 
hebben we moeiteloos 
20 kilogram kaas per 
week verkocht. Het 
gaat vooral via mond
totmondreclame. 
Er zijn mensen die 
speciaal voor de kaas 
hier naar toe komen.” 

Brandt 
fungeert tevens als 
distributeur naar 
andere verkoop
punten. En ook daar 

klinken positieve geluiden. Bij de  
Jumbosupermarkt in Goor werden  
de eerste twaalf kazen veel sneller dan 
verwacht verkocht. “Ze belden al snel  
voor nieuwe kazen. En er hebben zich  
ook al nieuwe ondernemers gemeld die  
de kaas willen verkopen.”

Zoals beschreven in het 
Twickelblad (najaar 2020) is de fabricage 
van Twickelkaas een initiatief van pachters 
en de stichting Twickel om meer waarde 
uit (zuivel)producten te halen. De melk 
van veehouders verdwijnt nu doorgaans 
anoniem in een grote melkplas. Door er 
‘eigen’ kaas van te maken kan er, gebruik 
makend van de naamsbekendheid van 
het landgoed, een onderscheidend 
zuivelproduct op de markt gebracht 
worden. Het kaas maken gebeurt bij 
Hollandsche Meesters in Rhenen. De 
coöperatie maakt meer streekgebonden 

kazen en probeert in elke kaas de kenmerken van de koeien en 
de streek te laten terugkeren. “De melk van Twickel is rijk aan 
vet en eiwit maar ook aan calcium”, zegt directeur Hans Boot. Er 
hoeft bij de bereiding weinig stremsel te worden toegevoegd en 
het hoge percentage calcium heeft een positieve uitwerking op de 
smedigheid van de kaas. Na het persen van de wrongel wordt de 
kaas 48 uur gepekeld met bronwater en zeezout. 

In de aanvangsfase zijn er een negental kazen getest. 
Na proeverijen is de keuze gevallen op halfharde kaas. Een deel 
wordt met een natuurkorst en een ander deel met een coating 
gerijpt. Maar elk met een eigen karakter en smaak. “De kaas met 
natuurkorst past uitstekend als dessertkaas, op een kaasplankje of 
‘gewoon’ uit ‘t vuistje. De coating gerijpte kaas doet het uitstekend 
als broodbeleg”, zegt kaasmaker Boot. Op de warenmarkten in de 
regio merkt Roy Westerhof dat vooral de kaas met natuurkorst in 
trek is. “Dat is echt een speciaalkaas die heel anders smaakt dan 
andere jong belegen boerenkazen.” Bij de boerderijwinkel van 
Brandt wordt juist de coatingkaas iets meer verkocht.

Met de melk van twee Twickelpachters wordt vooralsnog 
wekelijks circa 250 kilogram kaas (30 stuks) gemaakt. Het is  
de bedoeling dat andere melkveehouders zich aansluiten en  
samen een coöperatie vormen. Ook wordt de productie in  
Rhenen opgeschaald. Dan kan het aantal verkooppunten stijgen.  
Nu is de kaas te koop bij boerderijwinkel Groot Avest, de 
marktkraam van Roy Westerhof, groothandel Hanos in Hengelo, 
Jumbo Leussinksupermarkten in Goor, Haaksbergen en Hengelo 
en de landgoedwinkel van Twickel. Bij de landgoedwinkel staat  
ook een kaasautomaat. Een afsluitende tip voor kaasliefhebbers  
die er geen genoeg van kunnen krijgen: op Erve Möllinkwoner  
bij de Noordmolen wordt eveneens op ambachtelijke wijze 
boerenkaas gemaakt. 

D o o r  M A R T I N  S T E E N B E E K E
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Kaasautomaat bij de landgoedwinkel. (Foto: Piet Brummer)

Kaas op de kraam van Roy Westerhof.


