BUSEXCURSIE “LANGS BOERENPLAATSEN’ 15 SEPTEMBER 2022

De excursie begon bij Hoeve De Werkhorst, Werkhorstlaan 12, 8381 XP Vledder met een inleiding
en een lunch.
Deze boerderij is gelegen aan de rand van bos en heidevelden van het Nationaal park Drents Friese
wold. Het pand is gebouwd in 1914 en in 1917 aangekocht door de Maatschappij van Weldadigheid.
Sinds 1940 pacht de familie Bethlehem de boerderij. Van de melk van de 45 koeien worden er
verschillende zuivelproducten gemaakt, die samen met producten van andere lokale producenten
verkocht worden in hun boerderij winkel. Ook kunnen passanten er terecht voor een consumptie.
Daarnaast is er de “Varkensstal”. Deze ruimte wordt verhuurd voor feesten, vergaderingen etc.

De tweede locatie was Landgoed Overcinge, Linthorst Homanlaan 1, 7971 RK Havelte

Overcinge was oorspronkelijk een leengoed van het Gelderse huis Putten bij Elburg en werd al
in het begin van de 14e eeuw genoemd. In de 15e eeuw was de familie De Vos van
Steenwijk leenheer van het goed. Het huidige huis Overcinge is echter van een veel latere
datum.
Gelegen tussen bossen en glooiende weilanden, aan de rand van Havelte, is landgoed Overcinge
een weldaad van rust en schoonheid. Zowel de prachtige tuin als het pand weerspiegelen de
rijke historie van het landgoed. Aan de achterzijde ligt de parktuin met idyllisch
prieeltje, omgeven door de “slotgracht” met eigen ophaalbruggetje. Het pand ademt een
warme sfeer met een aangename combinatie van authentieke en hedendaagse elementen.
De stijlkamers en de prachtige grote Boerderijzaal bieden een warm onderkomen voor elke
gelegenheid. Of het een bruiloft is of een huwelijksfeest, een congres, een receptie of een
personeelsfeest, of zelfs een uitvaart of een vriendenweekend.

De derde locatie is de Museumboerderij Karstenhoeve, Dokter Larijweg 21, 7961 NL Ruinerwold
Deze boerderij uit ongeveer 1680 is heel lang bewoond door de familie Karsten, vandaar de naam. In
1953 heeft de gemeente de boerderij aangekocht, omdat in deze periode veel boerderijen werden
gesloopt of verbouwd. De gemeente wilde de boerderij in zijn originaliteit behouden voor de
toekomst. Deze is gerestaureerd en ingericht.
De schuur is te huur voor zakelijke bijeenkomsten, maar ook te bezoeken door passanten en
groepen, zoals schoolreisjes. Ook worden er evenementen georganiseerd.

We rijden langs boerderij Haakswold, Haakswold 8, 7961 LE Ruinerwold

De herenboerderij aan de Haakswold 8 dateert van 1894 en is uitgevoerd in een neoclassicistische
stijl. Naast de boerderij is een bijzondere ouderwoning gebouwd, ooit bestemd voor de ouders van
de boerenzoon na de overdracht van het bedrijf. Het betreft hier een zwart-rood geverfd Chinees
paviljoen uit 1924.

De vierde stop is bij Tandartsenpraktijk It Olde Wold, Heerenveenseweg 218, Oldeholtwolde

Sinds 2000 is hier een tandartsenpraktijk gevestigd met meerder behandelkamers. Deze zitten in het
schuurdeel. In het voorhuis wordt gewoond.

De vijfde stop is bij Boerderij Boschhoeve, Bovenweg 23, 8422 DG Nijeberkoop

In het Friese Nijeberkoop ligt Landgoed Boschhoeve. Landgoed Boschhoeve bestaat uit 160 hectare
loof- en gemengd bos, heide, ven, agrarisch grasland en akkerland. Het strekt zich uit tussen de
riviertjes Linde en Tjonger en is omgeven door landbouwgronden en weidevogelnatuur en bossen.
Een prachtig plekje waar al een paar bijzondere beestjes en plantjes hun plek hebben. Op het
landgoed staat een historisch waardevolle gelede boerderij die oorspronkelijk stamt uit 1900.
Voorheen boerde er een melkveehouder op de helft van de landgoed. Met het vertrek van deze boer
zocht de familie Deknatel, als eigenaar van het landgoed, naar een nieuwe toekomstbestendige
manier van beheer. Vroeger was er een voorbeeldbedrijf gevestigd op het landgoed en dat zien ze nu
weer voor zich. Richard en Mariska presenteerden hun plan voor een volledig gemengd
boerenbedrijf met fruit- en notenboomgaarden, groentes en granen ertussen en volledig vrijlopend
vee, zoals kippen, runderen, varkens, kalkoenen, schapen, ganzen over het hele landgoed.
Gecombineerd met faciliteiten voor eigen productverwerking, een winkel, een workshopruimte en
de ambitie om ecologische off-grid boshuisjes te verhuren. De familie is enthousiast en ziet een
prachtig bloeiend en bruisend landgoed voor zich, wat ook nog eens een noviteit is op het gebied van
voedselproductie.
Na dit bezoek terug naar op Hoeve De Werkhorst, daar is nog een drankje en een hapje tot slot.
We kijken al uit naar volgend jaar. We hebben een aantal suggesties gekregen over meer tijd nemen
en meer informatie over het onderwerp en de te bezoeken panden. Dit nemen we allemaal mee en
we zullen weer een mooi herbestemmings-onderwerp uitzoeken!

