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HENDRIK KAMPHUSZ
Hij vroeg dienstmeid Mieke destijds ten huwelijk.

BERTHA & 
HERMAN NIJLAND
De ouders van boer Herbert.

Hoe het ooit begon

YVONNE NIJLAND
De vrouw van boer Herbert startte 
in 1985 met kaasmaken.

Het verhaal van Landgoed Kaamps gaat terug naar de tijd dat 
de ouders van boer Herbert boerderij Kaamps in Deurningen 
overnamen van een oom en tante. Het was destijds een gemengd 
boerenbedrijf van koeien, varkens, kippen en akkerbouw.

Deze tante heette Mieke en zij was in 1920, dienstmeid bij de 
gebroeders Kamphuis (Kamphusz), de toenmalige eigenaren van 
de boerderij. Twee van de drie broers overleden en alleen Hendrik 
Kamphuis was nog op de boerderij met dienstmeid Mieke. 

Op een dag kwam Mieke thuis na een praatje met buurman boer 
Deterd en vertelde aan Hendrik dat zij zojuist ten huwelijk was 
gevraagd door boer Deterd. Hendrik schrok en zei: ‘mer dan kan’s ok 
wal met mie trouwen!’. En zo besloten zij te trouwen!

In 1963 heeft de moeder van Herbert, Bertha, de boerderij geërfd van 
haar tante Mieke. De boerderij bestaat dus al generaties lang.

In 1985 namen Herbert en zijn vrouw Yvonne de boerderij over en werd 
de melkveehouderij uitgebreid met de kaasmakerij en werd Landgoed 
Kaamps opgericht. Op tweede Pinksterdag 1985 maakten Herbert en 
Yvonne hun eerste kaas.

Sinds het maken van de eerste kaas is er veel veranderd. In 2005 
worden melkrobots in de stallen geplaatst en in 2009 wordt de 
nieuwe hypermoderne kaasmakerij gebouwd. Boer Herbert blijft 
innoveren in de ontwikkeling van bijzondere kaasspecialiteiten, met 
de ontwikkeling van de bijzondere kazen van Boer’n Trots als absolute 
kroon op zijn werk.

SINDS HET MAKEN VAN DE EERSTE KAAS IS 
ER VEEL VERANDERD. 
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Het Boern Trots karamel assortiment 
bestaat uit een prachtige selectie kazen 
met een korst die gewassen is met karamel. 
Hierdoor ontstaat de mooie diepbruine kleur 
van de kaaskorst en de karakteristieke 
smaak. De kazen worden stuk voor stuk 
op ambachtelijke wijze gemaakt op 
Landgoed Kaamps. Na bereiding rijpen ze 

BOER’N TROTS KOE
ART. NR.: 301400

Karamel
BOER’N TROTS

ASSORTIMENT

Het Boer’n Trots karamelassortiment bestaat uit een prachtige selectie kazen, 
waarvan de korst wordt gewassen met karamel. Hierdoor ontstaat de mooie 
diepbruine kleur van de kaaskorst en het draagt bij aan de karakteristieke smaak.

De kazen worden stuk voor stuk op ambachtelijke wijze gemaakt op Landgoed 
Kaamps. Na bereiding rijpen ze op traditionele wijze, totdat ze de juiste leeftijd 
hebben. De kazen zijn beschikbaar in verschillende leeftijden, met koemelk of 
geitenmelk en met diverse kruiden.

De kruidenvarianten hebben ter versiering een prachtige topping, bestaande uit zaden 
en kruiden, die ook verwerkt zijn in de kaas.

Peper Trio

Groene Pesto

Sambal

Pompoenpit

Bospaddenstoel

Geitenkaas Honing Tijm

Geitenkaas Fenegriek

Art. nr.: 301860

Art. nr.: 301885

Art. nr.: 301880

Art. nr.: 301865

Art. nr.: 301881

Art. nr.: 301820

Art. nr.: 301825
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Ben je goed voor 
de koe, dan is zij 
goed voor jou

• Het welzijn van de koe staat voorop. Ze kunnen liggen op waterbedden, er is veel  
   ventilatie en er zijn massageborstels in de stal aanwezig.

