Buiten
in de etalage

fijne natuur om de hoek

De Buytenhof
Rhoon
tekst: Annette - Schinkelshoek Communicatie

Op boerderij de Buytenhof waan je je
even op vakantie. Doe een wandeling
door de appelboomgaard en pluk je
eigen boeket in de pluktuin. Strijk neer
op het terras van de theeschenkerij waar
je homemade gebak eet. Ben je met de
(klein)kinderen? Ze kunnen hun energie
lekker kwijt in de mooie speelwei. En op de
terugweg loop je natuurlijk nog even door
de boerderijwinkel voor die biologische
kaas en honing van de lokale imker.
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Lang hoefde Wiard (35) niet na te denken toen zijn
ouders hem in 2008 vroegen of hij mee wilde werken
op de boerderij. “Ik was erachter gekomen dat mijn
studie Logistiek toch niks voor me was. Ik ben niet
iemand voor een kantoorbaan. De vraag van mijn
ouders kwam dus precies op het juiste moment.”
“Op deze plek van 90 voetbalvelden groot telen we
op een natuurvriendelijke manier en alles hier nodigt
uit om mee te doen. In de boerderijwinkel koop je
groente die hier geteeld wordt. Er is een zelfpluk
van appels, aardbeien en bloemen. En we bieden
dagbesteding aan mensen met een verstandelijke
beperking of psychosociale problemen.“
Leerzaam
“We krijgen regelmatig bezoek van basisscholen.
Je ziet dan kinderen uit Rotterdam-Zuid die hier
opbloeien omdat ze letterlijk de ruimte voelen die
ze in de stad niet kennen. We leren ze hier in de
moestuin hoe groente groeien. Dat is heel leerzaam
voor hen. Maar ik verbaas me er ook over hoe
weinig volwassenen soms nog weten van de natuur.
Laatst vroeg een volwassen man hoe vaak ik per jaar
appels kan plukken. Blijkbaar is er voor iedereen nog
een hoop te leren.”

“Laatst vroeg een man
hoe vaak ik per jaar
appels kan plukken”
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Geen vetpot
Tijdens het interview op zaterdag is het ontzettend
druk. De parkeerplaats is overvol en er staat een flinke
rij voor de boerderijwinkel. Je zou denken dat hier
goed geld wordt verdiend. “Dat is helaas niet waar.
Vandaag is een top dag, maar ook op rustige dagen
moet ik mijn kosten dekken. Met 10 man personeel
en meer dan 100 vrijwilligers is het hard werken voor
Wiard. Maar dat geeft niet, ik ben zo blij dat ik hier
elke dag mag rondlopen.”
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