
De boerderij in Weerselo van Bennie Weiden en zijn 
vader had geen toekomst. De stad kwam steeds 
dichterbij. Verhuizing van het bedrijf was de beste 
optie. Sinds Monique in het leven van Bennie kwam 
is de wens voor meer verbinding met de samenleving 
gegroeid. Dat gaf de doorslag om in 2010 te verhuizen 
naar Beltrum. ‘Hier is ruimte voor allerlei activiteiten en 
we zitten dichtbij Groenlo, Beltrum en Zieuwent.’

Sinds 2012 is het bedrijf opengesteld voor bezoekers. 
Dit doet De Weiden in de vorm van onder andere 
rondleidingen, boerderijeducatie, logeren bij de boer 
en coachen met paardenkracht. Voor gezinnen met 
kinderen is er een speurtocht, waarbij je in korte tijd 
veel te weten komt over alle dieren.
Het logeren begon met een B&B (‘het maken van de 
ontbijtjes was ik na een tijdje wel zat.’) en nu is het een 
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appartement. Het wordt verhuurd via bijvoorbeeld 
natuurhuisje.nl en inhetgroen.nl of rechtstreeks bij 
De Weiden. Monique kan je alles vertellen over de 
verschillende gasten die dit oplevert en welke wensen 
en verwachtingen zij hebben. Ze heeft gemerkt dat het 
belangrijk is ook hierin keuzes te maken.

Activiteiten met de samenleving zijn zo bedacht, maar 
het vraagt een lange adem om bekendheid te krijgen. 
Monique en Bennie delen graag hun ervaringen en 
hebben nog heel wat vragen en uitdagingen, waar ze 
graag feedback op krijgen.
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Monique en Bennie Weiden.

Foto’s: Cecile den Ouden fotografie. 



Pluspunten
• Activiteiten voor allerlei doelgroepen 
 (kinderen, volwassenen, gericht op 
 boerenleven én op bijv. persoonlijke 
 ontwikkeling en natuur).
• Educatieboerderij.
• Paardencoaching en paddock paradise.
• Eeuwenoude houtwallen met kansen en 
 mogelijkheden voor nieuwe verbinding met de  
 samenleving.

www.vruchtbarekringloopachterhoek.nl

Uitdagingen 
• Hoe laten we bezoekers onverwacht kennis  
 maken met het bedrijf? De Weiden heeft geen  
	 zichtlocatie	en	fiets-	en	wandelroutes	gaan		
 over naburige paden en wegen.
• Mogelijkheden voor combinatie wandelen, 
 natuur en geschiedenis. Hoe delen we dit met  
 de samenleving? Welke samenwerkingen zijn  
 hierin mogelijk? Optie voor een klompenpad?  
 Iets anders?
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Kijk	voor	meer	informatie	over	activiteiten	en	arrangementen	op	www.melkveehouderij-weiden.nl

Jaartal 2019 2020 2021 Gem ’19-’21 2021 Gem ’19-’21
Melkkoeien [-] 47 47 45 46 117 115

Jongvee [-] 26 23 25 25 57 55
Jongveebezetting [jv / 10 mk] 5,5 4,9 5,5 5,3 4,9 4,8

Weidegang melkvee [uren / jaar] 720 640 600 653 982 949
Melkproductie [kg / koe / jaar] 9.531 10.018 9.809 9.786 9.402 9.453

Melkproductie bedrijf [kg] 444.165 474.845 445.325 454.778 1.111.648 1.096.793
Vet [%] 4,10 4,20 4,38 4,23 4,52 4,52

Eiwit [%] 3,69 3,58 3,64 3,64 3,60 3,60
Intensiteit [kg melk / ha] 17.466 18.680 17.553 17.900 18.534 18.476

Areaal productiegras [ha] 21,1 20,5 20,5 20,7 48,7 48,1
Areaal natuurland [ha] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 1,0

Areaal mais [ha] 4,4 4,9 4,9 4,7 8,7 9,2
Areaal overig [ha] 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 1,3
Areaal totaal [ha] 25,4 25,4 25,4 25,4 60,1 59,7

Opbrengst productiegrasland [kg ds / ha] 10.168 8.912 16.195 11.758 12.578 10.443
Opbrengst mais [kg ds / ha] 18.977 19.683 19.003 19.221 18.226 17.334

Eiwit eigen land [%] 65 50 53 56 57 57
RE-gehalte rantsoen [g / kg ds] 173 162 158 164 157 161
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