• De koeien bepalen zelf wanneer zij worden gemolken door de melkrobot.

• De koeien kunnen zelf beslissen wanneer ze naar buiten gaan.

• De koeien staan minimaal 120 dagen per jaar, 6 uur per dag buiten. 

Eigenaar: van Landgoed Kaamps
Favoriete kaas: Boer’n Trots Honing koe
Toekomstdroom: Binnen 10 jaar ons landgoed  
100% klimaatneutraal

MOTTO VAN BOER HERBERT

‘Ben je goed voor de koe, dan is zij goed voor jou! Dat is 
absoluut mijn motto. Ik vraag me continue af wat we voor 
ze kunnen verbeteren. Als boer merk je aan je koeien of ze 
zich goed voelen en relaxed zijn. Het lekkerste gras, goede 
verzorging van de hoeven en goede wellness in de stallen, 
het draagt allemaal bij aan die topkwaliteit melk die we 
nodig hebben om de kaasspecialiteiten van Boer’n Trots te 
maken.”

Op stal 
‘Als de koeien op stal staan, omdat het buiten te koud, te nat 
of te warm is, dan mag het ze aan niets ontbreken. Daarom 
hebben wij al jaren koematrassen en massageborstels in onze 
stallen.Een aantal jaar geleden waren deze toe aan vervanging. 
Er is een extra massageborstel bijgekomen en het systeem 
erachter is verbeterd. De koeien hebben zelf mogen kiezen of 
ze een gewoon matras of een waterbed wilden. Nee, ik maak 
geen grapje! We hebben in de stal waterbedden en gewone 
koematrassen neergelegd en de koeien laten kiezen wat zij 
het lekkerste vonden liggen. In eerste instantie vonden ze het 
gewiebel op het waterbed wat vreemd, maar na een paar dagen 
kozen ze unaniem voor de waterbedden. 

Daarnaast zijn onze stallen al jaren uitgerust met een goed 
ventilatiesysteem en houdt de mestrobot de stallen schoon. Het 
was in het jaar 2005 dat we overgingen naar een automatisch 
melksysteem waarbij de koe zelf kan kiezen of het tijd is om 
gemolken te worden. En daarin zien we keer op keer weer: Ben 
je goed voor de koe, dan is zij goed voor jou!’  

Weidegang
‘Sinds 2017 zijn we als bedrijf over op weidegang. Maar de 
koeien van Landgoed Kaamps gingen toch al naar buiten, zul 
je misschien denken. Dat klopt! Alleen was dit volgens het 
zogenaamde vrije uitloopsysteem. Dan bepaalt de koe zelf of ze 
naar buiten ging. Overdreven gezegd betekent dit dat sommige 
koeien altijd buiten staan en anderen misschien maar heel af 
en toe de buitenlucht opzoeken, ze hebben het per slot van 
rekening binnen ook ontzettend goed! Hierdoor mochten de 
kazen van Boer’n Trots geen weidemelklogo dragen. Om dit 
keurmerk te mogen dragen moeten namelijk alle melkgevende 
koeien minimaal 120 dagen per jaar, 6 uur per dag in de weide 
grazen. Om dit wel te kunnen, moest het systeem dus worden 
aangepast’. 

