
Tekst: Cecile Bögels

Binnen het project Streekeigen Landbouw worden zeven agrarische bedrijven in de 

natuurlijke landschappen van Overijssel geschetst. Eén van die boerenbedrijven is erf ‘De 

Rökker’, de landschaps- en zorgboerderij van de familie Kiewik waar zorg voor mens en 

natuur samengaan.

Melkveebedrijf
De Rökker staat in het Twentse Lonneker, even ten noorden 
van Enschede. Samen met een tiental hulpboeren runt de 
familie Kiewik hier een zorgboerderij en melkveehouderij. 
Met 50 zwartbonte melkkoeien op zo’n 40 hectare grond 
heeft het bedrijf een gesloten kringloop. Boer Henk Kiewik 
werd 67 jaar geleden op het erf geboren en kreeg de kans 
om het bedrijf over te nemen van zijn ouders. “Ik wilde altijd 
al graag boer worden, zo klein als ik was”, vertelt Henk. 

Zorgboerderij
Bijzonder aan het erf is de historische plek. Al diep in de mid-
deleeuwen werd hier geboerd. Tot 1770 hoorde de boerderij 
bij het Hof Espelo, daarna kwam het in particulier eigendom. 
De familie Kiewik zit inmiddels drie generaties op de boerde-
rij. Toen Henk het bedrijf eind jaren ’70 van zijn ouders over-
nam, was het 14 hectare groot met 17 koeien. 

Erf de Rökker 
Zorg voor mens en natuurZo
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Stuwwallandschap - Vroeger was vooral het na-
tuurlijke landschap bepalend voor de aard van 
de landbouw. Overijssel kent verschillende van 
die 'oerlandschappen', waaronder het stuwwal-
landschap. Erf de Rökker ligt aan de rand van de 
stuwwal Oldenzaal/Enschede. De flank van deze 
stuwwal werd al vroeg bewoond. De hogere delen 
waren geschikt als akkers en in de laagten kon 
het vee grazen. Zo ontstond het typische Twentse, 
kleinschalige cultuurlandschap; verspreid gelegen 
gemengde boerderijtjes te midden van grasland 
en akkers, omringd door hagen en houtwallen, af-
gewisseld met bossen. Meer over de Overijsselse 
oerlandschappen vind je op: www.landschapover-
ijssel.nl/landschappen 
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Een ligboxenstal wordt gebouwd, extra hectares worden 
gepacht en het aantal koeien groeit tot 50. Maar daarna 
stopt de schaalvergroting. Henk: “Dat komt ook doordat een 
van onze kinderen licht verstandelijk beperkt is en wij in aan-
raking kwamen met mensen uit de zorg. Dat leidde ertoe dat 
we in 2001 gestart zijn met een zorgboerderij naast het melk-
veebedrijf.” Sindsdien helpen de hulpboeren met het verzor-
gen van de dieren en het erf. “Dat geeft ons niet alleen veel 
voldoening en plezier, maar zorgt ook voor een mooi even-
wicht tussen zorg en productie”, aldus Henk. “Door deze 
combinatie kunnen we op kleinere schaal blijven boeren”. 

Voedselsingels
De rogge-akkers van Erf de Rökker zijn omzoomd door 
kruidenrijke akkerranden. Rond de boerderij staan prach-
tige oude bomen. Een paar jaar geleden is gestart met de 
aanplant van voedselsingels. Het duurt nog even voordat 
de notenbomen, tamme kastanjes en fruitbomen volgroeid 
zijn, maar ook nu al trekken ze volop insecten en vogels. 
Henk: “Van mijn vader leerde ik om oog te hebben voor meer 
dan alleen koeien en productie. Als boer en jager zorgde 
hij goed voor het landschap, ook buiten het erf. Zo zette hij 
zich in voor het behoud van houtopstanden en houtwallen. 
Die vormen niet alleen een mooie schuilplek voor reeën en 
hazen, maar zijn ook onmisbaar voor de biodiversiteit. Het 
motto van ons erf is dan ook: zorg voor mens, landschap en 
natuur.”

Over het project Streekeigen Landbouw - Een 
belangrijk vraagstuk voor de komende jaren is de 
ontwikkeling van het agrarische landschap. Veel 
boeren zitten klem in de huidige bedrijfsvoering, 
de biodiversiteit gaat hard achteruit en de houding 
van de maatschappij ten opzichte van het boe-
renbedrijf verandert snel. Landschap Overijssel 
wil graag een bijdrage leveren aan de discussie 
rond biodiversiteit en streekeigen landschap in 
relatie tot agrarische bedrijfsvoering. Niet met 
pasklare antwoorden, maar vanuit kennis van het 
historische landschap en de ontwikkeling daarvan. 
Binnen het project Streekeigen Landbouw maken 
we een schets van zeven agrarische bedrijven in de 
zeven natuurlijke landschappen van Overijssel en 
onderzoeken we of historisch gegroeide, streekge-
bonden landbouw aanknopingspunten biedt voor 
een toekomstbestendig agrarisch landschap.

Benieuwd naar alle voorbeeldboeren en minikronieken binnen dit project?
Kijk op www.landschapoverijssel.nl/streekeigen-landbouw  

Met gemak de mooiste natuurfoto’s!                 www.landschapoverijssel.nl/fotohutC i
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Minikronieken - Een bijzonder onderdeel van dit 
project is het maken van zeven korte films ('mi-
nikronieken)' over de voorbeeldboeren. Met de 
agrariërs gaan we in gesprek over de ontwikkeling 
van het boerenbedrijf door de eeuwen heen en 
we werpen een blik vooruit: hoe ziet de volgende 
generatie de toekomst van het bedrijf? De verhalen 
worden in beeld gebracht door vrijwillige filmma-
kers. Omdat het profiel van de agrariërs per erf 
verschilt en ook de professionele achtergrond per 
vrijwilliger varieert - van documentairemaker tot 
veearts - is elke film weer anders.

Henk Kiewik  foto: clifton buitink

Zorg- en melkveebedrijf De Rökker  foto: clifton buitink
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