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Een jongetje kijkt verheugd op. ‘Gelukkig, daar is 
boer Pyt.’ Geen spellenhal of animatieteam voor 
dit jochie, maar boer Pyt die hij mag helpen om 

de Friese roodbonte koe Hibma 12 naar het weiland 
te brengen. ‘Doe jij het hek open, Thijs?’ vraagt Pyt 
de Boer.

Pyt en Sippi de Boer wonen sinds 1989 op Nij 
Wybranda, een karakteristieke stelpboerderij bij het 
Friese Boazum. Een lange oprit voert naar de boer-
derij die omgeven is door weilanden. Aan de horizon 
prijken kerktorens van de dorpen in de omgeving en 
zo nu en dan snijdt de rode Arrivatrein door het land-
schap. Wie van rust en ruimte houdt, kan hier zijn 
hart ophalen.

Hollandse stal
De Boer bouwde de voormalige Hollandse stal 

van de boerderij om tot appartementen en begon 
een boerderijcamping. Aanvankelijk werkte hij nog 
bij Grontmij, maar sinds 2001 is hij kampeerboer. 

Zijn vrouw werkt in het onderwijs. De camping is 
kleinschalig en telt veertien plaatsen voor een tent 
of caravan. Daarnaast zijn speciale voorzieningen 
voor campers ingericht; een opkomend segment in 
de campingbranche.

In de boerderij zijn drie appartementen gebouwd 
en sinds vorig jaar beschikt de familie De Boer ook 
over een blokhut waarin bezoekers kunnen logeren.

De appartementen worden buiten het vakantie-
seizoen gebruikt voor weekendopvang van kinderen 
met een verstandelijke beperking. De appartementen 
en blokhut zijn op deze zomerdag bezet, maar de 
camping is nog voor de helft leeg.

stijgende lijn
De aanloop op de boerderijcamping valt de laat-

ste jaren wat tegen, al zit er weer een stijgende lijn 
in. ‘Dat geldt voor alle boerderijcampings; het ver-
zadigingspunt voor dit soort campings is bereikt en 
we moeten concurreren met goedkope buitenlandse 
vakanties met een mooiweergarantie. Al zie je dat 

door de politieke situatie landen als Turkije niet 
meer zo in trek zijn’, vertelt De Boer.

Nij Wybranda trekt een gevarieerd soort gasten: 
van families die al jaren terugkomen voor een fami-
lieweekend tot stellen die rust en ruimte zoeken en 
gezinnen met kinderen die als een schaduw achter 
boer Pyt aanlopen en hem helpen met het verzorgen 

van de dieren. Er is genoeg te doen. ‘Ik melk nog een 
koe en vier geiten’, vertelt de campingbaas. ‘De melk 
is voor eigen gebruik en de campinggasten, als ze 
dat willen. Daarnaast maak ik er kaas en soms ook 
kwark van.’

De koe is een Friese roodbonte koe, net als de 
drie pinken in het weiland en het stiertje dat aan 
het spit voor een van de tenten staat. Op een ander 
veldje staan twee grote bokken aan een touw. Ook 
deze landgeiten zijn raszuiver, net als de Friese stabij 
die met haar drie puppy’s levend speelgoed is voor 
de kinderen.

De camping is kleinschalig en gemoedelijk, maar 
de ondernemer heeft te maken met dezelfde regels 
als een groot bedrijf. ‘Ik heb twintig geiten, twintig 
schapen, een paar paarden en een koe, maar moet 
wel allemaal onderzoeken laten doen naar bijvoor-
beeld Q-koorts en dergelijke. In de appartementen 
zit voor een kapitaal aan beveiligingsmaatregelen’, 
vertelt De Boer.

‘Natuurlijk is dat belangrijk, maar het slaat wel 
eens wat door. De inkomsten uit zo’n boerderijcam-
ping op deze schaal houden niet over en dan hakken 
die onderzoeken en extra maatregelen er extra in’, 
gaat de ondernemer verder.

rustieke omgeving
Op Nij Wybranda staat niet het boerenbedrijf 

centraal, maar de rustieke omgeving, de rust en de 
ruimte en de mogelijkheid om dieren te verzorgen. 
‘Sommigen doen altijd mee, anderen vinden het na 
een keertje kijken wel prima. Het kan hier allemaal.’

In die ontspannen setting vertelt De Boer van 
alles over het boerenleven, het verzorgen van de die-
ren en de omgeving. ‘Ik laat de gasten bij het melken 
altijd even een vinger in de melk steken en de melk 
proeven. Er zijn er altijd wel een paar bij die verbaasd 
constateren dat de melk warm is.’

Een paar jongetjes - eentje in overall en op laar-
zen - drentelen ondertussen om boer Pyt heen, wach-
tend tot ze mogen helpen om de pony’s naar buiten 
te laten. Hun ouders genieten op een bank van het 
zonnetje. Een uur later zijn de meeste gezinnen ver-
trokken voor een uitje in de omgeving.

Jesper en Anne Lobke zitten nog voor hun tent. 
Het jonge stel uit Naarden heeft bewust voor deze 
camping gekozen vanwege de rust en de ruimte. 
‘Geen animatieteams, geen friettenten, heerlijk’, 
zegt Anne Lobke. ‘s Avonds maken we geluidsop-
names van alle vogels die we horen. We hebben ze 
nog steeds niet allemaal kunnen ontdekken.’ Op hun 
vorige camping hadden ze het na twee dagen wel 
gezien vanwege de schreeuwende kinderen.

Andersom komt ook voor, weet De Boer. ‘Je hebt 
hier ook wel mensen die het na twee dagen voor 
gezien houden. Die vinden het hier veel te rustig.’

geslaagde vakantie
Wat vindt de ondernemer het mooiste aan zijn 

werk als kampeerboer? ‘Als de kinderen aan het 
eind van vakantie bijna huilend in de auto worden 
gezet omdat ze niet naar huis willen’, zegt De Boer. 
‘Dat is natuurlijk niet leuk voor die ouders en kinde-
ren, maar het is voor mij een ijkpunt dat de vakantie 
geslaagd is.’

Rust en ruimte op Nij Wybranda

In het Friese dorpje Boazum, gelegen in de 

Greidhoek van Friesland, staat Nij Wybranda, 

de kampeerboerderij van Pyt en Sippi de Boer. 

Sinds 2001 ontvangen de ondernemers toeris-

ten en laten hen kennismaken met het boeren-

leven en de verzorging van de dieren.

‘Het mooiste is dat sommige 
kinderen na de vakantie bijna 
niet meer naar huis willen’

Kampeerboer Pyt de Boer brengt de zorg voor dieren over op zijn campinggasten. Foto: Ida Hylkema
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Boer Pyt leert kinderen en hun ouders hoe ze met dieren op boerderij moeten omgaan

Burger in beeld
Boeren en tuinders betrekken op vele manieren ‘de burger’ 
bij hun bedrijf of sector. In deze zomerserie  komen negen 
boer-burgerinitiatieven voorbij die worden ondersteund of 
zijn opgezet door LTO Noord of leden van LTO Noord.


