
Stop drie is vooral leuk voor ons als ouders. 
Bij ‘Hofstede Bouwlust’, misschien wel de 
indrukwekkendste van de 130 boerderijen 
tellende route, wordt er een grote verkoop 
gehouden van tweedehands spullen. Terwijl 
de meisjes gierend van het lachen ouderwetse 
hoedjes aan het passen zijn, scoren wij 
een prachtig bibliotheektrappetje, waar we 
al jaren naar op zoek zijn. Het is wel even 
passen en meten achter in de auto, maar 
de meisjes zijn zo vol van alles dat ze graag 
een beetje opschuiven. Het leukste blijft tot 
het laatste bewaard. Bij de laatste stop, het 
loopt inmiddels tegen half tien, mag iedereen 
raden hoeveel het schattige kleine lammetje 
weegt waarmee de kinderen van de boer aan 

het spelen zijn. De winnaar krijgt een mand 
vol streekproducten, maar veel belangrijker 
is natuurlijk dat om het gewicht te kunnen 
schatten je het lammetje mag optillen. 
Stralend poseren de kinderen met het levende 
knuffeltje en het schatten van het gewicht 
duurt héél lang, zo veel moeite hebben ze 
om het diertje weer los te laten. Na een paar 
keer uitleggen dat het echt heel moeilijk is om 
een lammetje in de stad te houden en dat 
het in een paar maanden erg groot en dus 
iets minder schattig wordt kunnen we de stal 
verlaten. Op de achterbank horen we de hele 
terugreis hoe zacht haar velletje was, hoe lief 
ze keek en hoe weinig ze woog. 
Eenmaal thuis willen ze wel gaan slapen, maar 

eerst moet er nog even voorgelezen worden. 
Uit ‘Het schaap Veronica’.  

 

Een verlichte boerderijen route is sowieso 
al een leuk idee. Fijn met de kinderen 
achterin langs een eindeloos lint van mooi 
uitgelichte boerenhoeves rijden. De ene 
boerderij is nog mooier dan de andere; de 
eerste heeft prachtige bomen rondom staan, 
een andere een grappige naam en een 
derde heeft zijn landbouwwerktuigen in het 
kunstlichtzonnetje gezet. Maar nog veel leuker 
zijn de verrassingen die binnen wachten. 
Ongeveer bij een op de vijf boerderijen 
gaat de gastvrijheid verder dan een mooi 
aangelichte gevel. Daar wordt koffie en 
warme chocolademelk geserveerd, kunnen 
de kinderen kaaspannenkoeken proberen of 
erwtensoep naar binnenslurpen!

In ‘De Zeven Linden’, de eerste boerderij 
waar we naar binnen stappen, blijkt een 
ambachtelijke kaasboerderij gevestigd. In de 
schuur naast de kaasmakerij is het behoorlijk 
druk. Overal staan lentebloemstukjes met 
hyacinthen, narcissen en tulpen. Een fijn 
gevoel die bloemen te zien staan, want buiten 
vriest het 3 graden en stuift de sneeuw om de 
hooiberg!
Wies en Jo proberen een kaaspannenkoekje 
en zitten met rode konen te genieten van de 
warme chocolademelk. Het wordt helemaal 
leuk als de kaasmaker ze vraagt mee te 
komen naar zijn minifabriekje en ze het 
verschil tussen oude en jonge kaas uitlegt. 
Ze mogen proeven en hij vertelt hoe hij al die 

verschillende kazen maakt. Wies weet het, 
eenmaal terug in de auto, zeker. Dát is wat ze 
later wil worden: kaasboerinnetje!
Bij de volgende stop lopen we, diep tegen 
de gierende wind in gebogen, naar een 
grote schuur. We schuiven de deur open en 
de warmte en de geur van 200 koeienlijven 
slaat ons tegemoet. En je mag ze allemaal 
aanraken, terwijl ze veilig achter een hek staan 
te eten van het hooi dat voor ze ligt… 
Jo kan er geen genoeg van krijgen en 
besteedt zeker tien minuten aan het uitzoeken 
van de ‘allerliefste! Net als we denken dat 
we weg kunnen, ontdekt ze in de laatste 
box nog negen kalfjes en begint een nieuwe 
uitverkiezing…

Informatie verlichte boerderijenroutes:
In	2011	zijn	de	avonden	op	2,	3,	5,	9,	10	en		
12	februari.	De	boerderijen	zijn	verlicht	van	
19.00-22.00	uur.	Bij	een	aantal	boerderijen	
zijn	voor	€	2,50	routeboekjes	te	koop	met	
omschrijving	en	achtergrond	van	alle	
deelnemende	boerderijen.	

Op	www.verlichteboerderijen.nl	is	precies	
te	vinden	wanneer	en	waar	er	dit	voorjaar	
nog	andere	routes	worden	gehouden.	Ook	
kan	men	via	deze	site	foto’s	van	eerdere	
routes	bekijken.

Zo’n twee keer per jaar zijn er een paar avonden dat het extra leuk is om ‘stadse’ 
kinderen kennis te laten maken met het buitenleven. 
Dat zijn de weken dat er een ‘verlichte boerderijenroute’ is. Bij voorbeeld in de 
Krimpenerwaard, waar meer dan 100 boerderijen een sprookjesachtig verlicht lint 
vormen in de gitzwarte duisternis van het platteland. Wies (8 jaar) en Jo (6 jaar) zitten 
met hun kaplaarzen aan op de achterbank en zijn er helemaal klaar voor.

          Verlichte  boerderijenroutes 
een avondje buitenleven  vol verrassingen
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