
“1001 ideeën” 

Al jaar en dag geven vader Willy en zoon Hendrik Vlekken het beste van zichzelf op 
het land. Het resultaat is een gemengd bedrijf waar ze trots op mogen zijn.  

Hendrik en zijn vrouw Femke wonen samen met hun 2 dochtertjes naast de ouderlijke 
boerderij, waar ook een hoevewinkel aan vast hangt. Femke droomt ervan om samen 
met Hendrik de boerderij te runnen. 1001 ideeën, die ze nu stilaan naar de realiteit 
proberen te brengen. 
 

Femke vertelt ons meer. 

Sinds wanneer bestaat boerderij 
Vlekken? 
De boerderij bestaat al verschillende 
generaties. Willy nam het bedrijf 43 jaar 
geleden over van zijn ouders en nu is het 
stilaan onze beurt. 
 
Waaruit bestaat jullie teelt? 
Hebben jullie ook vee? 
Wij zijn een gemengd landbouwbe-
drijf. Wij telen appels, peren, kersen, 
aardappelen, voeder- en suikerbieten, 
mais, tarwe en gerst. Daarnaast hebben 
we ook nog koeien en enkele schapen. 
En dat alles op een eerder bescheiden 
oppervlakte.  
 
Zijn er nog randactiviteiten 
buiten de teelt?  
De hoevewinkel is een belangrijke pilaar 
in ons bedrijf. Wij geloven heel hard in 
het Korte Keten principe en willen graag 
het belang van lokaal voedsel extra in 
de kijker zetten. Het zou leuk zijn om 
nog meer met de hoevewinkel te kunnen 
doen (onder andere onze eigen vleespak-
ketten), maar dat vraagt nog wat prak-
tische en administratieve aanpassingen.  
 

Wat zijn de uitdagingen van de 
boerenstiel de dag van vandaag?  
Eerst en vooral is er natuurlijk het kli-
maat. De steeds drogere en warmere 
zomers maken het ons niet gemakkelijk 
en innovaties gaan nodig zijn. Daarnaast 
zijn er natuurlijk ook heel wat politieke 
beslissingen die het allemaal moeilijker 
en omslachtiger maken. Een afzetmarkt 
die wegvalt, is natuurlijk een ramp. Ook 
het behoud van onze gronden baart ons 
zorgen. Er wordt meer en meer geknib-
beld aan landbouwgrond. 
 
Voelen jullie ook de invloed van 
corona? 
Corona heeft voor een positieve veran-
dering gezorgd. De hoevewinkel kende 
een boost. Mensen vonden de weg naar 
de boer terug. Het is leuk dat mensen 
stilletjes terug beseffen dat je eten niet 
van de andere kant van de wereld moet 
komen om lekker te zijn. 
 
Wat zijn jullie toekomstplannen? 
Door corona heb ik beslist om minder 
buitenshuis te gaan werken. Ik behoud 
mijn andere job nog halftijds omdat ik 
heel graag met erfgoed bezig ben.  
Hendrik en ik hebben duidelijke toe-

komstplannen. We zijn beide van mening 
dat we niet in oppervlakte willen groeien. 
Wij zullen wel blijven vasthouden aan 
de verschillende teelten. Op die manier 
doen we wat aan kringlooplandbouw. 
Daarnaast denk ik dat een modernisering 
van de infrastructuur hoog op de agenda 
zal staan. 
 
Jullie waren te zien in 
‘Boerenjaar’ op Vier. Wat was 
jullie motivatie om hieraan deel 
te nemen? 
Ik werk graag mee aan alles wat de land-
bouwsector in een positief daglicht zet. 
En dat doe ik vooral voor mijn kinderen. 
Ik wil dat zij trots kunnen zijn dat ze 
boerendochters zijn. En tot mijn grote 
verbazing waren Hendrik en Willy ook 
meteen enthousiast. Het was echt een 
toffe ervaring. 

Femke en haar familie zijn ook te volgen 
op hun blog:
https://boerderijvlekken.blogspot.com/
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