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1. Welkom op de Vreehorst 
 

                            
                                                           

Welkom op 
Boerderij “De Vreehorst” 
Vreehorstweg 27 
 7102 EK WINTERSWIJK 
 
 
 
 
 
 
 

Historie. 
 
In het buitengebied van Winterswijk, aan de rand van het industrieterrein “Veneslat”,  ligt het 
boerderij complex “De Vreehorst”op de Vreehorstweg 27. 
 
Deze eind 19e eeuw gebouwde boerenhoeve, is een markante verschijning in het landschap 
van Winterswijk. Het is een op zichzelf staand woonhuis, door een platte berging gekoppeld 
aan ruime stallen. De ruim bemeten schoppe is in de jaren aangepast als varkenstal, waartegen 
later een tweede lagere stal is aangebouwd. 
Op het erf bevindt zich de open werktuigenberging, opgetrokken uit larikshouten delen, die 
thans dienst doet als caravanstalling. Helemaal achter op het erf staat nog een zeskantige 
hooimijt die met stalen golfplaten bedekt is. 
 
De boerderij “De Vreehorst”wordt in het bevolkingsregister van de gemeente Winterswijk 
genoemd in 1874 , toen nog Dorpbuurt 11b en werd bewoond door het arbeidersechtpaar ten 
Ham – Beugerink. Eigenaar was de Notaris Dericks, die er toen een kamertje had, om naar 
toe te gaan als hij de behoefte had Winterswijk te kunnen ontvluchten. 
Omstreeks 1890 kreeg de boerderij eerst de naam “Vredehorst” en later zijn huidige naam 
“de Vreehorst”. 
In 1892 kwam de boerderij “De Vreehorst”in handen van Jan Hendrik Boeijink, die toen nog 
landbouwer was op “de Plekenpol” in het Woold. Hij kocht de boerderij op een veiling voor 
3020 gulden nadat notaris Dericks in financiele problemen was geraakt. Op dat moment 
woonde de familie Stronks er. Zolang er nog onvoldoende grond was werd de boerderij nog 
niet betrokken. Het achterhuis werd in 1905 drastisch verbouwd. 
Pas in 1912 kwam er een Boeijink op “de Vreehorst”, die er tot 1914 in een schuur hebben 
gewoond tot de huidige woning gereed was. Het aangebouwde achterhuis en de stallen 
stammen uit 1950. De schoppe is in de zestiger jaren meerdere keren verbouwd tot de huidige 
varkenstallen. 
Door verschillende aankopen groeide het bedrijf uit van 7 ha. in 1892 naar circa 20 ha. in 
1978 . 
In 1978 werden de gronden, ( op1 hectare met de opstallen na) verkocht aan de gemeente 
Winterswijk. De boerderij wordt nog steeds bewoond door mevrouw Boeijink Bessinkpas. 
Bron, historie “De Vreehorst”: mw. Boeijink- Bessinkpas en mw. Godthelp-Boeijink 
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2. Vers-service Herman Eppink.  
     

 
 
Vers-Service Herman Eppink vof is sinds jaar en dag een begrip in de vleessector. Al 6 
generaties zijn wij actief in het ambachtelijke slagersvak in de regio. Wij zijn een vol 
ambachtelijk vleesbedrijf die alle stappen van de vleesverwerking nog in eigen huis heeft. U 
kunt ons dus typeren als een ambachtelijke grootslagerij. 
Naast Herman en Hilda staat de volgende generatie klaar met zoon Han en Marianne. De 
markt waarin wij actief zijn is een markt die sterk aan verandering onderhevig is. Enerzijds 
door de veranderende vraag van de consument, en anderzijds door een sterk groeiend gebrek 
aan vakmensen binnen onze specifieke 
arbeidsmarkt. Wij zijn van mening dat wij met 
ons bedrijf hierop in kunnen en moeten spelen om 
ook in de toekomst onze positie in de vers-
vleesmarkt te kunnen behouden en zo nodig te 
versterken. Daarvoor hebben wij de afgelopen 
jaren de markt grondig onderzocht en ons in een 
aantal ontwikkelingen verdiept. Naar aanleiding 
hiervan zijn wij met o.a. het LTO in gesprek 
geraakt. 
 
 
 
3. Bedrijfsvisie. 
 
Vlees is de afgelopen decennia steeds meer een massaproduct geworden dat moet concurreren 
op een wereldmarkt. Door de globalisering en de daarmee gepaard gaande wetten van de grote 
aantallen ontstaat de situatie dat de landbouw alleen nog maar meekan door schaalvergroting 
en kostprijsreductie toe te passen. Ook de marges worden in deze markt telkens kleiner zodat 
bedrijfscontinuïteit onder druk kan komen te staan. 
 
