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Persbericht 
 
 

Allereerste geiteninnovatiecentrum van Europa de ‘Mekkerhof’ opent haar deuren 

Op 22 en 23 juni 2018 zal het allereerste innovatiecentrum voor de melkgeitenhouderij in Europa 

officieel haar deuren openen. Het publiek krijgt dan de unieke, eenmalige kans om een kijkje achter de 

schermen te nemen. De Mekkerhof is een initiatief van voer- en adviesorganisatie Gelre IJsselstreek, 

beter bekend onder de naam GIJS. Het innovatiecentrum, met een capaciteit van 1000 melkgeiten, 

heeft als doel de Nederlandse melkgeitensector op een hoger plan te brengen en het imago te 

versterken.     

 

GIJS en geitenhouderij 

Voer- en adviesorganisatie GIJS, timmert flink aan de weg met de slogan ‘boeren metGIJS’. Met de 

geitenactiviteiten heeft GIJS zich de afgelopen jaren ontwikkeld als een landelijk belangrijke speler. 

Met de gespecialiseerde stalnutritionisten en klantspecifieke aanpak ondersteunt GIJS geitenhouders 

bij het optimaliseren van de bedrijfsresultaten. Met eigen praktijkonderzoek op de Mekkerhof kunnen 

de adviezen nog beter worden onderbouwd. “Er is nog een wereld aan kennis te winnen als het gaat 

om geitenvoeding”, stelt initiatiefnemer Erik Reefhuis, directeur van GIJS. 

 

Hoger plan 

Het doel van de Mekkerhof is om de concurrentiepositie van de geitenhouderij in Nederland met 

nieuwe kennis en inzichten verder te verstevigen. “De Mekkerhof is uniek in Europa en dat biedt 

nieuwe kansen voor de Nederlandse geitensector”, aldus Reefhuis. De praktijkproeven, waarbij 

geitenhouders zelf inspraak zullen krijgen, moeten de kennis over de houderij en voeding van 

melkgeiten, maar ook over opfok van lammeren op een hoger plan brengen. De resultaten zullen 

uiteindelijk voor de hele sector beschikbaar komen. Daarnaast gaat de Mekkerhof ook onderzoek in 

opdracht van derden uitvoeren.  

 

Imago 

Bovendien wil de Mekkerhof het positieve imago van de geitenhouderij verder versterken. Zo kan 

educatie aan leerlingen van basisscholen of aan studiegroepen uit andere sectoren onderdeel zijn van 

de activiteiten. Ook komt er in het nieuwe innovatiecentrum in Holten een vergaderlocatie om geiten-

gerelateerde zaken te delen met geitenhouders en met geïnteresseerde burgers.  

 

 

 

 

 



TITEL 
 

 

Gelre IJsselstreek  |  Molenweg 9  |  7045 AG  Azewijn  |  0314 651 412  |  www.gelreijsselstreek.com 

 

Pagina 2 van 2   

 

 

 

Unieke kans 

De bouwwerkzaamheden van de Mekkerhof zijn afgerond en de eerste proeven worden momenteel 

opgestart. De officiële opening zal plaatsvinden op vrijdag 22 en zaterdag 23 juni 2018. Tijdens deze 

dagen wordt toeleveranciers, afnemers, buren, stalbouwers, studenten, geitenhouders, maar juist ook 

de gewone burgers uitgenodigd om een kijkje te nemen achter de schermen van het nieuwe 

innovatiecentrum. Dit is een unieke, eenmalige mogelijkheid om te zien hoe het er op dit moderne 

melkgeitenbedrijf aan toe gaat. Er is kans om de onderzoeksfaciliteiten te bekijken en natuurlijk om 

vragen te stellen.  

 

 

NOTEER DE DATUM DUS ALVAST IN DE AGENDA. 

  

Noot voor de redactie: 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Erik Reefhuis: 06 51581094 / 

e.reefhuis@gelreijsselstreek.com en ook www.metGIJS.nl. 
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