
De Melkgeit
Binnen de Nederlandse melkgeitenbranche  

is het vooral het geitenras ‘Saanen’ dat als melkgeit 

gehouden wordt. Deze geitensoort heeft een mooie 

witte vacht en is over het algemeen iets groter  

gebouwd dan andere geitenrassen. Net als de koe  

is de geit een herkauwer en heeft  vier magen om  

al dat plantaardige lekkers te verteren.

Nederland telt circa 320 professionele melkgeiten- 

houderijen met gemiddeld 770 melkgeiten per 

bedrijf. Elke melkgeit geeft gemiddeld 900 kilogram 

geitenmelk per jaar.

Om u een idee te geven: een gezonde melkkoe,  

die natuurlijk ook een heel stuk groter is, produceert 

ongeveer een tienvoud van de geitenmelkproductie.

Wist je dat geitenmelk qua goede voedingsstoffen 

het best te vergelijken is met moedermelk?

MELKGEIT FEIT
Wij zijn deelnemers van de Kiekeboer’n!

Kijk voor meer info op kiekeboeren.nl

Beleef de passie 
van het boeren  

leven

Volg ons ook op Twitter 

@melkgeiten

Vind ons ook op Facebook! 

Waar kan je 
ons vinden?

Vondersweg 2, 7496 PM Hengevelde

Tel:  0547-333989 

E-mail:  veelers02@zonnet.nl  

Website:  www.melkgeitenbedrijfveelers.eu

Openingstijden: Vrijdagmiddag 13.00 – 16.00 uur 

vrije inloop voor individueel bezoek (alleen skybox).  

Ook voor verkoop geitenproducten (of op afspraak). 

Groepen op afspraak. Ons Rustpunt is doorgaans de 

hele week geopend.



Zien, voelen, ruiken, 
proeven en beleven

Bij melkgeitenhouderij Veelers kan het 

platteland ‘beleefd’ worden! Op het bedrijf 

is een ‘rustpunt’ gevestigd, waar men 

altijd iets kan drinken op het terras of in de 

“Schöppe”. Nieuw is onze overdekte BBQ-

plaats: de boeren kapschuur.

Daarnaast kunnen de geiten bekeken 

 worden vanuit de ‘skybox’. Vanaf deze plek 

kan je prachtig zien hoe de geiten zich 

vermaken in de stropotten. 

Educatie en rondleidingen op het bedrijf 

zijn mogelijk op afspraak.

Een rondleiding is het mooist voor  groepen 

van max. 15-20 personen. Wij hebben 

wel meerdere gidsen die een rondleiding 

 kunnen verzorgen, zo kunnen grotere 

 groepen  worden opgesplitst.

In de Schöppe, kunnen op afspraak, geiten-

producten worden geproefd, zoals een 

geitenkaasplankje met harde en zachte 

kaas of geitenlamsvlees in de vorm van bv. 

gehaktballetjes en broodje rollade.  

De ruimtes zijn ook zeer geschikt voor 

 vergaderingen of andere  bijeenkomsten 

 zoals een reünie, familiedag en groepslunch. 

Ook voor feesten, inclusief catering.

De Schöppe telt 50 zitplaatsen. Er zijn 

statafels beschikbaar om de capaciteit tot 

ongeveer 100 personen te verhogen.  

De Skybox beschikt over 18 zitplaatsen.

Uiteraard is een proeverij of vergadering 

goed te combineren met een  rondleiding.  

In overleg is er veel mogelijk, vraag naar  

de mogelijkheden!

Live kijken naar
de geiten vanuit 
onze skybox!

Onze Schöppe

Melkgeitenbedrijf 
Veelers
Op het eeuwenoude erf van de familie Veelers 

 hebben  verschillende generaties gewoond en 

 gewerkt.  Tegenwoordig houdt de familie Veelers  

hier melkgeiten. Op het melk geitenbedrijf kunnen 

1.400 geiten  worden  gehouden die twee keer daags 

in een 108 stands  rapid-exit melkstal gemolken  

worden. Gerrit-Jan en Jose werken  dagelijks samen 

met hun drie kinderen en  medewerkers op het 

bedrijf. De doelstelling is om op een zo’n duurzaam 

 mogelijke manier geiten te houden die voldoen aan 

de hoogste  gezondheidsstatus. Daarnaast wordt 

door middel van fokkerij  

de productie op 

een hoog niveau 

 gebracht zonder  

dat dit inbreuk 

maakt op het welzijn 

van de geiten. 

(Proef) De smaak 
van het boeren leven!
De ambachtelijke producten voortkomend uit onze 

geitenhouderij zijn o.a. kaas, vlees en ijs.  

Bekijk voor meer informatie onze productenfolder of 

onze website: www.melkgeitenbedrijfveelers.eu.