Daar tegen over staat een groeiend bewust zijn bij consument en producent dat er een andere 
weg moet worden ingeslagen en dat de prijs niet de enige bepalende marktfactor is. 
Ook is er een duidelijk groeiende belangstelling voor het “eerlijke product” waarvan de hele 
ontwikkelingsgeschiedenis helder (transparant) en vriendelijk is. De factor dierwelzijn wordt 
hierbij zeker niet vergeten. 
 
In samenwerking met LTO heeft Vers-service Herman Eppink nu het concept van de 
“Vleeshoeve” ontwikkeld. Hierin zijn de kleinschaligheid, het lokale karakter, de totale 
verwerking van de grondstof tot een grote diversiteit aan ambachtelijke streekproducten van 
hoge kwaliteit de kernbegrippen waar het om draait. 
Wij denken hierbij aan producten als preskop, Geldersche zult, ouderwetse zwaardenmaag, 
rolpens, balkenbrij, diverse bloed- en leverworst soorten, speciale hamvarianten, nagelholt 
maar ook filet de pork. 
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Met zoon Han Eppink als meervoudig bekroond slager op (Inter-)Nationale Slagers 
Vakwedstrijden hebben wij alle vertrouwen in een duurzame kwaliteit van ons product. 
Daarmee durven wij voor de volgende generatie een koersaanpassing voor te bereiden. 
In Nederland zijn verschillende ervaringen met vergelijkbare concepten opgedaan met ook 
een samenwerking van agrarische bedrijven en vol ambachtelijke vlees bedrijven. Algemeen 
wordt erkend dat het gemis van een huiselijke slachtplaats gecombineerd met de bijbehorende 
streekwinkel op1 locatie groot is. De deelnemende vleesbedrijven hebben door hun 
achtergrond of afzetmarkt moeite met de totale verwaarding van de geproduceerde producten 
en het op een economisch juiste manier vermarkten van alle producten die dit concept met 
zich mee brengt. Versservice Herman Eppink heeft een zeer brede afzetmarkt (horeca, 
groothandels, detailhandel, particulieren ) waardoor dit probleem zich niet of in mindere mate 
voor zal doen, tevens zijn wij door onze vol ambachtelijke afsnijderij en worstmakerij in staat 
te zorgen voor een volwaardige verwaarding van vlees in al zijn diversiteiten ( versvlees, 
vleeswaren, specialiteiten, conveniënte food, ambachtelijke streekproducten ). 
Niet onbelangrijk binnen het Vleeshoeve concept is dat bezoekers kunnen ervaren dat de 
(levens-)cyclus rond is. Van zoogkoe met kalf in de wei tot uiteindelijk het streekproduct in 
de eigen winkel. In een aansprekende landelijke omgeving met vee in de wei rondom het 
bedrijf is het proces van slachten, uitsnijden en productverwerking laagdrempelig gesitueerd. 
Door de toevoeging van een streekproducten winkel op het terrein is er extra 
aantrekkingskracht aanwezig. In deze streekproducten winkel zal ook ruimte zijn voor andere 
regionale producten die het concept versterken. Tot slot willen we in de proeverij de klanten 
in de gelegenheid stellen onbekende producten te leren kennen. 
 

 
Fig. Roodbonte (mrij-) Koe in het Winterswijkse landschap  
 
4. Concept “Proef Natuurlijk Winterswijk” 
Proef Nationaal Landschap Winterswijk 
In Winterswijk leveren moderne landbouwbedrijven een belangrijke economische bijdrage 
aan het gebied, met respect voor het landschap en waardering voor cultuurhistorie. Een 
combinatie waardoor de streek zijn eigenzinnige karakter ontwikkelde en inmiddels de titel 
Nationaal Landschap mag voeren. LTO Noord afdeling Winterswijk en Vers-Service Herman 
Eppink hebben het plan opgevat om producten uit dit Nationaal Landschap nog meer waarde 
te geven via het concept “Proef Natuurlijk Winterswijk!” Een traject om tot lekkere, pure en 
eerlijke vleesproducten te komen waarbij dierwelzijn, kwaliteit, cultuurhistorie en de beleving 
van het unieke landschap centraal staan. De ontwikkeling van “Proef Natuurlijk 
Winterswijk!” is een kans om het gebied op verschillende manieren te versterken. Dit gebeurt 
door het afmesten van liefst oorspronkelijke dierrassen, waarmee kwalitatief hoogwaardig 
vlees wordt geproduceerd dat een economische meerwaarde oplevert. De bedoeling is om op 
den duur ook het voer zoveel mogelijk uit deze regio te halen. Dat leidt tot meer graanteelt in 
de regio wat tevens de belevingswaarde van het gebied verhoogt. Ook hopen wij de granen te 
laten malen door een Winterswijkse molen.  
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Fig. Nieuwe ontwikkelingen in het landschap; wijnbouw. 
 
