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Rust roest, het devies van
Kaashandel Gerrit en Gerard Wals
Na 45 jaar werken en dat tachtig uur
per week vinden Gerrit en Carla Wals
van Kaashandel Wals het wel tijd
worden om het wat rustiger aan te
doen. Dertig uur werken per week
ervaren ze nu als een makkie. Als je je
leven lang in de kaas zit, stop je niet
een twee drie met werken. “Onze zoon
Gerard zit al 25 jaar in de kaas en
neemt de zaak over”, vertellen zijn
ouders en de kaashandel gaat hem heel
goed af..
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Kaas van Gerrit Wals uit eigen
kaaspakhuis, poetsen en keren..
De meeste Landsmeerders weten wel hoe onze
kaas smaakt, maar degenen die dat nog niet weten,
kunnen onze kaas proeven bij de business borrel op
locatie, de dag voor Koningsdag vrijdag 25 april 2014.
In het kaaspakhuis ligt een enorme diversiteit
aan kazen, die regelmatig gekeerd of gedraaid
en gepoetst moeten worden. “Onze kaas is echte
natuurgerijpte kaas. De kazen worden hier vertroeteld en als een kind verzorgd, jong wordt hier oud”,
aldus de kaasboer en boerin. De kazen in het pakhuis
zijn echte weervoorspellers. De vloer wordt nat en
de kazen gaan sterk ruiken bij vochtig weer en als je
ze niet op tijd keert gaan ze over de plank hangen.
Vroeger lag het pakhuis vol met veel van weinig
soorten kaas. Heel simpel, we hadden jong, belegen
en oud met komijn en soms brandnetel. Tegenwoordig hebben we minder van heel veel soorten kaas,
misschien wel zo’n tweehonderd soorten. Exotische

geitenkaasjes met boterbloemetjes en aardappelschilletjes liggen naast de Edammers en onze kazen
van boer Jack Mulder uit Zeeland, die al meer dan
dertig jaar vaste leverancier is, op de planken.
Boerenkazen, wat van ver komt is lekker
De boerenkazen halen we overal vandaan, ook al is
het ver weg, want kwaliteit staat bij ons voorop. In de
winkelwagen op de markt hebben we wel acht meter
aan buitenlandse kazen liggen, sowieso al veertien
soorten blauwe kaas. In de loop der jaren is het assortiment kaas door de vraag naar andere kazen dan
de Edammer, Maaslander, Beemster of Schermerkaas
enorm veranderd.
Op 14 juni 1967 kreeg ik een standplaats aangeboden in Osdorp . Samen met Govert Wals, mijn twaalf
jaar oudere broer, gingen we in onze Volkswagenbus
met op het dak de marktstal naar Amsterdam-Osdorp.
Mijn broer ging in de kippen, ik ging in de kaas. We
stonden ieder op een hoek van de marktstal. Op een

gegeven moment kochten we van kermisgasten op
de centrale markt in Amsterdam een kermiswagen
die we ombouwden tot winkelwagen. Links werd
de kaas verkocht en rechts de kip. We hadden later
de Nederlandse primeur van een ‘Tweelingwagen’,
twee wagens die je aan elkaar kon klikken. Na elf
jaar samen ging ik alleen verder. Ik wilde het moderne ondernemen met elektronische weegschaal en
andere moderniteiten.”Kun je je voorstellen dat wij
nu nog uit het hoofd 285 gram maal 89 cent zouden
uitrekenen?” vraagt Carla. “Gerrit lag soms ‘s nachts
in bed nog te rekenen.”
Gerrit: “In Osdorp kregen we in 1987 een echte
winkel, een speciaalzaak met kaas, noten, vleeswaren, eieren, wijnen en aanverwante artikelen. Carla
zwaaide hier samen met dochter Jolanda de scepter.
De winkel moest op een gegeven moment plaats

maken voor een park. Inmiddels had ik drie markten
in Hoorn en Schagen en Landsmeer, waar ik samen
met Nel Dikkeboom-Hartog kaas aan de man bracht.”

Gerrit en Nel samen in de kraam van
familiebedrijf
Onlangs nam Nel na 33 jaar feestelijk afscheid van
het kaasvak. De kinderen van Gerit en Carla, Gerard
en Jolanda Wals werkten al jong mee in de kaasbranche en nu, jaren later, wil ook kleinzoon Rick maar
wat graag oma Carla helpen in de nieuwe zaak van
zijn oom Gerard ‘de Cheese Inn’ op het Damrak 37 in
Amsterdam. Ricks’ zusje Denise staat ook te trappelen om oom Gerard te helpen op de markt in Monnickendam, waar hij in 1990 samen met een vriend in
de kaas ging.

