VAN DEN HOORN NAAR HOESELT DE STRAAT-HOF

Een aantal boeren ontwikkelde de fietsroute Poldershoppen, een tocht langs vijf boerderijen in het
Groene Hart. We stappen van de fiets in: Leimuiden.

Den Hoorn
Leimuiden

TEKST INGE VAN DRIE

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.

Een tas vol

boodschappen en verhalen

Hollandse slootjes en dijkjes, kleine weggetjes, druk bevaren meren. De groene omgeving rond Leimuiden leent zich uitstekend
voor een fietstocht. Een aantal Zuid-Hollandse agrarisch ondernemers speelde daar slim op in en ontwikkelde de fietsroute Poldershoppen. De tocht voert langs vijf boerderijen in de omgeving
van Leimuiden. ‘Op elke boerderij is van alles te doen en te beleven’, vertelt Petra Kors, die samen met haar partner Aad Straathof
melkveebedrijf en kampeerboerderij De Straat-Hof runt. ‘Tegelijkertijd kunnen mensen ook onze producten kopen. Op de ene boerderij maken ze kaas, op een andere telen ze asperges en bij ons staat
een melktap op het erf. Het idee is dat je met een tas vol boodschappen én verhalen thuiskomt.’
Het boerenterras op het erf van De Straat-Hof vormt een mooie
pleisterplaats voor de fietsers. ‘Het zit regelmatig overvol’, vertelt
Petra. Natuurlijk mogen de fietsers dan ook een kijkje nemen op de

boerderij, waar naast 54 melkkoeien ook pony’s, ezels, alpaca’s,
kippen en konijnen rondlopen. ‘We willen mensen graag kennis
laten maken met de boerderij en het boerenleven’, geeft Petra als
motivatie. ‘Zelfs als we onze feestzaal verhuren, proberen we er nog
wel een rondleiding aan te koppelen. En onze kinderfeestjes zijn
ook doorspekt met een stukje educatie.’
Het publiek weet de weg naar De Straat-Hof inmiddels goed te
vinden. Is het niet vanwege de fietsroute, dan wel vanwege de
camping of de mini-evenementen die Petra verzint. De Boerenweilandgames bijvoorbeeld, een buffet voor de dieren op dierendag of het in bad doen van lievelingskoe Nola. Petra ontwikkelde
zelfs een app met informatie over het bedrijf, die al 9000 keer is
gedownload. ‘Als een koe op het punt staat om te kalven, dan stuur
ik soms via de app een berichtje. Als het vroeg in de avond is, kan
het zo zijn dat het erf even later vol staat met kindjes in hun pyjama.’
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