Gaan de koeien dan nu verplicht naar buiten? ‘Nee, we willen ze 
zelf de keuze laten, maar dan zit de uitdaging erin dat we ervoor 
moeten zorgen dat het gras zo lekker is, dat ze niet anders 
willen dan naar buiten gaan. Samen met een weidecoach kijken 
we hoe we dit het beste kunnen bereiken. Gras moet namelijk 
niet te lang worden, want dan wordt het taai en is het minder 
lekker. Maar ook wanneer het gras te kort is, is het niet goed, 
want dan zitten er te weinig voedingsstoffen in. Het vraagt meer 
van je als boer, maar dat is het waard. Natuurlijk is het mooi 
als we weideganggarantie kunnen geven, maar bovenal geloof 
ik dat het goed is voor onze koeien! Daarnaast is het gehalte 
onverzadigde vetzuren in dit verse gras hoger, wat zorgt voor 
een betere melksamenstelling, wat beter is voor de kaas. Een 
win-winsituatie wat ons betreft.’ 
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ons assortimentHoning
Boer’n Trots Honing wordt gemaakt volgens familiereceptuur. Tijdens 
de bereiding van de kaas wordt een beetje honing toegevoegd aan de 
wrongel, daarna wordt de kaas meerdere malen met de hand gewassen 
met een melange van échte honing. Boer’n Trots Honing rijpt traditioneel 
op houten planken. Tijdens het rijpen van de kaas trekt de honing licht in 
de kaas, wat zorgt voor een iets zoete smaak van Boer’n Trots Honing. 

Boer’n Trots Honing Koe

Boer’n Trots Honing Koe Knoflook Truffel

Boer’n Trots Honing Geit

Boer’n Trots Honing Geit Truffel

Boer’n Trots Honing Schaap

Art. nr.: 301450 

Art. nr.: 301570

Art. nr.: 301470

Art. nr.: 301460

Art. nr.: 301500

met een zoete ondertoon.
Robuuste kazen
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Moderne kaasmakerij

DE NIEUWE KAASMAKERIJ IS
IN 2009 GEOPEND

•     Ruim 35 jaar kaasmaakervaring.
•     De kaas wordt grotendeels met de hand gemaakt.  
•     De kaas wordt gemaakt van dagverse weidemelk.
•     Unieke mogelijkheid om als bezoeker de  
      koeien en de kaasmakerij te bekijken op de    
      belevingsboulevard. 

HOE HET WAS
Op 27 mei 1985, 2e pinksterdag, maakten boer 
Herbert Nijland en zijn vrouw Yvonne Nijland voor 
de eerste keer hun eigen kaas in de boerenschuur, 
De Schop, in het kleine dorpje Deurningen. In 
dezelfde boerenschuur werd ook een plek gecreëerd 
voor de winkel, zo kon de kaas direct worden 
verkocht. Sinds de start in 1985 is er in 35 jaar 
tijd veel veranderd.  In de oude boerenschuur is 
vandaag de dag niets meer terug te zien van de 
kaasmakerij, maar is nu de brasserie gevestigd. 

DE NIEUWE KAASMAKERIJ
De nieuwe kaasmakerij, die in 2009 is geopend, 
brengt een unieke plek met zich mee; de 
belevingsboulevard. Hier zie je namelijk aan de 
ene kant hoe de koeien worden gemolken en aan 
de andere kant zie je de kaasmakerij. Vanuit de 
belevingsboulevard is het proces van melk tot kaas 
te zien. Waar vroeger de kaasmakerij kleinschalig 
was, is deze inmiddels uitgegroeid tot een 
goedlopend bedrijf waar iedere dag een enthousiast 
team van kaasmakers op professionele wijze 
bijzondere kazen maakt. Dit gebeurt voor een groot 
deel met de hand, waarbij dagverse melk direct 
wordt verwerkt tot kaas.
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De ontdekking van 
boer Herbert...

‘De ontdekking van Boer’n Trots’ heet hij ook wel bij 
ons. Bij toeval ontdekten we dat een Boer’n Trots kaas 
ook heerlijk is wanneer hij langer ligt te rijpen. Deze 
brokkelkaas rijpt minimaal 80 weken en krijgt hierdoor 
prachtige eiwitkristallen. De smaak is bijzonder vol en 
smedig. Keur deze bijzondere specialiteit zelf. 

Bekroond met een zilveren award op  de World Cheese Awards 2017. 

eXtra Oud