VAN DE BESTUURSTAFEL
Op basis van de besluiten in de ALV , heeft het
bestuur een nieuwe samenstelling en is teruggebracht naar 5 leden. Vertrouwde gezichten zijn:
Andrea van der Giezen, Ingrid Eeken, Harold van
Leeuwen en Fons Huijerman. Nieuw gekozen is
Robin Voet.
Daarnaast wil het bestuur met commissies
werken (leden) om specifieke zaken samen met
het bestuur uit te voeren. Denk bijvoorbeeld aan
een commissie Gemeenteoverleg, of organisatie
van bijeenkomsten , Netwerkborrel.
Tijdens de ALV zijn een aantal zaken naar voren
gebracht over de toekomst van de BVL en is een
oproep gedaan aan de leden hierover mee te
denken en ideeën aan te brengen.
Onderwerpen zijn: Waar staat de BVL nu, Wat is
het doel van de BVL en Wat wil de BVL in de

toekomst.
Contributie: hoe krijgen we meer leden
tegen aantrekkelijke tarieven met een pakket
van informatievoorziening, bijwonen van bijeenkomsten etc.
Communicatie: hoe kunnen we communicatie verbeteren en breder verspreiden onder leden
maar ook niet-leden.
Activiteiten: welke activiteiten zijn nodig om
de BVL op de kaart te zetten en de leden of niet
leden bij elkaar te brengen.
Samenwerking: onafhankelijke samenwerking met andere bedrijfs(belangen)verenigingen
denk aan Veban-Oram-MKB en Ondernemersfonds Winkelgebied Landsmeer.

De weekmarkt Landsmeer en Sahne
Käse Landsmeer
Wat Gerrit Wals een eer vindt, is dat de plek van
de weekmarkt in Landsmeer nu officieel de naam
‘Marktplein’ heeft gekregen. Sinds de oprichting van
de markt zit hij in de marktcommissie. Samen met
burgemeester Waltmans was hij initiatiefnemer voor
de oprichting van de markt in Landsmeer. Op kaasgebied heeft Gerrit Wals zijn sporen verdiend door vier
keer brons binnen te halen en één keer een eervolle
vermelding op het Nederlands Nationaal Kaaskeurconcours.
In Dusseldorf ontdekte hij op een kaasbeurs ‘Sahne
Käse Landsmeer’, een romige kaas in de vorm van
een brood, die gemaakt werd in Friesland. Jaren had
hij de kaas in het assortiment totdat de kaasmaker
met de productie stopte.
Na jaren van meer dan fulltime werken in de
kaasbranche is er, nu zoon Gerard de kaashandel ervaren en met veel plezier runt, wat rust. “Op
afroep zijn we beschikbaar en worden we ingedeeld
door onze zoon” vertellen ze geamuseerd. Carla
maakt nog trouw haar kaasspecialiteiten en doet
de boekhouding want stoppen is geen optie. Gerrit
gaat de kaasboeren af en is ‘de joker‘ die zich graag
door de kinderen laat inzetten voor leuke klussen
zoals paarden vervoeren voor zijn dochter, die ‘Horse
Hotel Holland’ runt. Bij Gerard restaureerde hij de
monumentale deur van de ‘Cheese Inn’.
We blijven actief, is het motto van Gerrit en Carla van
Kaashandel Gerrit en Gerard Wals.

Wist u dat...
Wist u dat…’ is door de BVL in het leven geroepen
om leden in staat te stellen, om kosteloos andere
leden op de hoogte te stellen van nieuwtjes, diensten
en producten van hun bedrijf.
Via e-mail ontvangen leden eenmaal per 2 maanden
deze boodschap.
Verzend- en aanleverdata ‘Wist u dat…’:
Verzenddatum

Aanleverdatum

8 mei 2014

2 mei 2014

20 augsutus 2014

13 augustus 2014

9 oktober 2014

2 oktober 2014

28 november 2014

21 november 2014

U kunt de input aanleveren op bvl-landsmeer.nl
onder link ‘Hier uw input voor de Wist u dat...‘

Heeft u ideeën laat het ons weten op:
info@bvl-landsmeer.nl
Opmaak: Nile Graficare, Landsmeer

