
  

 

 

 

 

 

 

 
Christian en Sanne dromen van een nog mooiere 
boerderij 

Familie Klein Koerkamp wil graag verhuizen naar Heerlijkheid Linde DEVENTER 

De mest van hun koeien gaat nu al naar het Linderveld, straks wellicht ook hun koeien. Een nieuwe boerderij, in hartje 
Linderveld is hun droom.  

BERT FELIX 

Een prachtig bedrijf noemen Christian (36) en Sanne (34) Klein Koerkamp hun boerderij aan de Koerkampsweg in Lettele. Honderd 

koeien, een nieuwe woning, in de oude boerderij een leuke bed & breakfast. Toch kwam er een nieuwe droom, verhuizen naar het 

Linderveld om er een biologische boerderij te beginnen. Een modern bedrijf met 130 koeien maar ook een boerderijwinkel, horeca en 

plek voor zorg. De 35 hectare grond van hun huidige bedrijf komt beschikbaar voor boeren in de omgeving die nu grond pachten in het 

Linderveld. Een eventuele grondruil zal hun positie verbeteren, stelt LTO Noord, afdeling Salland. 

Enthousiast 

Een jaar geleden schoof Christian Klein Koerkamp aan bij IJssellandschap om er de plannen voor het Linderveld te bespreken. Als 

vertegenwoordiger van LTO Noord, afdeling Salland, samen met de twee naastbetrokken dorpsraden en de Stichting Sallands Erfgoed. 

,,Maar ik werd steeds enthousiaster en dacht op een gegeven moment: het is een bedrijf dat goed bij ons past.'' 

 

Met een al even enthousiaste echtgenote liet Klein Koerkamp zijn plek aan de overlegtafel over aan een ander, om de rest van het 

traject mee te maken als toekomstig boer in het gebied. Als de plannen lukken, tenminste. ,,We hebben nu een tamelijk intensief bedrijf. 

Straks lopen onze koeien bijna het hele jaar in de weilanden en kunnen we de producten die we maken rechtstreeks verkopen aan 

mensen uit de omgeving. Dat je melk niet naar de wereldmarkt gaat maar rechtstreeks naar de consument. Die hier komt en weet waar 

de producten vandaan komen. Daar halen we heel veel voldoening uit.'' 

 

Het moet ook een open bedrijf worden, zegt Sanne Klein Koerkamp. Waar iedereen welkom is. Boven in de stal, bijvoorbeeld, met 

uitzicht op de koeien, of in het bijbehorende boerderijcafé. ,,Waar je lekker naast de koeien kunt zitten'', vult Christian Klein Koerkamp 

aan. 

 

Daarnaast zoeken ze samen met IJssellandschap nog naar partners in het project, die bijvoorbeeld groente en fruit willen telen of vlees 

willen leveren, ook te koop in de boerderijwinkel van Heerlijkheid Linde. ,,Er melden zich nu al mensen bij ons die iets willen doen. Maar 

je kunt ook aan zorg, kinderopvang en recreatie denken'', zegt Sanne Klein Koerkamp.  


