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Hoe presenteer je als melkveehouder je bedrijf en je sector
aan de burger? In deze editie: boerenwandelpaden
Naam:
Margreet Kaptein
Leeftijd:
55
Woonplaats: Hazerswoude Dorp
Presentatie: boerenwandelpad
Aantal koeien: 75

‘Het landschap tussen Leiden en Alphen boert lastig, maar is prachtig’

De boerenwandelpaden op
tekst Martine Barwegen

M

et goede loopschoenen over het
veerooster en samen met de
koeien het betonpad af het weiland
in. Dan staat de wandelaar bij het
boerenwandelpad ‘Steilrandroute’.
‘Op de Steilrandroute loopt de wandelaar hoog en heeft hij een schitterend zicht op het hoge veenweidelandschap en de lage polders’, vertelt
Margreet Kaptein uit Hazerswoude
Dorp. ‘En het voetveer op de route is
een leuke verrassing.’ Op 15 juni gingen de Nederlandse boerenwandelpaden na het weidevogelbroedseizoen weer open.
Margreet Kaptein, bestuurslid van de
agrarische natuurvereniging Wijk en
Wouden, realiseerde met zo’n 25 boeren 23 kilometer boerenwandelpad in
het gebied tussen Leiden, Alphen aan
den Rijn en Zoetermeer. ‘Het is niet
een echt pad’, vertelt Margreet. ‘De
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wandelaar loopt door het weiland en volgt
de bordjes op hekken en palen. De afwisseling in het gebied is groot: bosjes, breed
water en smalle strookjes land. Dat boert
wel eens lastig, maar het is een mooi landschap.’
Onlangs onthulde de wethouder het informatiepaneel met de routes en de geschiedenis van het gebied. ‘Net op tijd
voor de start van de avondvierdaagse van
de basisschool’, vertelt Margreet. ‘Hoeveel
bezoekers er jaarlijks over de wandelpaden lopen? Ik kan het aantal mensen dat
op ons erf komt al niet meer tellen.’
De melkveehouderij van Margreet en Nico
Kaptein ligt pal aan de rand van het dorp.
‘We zijn gewend aan bezoekers op ons bedrijf. Een aantal kinderen werkt regelmatig mee. En opa’s en oma’s komen met de
kleinkinderen. Onze melkrobot is erg interessant. Ik vind dat de burgers interesse
tonen in de melkveehouderij. Maar ze
kunnen er weinig van zien als ze niet ook
door het land kunnen lopen’, is Margreets

mening. Zij vindt het eigenlijk heel gewoon om het land voor bezoek open te
stellen. Margreet zag pas dat dat niet gewoon is toen zij vijf jaar geleden begon
met het bezoeken van de boeren in het
gebied om samen de wandelpaden te realiseren. Margreet: ‘Niet iedere boer in het
gebied wilde meewerken. Dat is jammer.
Het is namelijk ook een kans om de wandelaar wat uit te leggen. Maar, Staatsbosbeheer wilde ook een stukje land niet
voor de wandelaars openstellen. Als boer
vind ik het leuk om de burger te ontvangen. Ik ben niet bang voor kritiek.’
Voor de boerenwandelpaden ontvangen
de deelnemers jaarlijks een vergoeding
van 75 cent per meter. Hiervoor moeten
de boeren de paden wel onderhouden. De
provincie en het gebiedsfonds zijn de
geldschieters. ‘Zij werkten aan het project
mee omdat de burgers via een boerenwandelpad echt de weilanden en natuur
in kunnen in plaats van er alleen over te
horen of te lezen.’
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