
Op bezoek bij de boer 

‘Er is hier altijd volk op het erf’ 

 

In de tweede aflevering van deze rubriek gaan we naar Ad en Petra van de Meerakker. Het 

ondernemende stel uit Eerde heeft naast een melkveehouderij een zorgboerderij en 

vakantiewoning. “Er is hier altijd volk op het erf!” 

 

Ad van de Meerakker lacht bij de herinnering. Aan de bezoekster uit ‘de stad’, die een 

weekend in de vakantiewoning logeerde en ‘boer Ad’ in paniek kwam vertellen dat hij snel 

mee moest komen. Er zou iets met een koe aan de hand zijn. “Het lijkt wel of hij zijn eten maar 

niet door geslikt krijgt”, vertelde de vrouw. Wat bleek: de koe lag op haar gemak haar eten te 

herkauwen. Niks aan de hand. 

“Zij wist niet dat een koe haar eten herkauwt ”, vertelt Ad. “Ik moest lachen toen ik in de stal 

kwam. Dat doe ik niet meer. Ik weet intussen dat het boerenleven voor heel veel mensen heel 

veel vragen oproept. Wat voor ons heel vanzelfsprekend is, is dat voor veel mensen niet. 

Sterker nog: veel mensen hebben nog nooit een koe van zo dichtbij gezien. Hoe vaak ik 

bijvoorbeeld te horen krijg dat een koe in het echt toch wel heel groot is ...” 

 

‘De beste investering ooit’ 

Even een voorstelrondje. Te beginnen met Ad (60). ‘Boer Ad’ heeft zijn melkveehouderij aan 

De Kuilen in Eerde, schuin tegenover zijn geboortegrond. Zo’n 65 koeien en nog wat stuks 

jongvee in een aparte stal. In 2006 kocht hij een melkrobot; in een tijd dat er nog niet veel 

boeren waren met zo’n machine waarin de koeien uit eigen beweging inlopen om te worden 

gemolken. ‘De beste investering ooit’ noemt hij die robot nog altijd.  

“We hebben er heel veel vrijheid voor terug gekregen”, zegt hij. “Zowel de koeien als ik. De 

koeien doen helemaal zichzelf. Als het tijd is om te worden gemolken, lopen ze gewoon naar 

de robot toe. Daar heb ik wel heel erg aan moeten wennen, hoor. Mijn biologische klok bleef 

me maar vertellen dat ik twee keer per dag moest gaan melken, zeven dagen per week: ’s 

morgens vroeg en ’s avonds na het eten. Dat hoefde niet meer. Ik kan nu op zondag eens een 

keer tot half negen in bed blijven liggen, als ik wil …” 

Dan Petra (58). Zij werkte met verstandelijk beperkten bij Stichting Dichterbij, maar kreeg 

steeds meer administratieve taken en minder tijd voor de cliënt. Dat wilde ze niet. Ze wilde 

juist met cliënten aan de slag. Oprecht iets voor de mensen betekenen. In 2006 ontstond bij 

haar het idee om zelf een zorgboerderij te beginnen. Drie jaar later was die boerderij er: ‘ons 

Boerderijke’. Daar ontvangt ze nu drie dagen per week zo’n 8 cliënten per dag. Dat doet ze als 

medewerkster  van Dichterbij, die de zorglocatie in Eerde van de familie Van de Meerakker 

huurt, en met ondersteuning van een stagiaire en vrijwilligers. 



“Laatst vertelde de chauffeur van het busje waarmee enkele cliënten hier worden gebracht, 

dat het hier altijd zo warm en gezellig is. Dat vond ik zo mooi om te horen. Want dat is precies 

wat ik de mensen wil bieden: een ‘thuis’, met als extraatje: de beleving van het platteland. 

Mensen hoeven hier niet te werken, maar als ze eens willen schoffelen, de kippen willen 

voeren, bonenstaken willen zetten of de boer willen helpen … prima, ga je gang. Het feit alleen 

al dat de cliënten, die vaak al wat ouder zijn, weer een dagje op het platteland zijn, geeft ze al 

heel veel voldoening.”  

 

Gemiddeld 40 weekenden per jaar 

En alsof het runnen van een melkveehouderij en een zorgboerderij nog niet voldoende is, 

bestiert het vriendelijke stel ook nog een recreatiewoning. Dat wil zeggen: de zorgboerderij, 

die is opgetrokken in een oude-boerderij-stijl en van waaruit je uitkijkt op natuurgebied de 

Vlagheide, doet in de weekenden dienst als vakantiewoning. En – tot hun eigen verrassing ook, 

zo geven ze eerlijk toe – die zat al vrij snel na de opstart gemiddeld meer dan 40 weekenden 

per jaar vol.  

“Het zijn heel verschillende gezelschappen die hier logeren. Vaak zijn dat gezinnen, die er een 

weekendje uit trekken, soms ook gezelschappen, zoals een toneelclub of band. En vaak ook 

gezinnen van wie één iemand een zorgvraag heeft. Daar is de ruimte immers op ingericht. Wat 

wij hen te bieden hebben? Nou, kijk zelf maar. Het is hier toch ongelofelijk mooi … Vaak vragen 

mensen ons voordat ze hier komen naar attracties die in de buurt liggen. Als ze dan zondag 

weer weggaan, zijn ze het erf niet af geweest. Mooi is dat toch? Mensen vinden het al 

geweldig, vooral ook de kinderen, om eens een paar dagen ‘boer’ te zijn. Tenminste, zo voelt 

dat voor hen.” 

 

‘Altijd leven op de boerderij’ 

Het is een mooi verhaal, dat is gestoeld op enthousiasme en een positieve kijk op het leven. Op 

het samenbrengen van twee werelden, die van de boer en de burger. Toch lag aan die keuze 

om de verbreding te zoeken een persoonlijk drama ten grondslag: het overlijden in 2004 van 

een van de drie kinderen van Ad en Petra. “Ik ben altijd redelijk behoudend geweest”, zegt Ad. 

“Bleef altijd keurig binnen de lijntjes. Maar juist in de rouwfase hebben we beslist om het 

avontuur aan te gaan.” 

Dus kwam er een melkrobot, werd er een zorgboerderij gebouwd en ging het stel ook de 

recreatieve toer op. Spijt? “Geen moment”, zegt Petra. “Het is inderdaad heel intensief, maar 

wat Ad al zei: wij hebben er veel vrijheid voor terug gekregen. Bovendien: er is altijd leven op 

de boerderij. Als ik dan een cliënt de kippen zie voeren, Ad een groepje mensen een 

rondleiding zie geven op de boerderij, toevallige passanten binnen zie wippen voor een kop 

koffie of een van de kinderen stoer op de tractor mee zie rijden, dan geniet ik met volle 

teugen. Dan heb ik echt het gevoel dat we iets voor de mensen betekenen.” 

 



En de toekomst?  

De kinderen van Ad en Petra zijn een andere weg ingeslagen, weg van de boerderij. “Zowel in 

de zorg als in de agrarische sector is het koffiedik kijken welke kant het op gaat. Ik keek 

vroeger altijd tien jaar vooruit en maakte daar mijn plannen op. Dat doe ik niet meer. 

Natuurlijk hebben we onze ideeën over de toekomst, maar we leven vooral ook in het hier en 

nu ... Daar is het te halen.” 

 

Zie ook: www.onsboerderijke.nl  

http://www.onsboerderijke.nl/

