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Koean (Koeien uit Anderen), sinds 1998 De Meeuwen hoeve

.

Vanuit Anderen in Drenthe naar Flevoland,
nooit verwacht dat zoiets ons zou overkomen
- " 974 kregen we een modern bedrijf in de polzï- toegewezen, waarbij een sollicitatie niet nodig was. Het bedrijf werd ons gegund nadat de
uitgifte niet doorging vanwege een verschil van
mening over de bouw van de stal. De bouw van
een mestkelder onder de gehele stal werd niet
Toegestaan. De ruilverkavelingen van Anloo en
het Stroomdal Drentse Aa, hebben een belangrijke rol gespeeld bij de toewijzing. In het dorp
Aderen lag 40 hectare familie-eigendom. Deze
grond pachtten we sinds 1970 en kon door ons
vertrek worden opgeofferd voor natuur.
Na een hectische tijd van voorbereiden, begon de bouw van erf, stallen en woning. In het
voorjaar en de zomer van 1975 reisden we veel
heen en weer. Op de geboortedag van dochter
Alet, 20 mei 1975, werd de eerste snee gras
gemaaid. Een vrijgezelle oom verbleef tijdens
deze periode in een caravan en deed de nodige
werkzaamheden op het land. Op 1 oktober verhuisden we de koeien en machines. Omdat het
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huis nog niet klaar was, verleenden de buren,
Kees en Elly, gastvrij onderdak aan mij, Harm.
Een maand later kwamen ook Henny en onze
kinderen, Wilma (1970) en Alet, aan de Meeuwenweg wonen.
Het leven en werken in een nieuwe omgeving gaf veel energie. De banden met familie en
vrienden op het oude land bleven. De kinderen
gingen in Lelystad naar school. Er werd daar

gesport bij de korfbaldub. Ze werden ook lid van
de Flevoruiters in Dronten. Warme herinneringen
bewaren we aan de contacten met de buren, aan
geweldige verjaardagen en andere feesten.
Door de jaren groeide het bedrijf gestaag.
Pacht werd eigendom, elders werd 20 hectare
aangekocht met het oog op de superheffing in
1983, zodat er geen krimp plaatsvond voor wat
betreft de melkquota.
Eind jaren '80 konden wij 150 hectare pachten
in de Oostvaardersplassen voor natuurbeheer.
In de zomer maaiden we het gras en verkochten
het aan drogerij Hartog. Enige jaren daarna begonnen we Simmenthalers in te scharen. Deze
koeien werden in het voorjaar aangekocht in
Oostenrijk en gingen in het najaar naar de slager.
Door een wijziging van het beheer moesten de
boeren het veld ruimen voor natuur.
In 1998 verkochten we de koeien en melkquota.
Agrarisch natuurbeheer deed in Flevoland zijn
intrede en daar maakten we dankbaar gebruik
van. Geen kunstmest en bestrijdingsmiddelen,
maar maaien en begrazing. Helaas stopte de
provincie hiermee, met als gevolg dat de grond
weer als landbouwgrond wordt gebruikt. De
ligboxenstal kreeg een horecabestemming. Er
werden gasten ontvangen op De Meeuwenhoeve. Een wijziging van het bestemmingsplan
was nodig voor het kunnen houden van feesten
en partijen. Deze wijziging volgde een aantal
jaar later. Daarnaast is er een 18 holes swingolf
baan aangelegd op de weilanden en de bossen
rondom het bedrijf. Deze swingolfbaan loopt
deels over het Knarpad, een wandelroute die
deel uitmaakt van Op de kuierlatten.
In 2005 zijn het erf en de gebouwen verkocht
aan Alet. Zij gaat verder met het bedrijf De
Meeuwenhoeve. Haar partner is werkzaam in
een andere sector. Dochter Wilma werkt in het
onderwijs, haar man heeft een rentmeesterkantoor in Zeewolde. Vier kleinkinderen maken inmiddels deel uit van de familie.

Uitgiftejaar:
Gesticht door:

1974
Harm en Henny
Hollander-Boelens
Soort bedrijf:
Veehouderij
Oppervlakte:
55 ha pacht
Huidige bewoners: Alet Hollander en
Gezinus Knijp
Jesse en Elin Knijp

boerderij in Anderen

