VAN DEN HOORN NAAR HOESELT WILLIG

Den Hoorn
Vreeland

Toeristen zijn bij de familie Willig altijd welkom. Of ze
nou uit Nederland komen of uit China. Ook wij leggen
aan bij de kaasboerderij aan de Vecht in Vreeland.
TEKST WICHERT KOOPMAN

Hoeselt
In deze rubriek reizen we van Den Hoorn naar
Hoeselt. Op de route ontmoeten we melkveehouders die hun sector op een bijzondere
manier dichter bij de burger brengen.

In vele talen kletsen

over kaas en koeien

Hemelsbreed is het nog geen zeven kilometer tot in hartje Amsterdam en de Johan Cruijff Arena is aan de horizon duidelijk zichtbaar.
En toch is het uitzicht weids en de omgeving stil op het boerenbedrijf van de familie Willig in Vreeland. Rust is langs de populaire
fiets- en vaarroute echter een relatief begrip. De boerderij beschikt
zelfs over een eigen aanlegsteiger en klompenpad. En daardoor
zijn er maar weinig dagen dat Coby Willig geen gasten over de
vloer heeft. Al bijna veertig jaar verzorgt de inmiddels 70-jarige
boerin rondleidingen. En nog altijd hoorbaar met veel plezier.
‘Ik hou van mensen en iedere groep is weer anders’, verklaart Coby
bijna verontschuldigend als ze met jeugdig enthousiasme vertelt
over haar werk. Duizenden toeristen geeft ze jaarlijks in meerdere
talen uitleg over de ins en outs van het oer-Hollandse koeien- en
kaasbedrijf. ‘De bezoekers komen van “all over the world”, van Israël
tot India en van Rusland tot China. En ze vinden het allemaal prach-

tig hier’, ervaart ze. ‘Kritische vragen krijg ik alleen van bezoekers uit
Nederland. Maar dan leg ik eerlijk uit waarom we de kalfjes scheiden van hun moeders en dat er in de winter echt te weinig gras
groeit om de koeien in de wei te laten. Dat snapt bijna iedereen.’
De eerste gasten kwamen op het erf toen Coby samen met haar
man Rijk (73, en ook nog volop actief) in 1980 startte met de verwerking van melk van hun eigen koeien. Inmiddels is het bedrijf uitgegroeid tot een veelzijdige onderneming. Zoon David is verantwoordelijk voor de melkveetak met 80 koeien en schoondochter
Yolanda beheert ‘de Willigen Logies’ met jaarlijks meer dan 5000
overnachtingen in appartementen en bed and breakfast-kamers.
‘We hebben een echt familiebedrijf’, legt Coby uit. ‘We doen veel
verschillende dingen, maar alles past mooi bij elkaar. Vaak nemen
de excursiegasten ook nog een zelfgemaakt ijsje of stappen met
een lekker stuk boerenkaas onder de arm het erf weer af.’

veeteelt APRIL 2 2018

XA07_van H naar H.indd 17

17

17-04-18 09:11