Voor de boeren is dit een manier om meerwaarde aan hun product te geven en een hoger 
rendement uit hun bedrijven te halen in dit kleinschalige landschap. Het idee van Herman 
Eppink sluit naadloos op deze wens aan. Dit bedrijf beoogt in te spelen op de vraag van koks 
van verschillende gerenommeerde horecabedrijven uit de omgeving naar kwaliteitsvlees uit 
de streek.  
 
In eerste instantie richt het concept zich op varkens. De ervaringen die hiermee worden 
opgedaan gelden als blauwdruk voor ketens met  oorspronkelijke rassen van andere 
diersoorten als koeien (MRIJ) en schapen (Texelaar). Door verder op te schalen naar koeien 
en schapen kan uiteindelijk een completer pakket van kwaliteitsvlees uit de eigen streek 
worden aangeboden. De verwachting is dat er uiteindelijk circa 10 landbouwbedrijven dieren 
(varkens, koeien en schapen) zullen leveren aan de Winterswijkse Vleeshoeve (slachterij) en 
daar een substantieel (deel) inkomen uit kunnen halen.  
 
Dieren krijgen tijd om te leven en te groeien 
De dieren krijgen aangepaste voeding, waarbij vooral de structuur van het voer afwijkt van 
gangbare voersoorten. Door tragere groei krijgt het vlees een hele andere structuur. Het vlees 
is steviger en heeft een lager vochtgehalte. Het systeem waarin de dieren gehouden worden 
moet voldoende flexibel zijn om bijvoorbeeld bepaalde dieren wat langer aan te houden. 
Kleinschaligheid en korte lijnen tussen de boer en de vleeshoeve moeten tot een optimaal 
proces met een kwalitatief hoogwaardig product leiden. Dit is alleen mogelijk door ook te 
slachten op een geschikte locatie in het buitengebied. Door de korte keten wordt een 
win/winsituatie bereikt voor alle samenwerkende partijen. Met een korte keten – bestaande uit 
boerderij, verwerker en afnemer - kunnen de verschillende partijen samenwerken aan een 
eenvoudig uitvoerbaar en controleerbaar systeem. Deze werkwijze maakt het in de toekomst 
zelfs mogelijk om op verzoek van bijvoorbeeld een restauranthouder een aparte productielijn 
op te starten. 
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Fig. Voorjaarstafereel  
 
De dieren worden in alle rust geslacht op de Winterswijkse hoeve. Om stress bij de slacht te 
voorkomen brengen de veehouders de dieren enige tijd voor de slacht naar deze locatie, waar 
ze kunnen wennen aan de nieuwe omgeving. De uitstraling van deze locatie maakt de 
beleving van “Proef Natuurlijk Winterswijk!” compleet. Een Winterswijkse hoeve met 
weiden en opstallen in het bijzondere landschap, waar net als op de landbouwbedrijven, de 
dieren genieten van hun vrijheid en waar belangrijke welzijnseisen gelden.  
 
Locatie van de slachterij 
In het buitengebied van Winterswijk wordt onder andere het zeer waardevolle oude 
hoevenlandschap onderscheiden. Het landschap in Winterswijk bevat vanouds bebouwing op 
de locaties van boerenerven. De ontwikkelingen die zich in het buitengebied voordoen (o.a. 
teruggang van de landbouw, behoefte aan nieuwe economische dragers, toename van recreatie 
en toerisme, de bescherming van natuur, landschap en cultuurhistorie en de toenemende 
woonfunctie) zullen allemaal op een juiste manier in het Winterswijkse landschap ingepast 
moeten worden. Belangrijk is dat het landschap nog steeds in gebruik is als agrarisch 
productiegebied. Dit is mede bepalend voor de kwaliteit en de sfeer van het huidige 
landschap. De gemeente Winterswijk streeft er naar de agrarische sector ook in de toekomst 
een belangrijke economische drager van het buitengebied te laten zijn.  
 
Om de ontwikkelingen in de agrarische sector te faciliteren geeft de gemeente ruimte voor 
grootschalige landbouw in een kleinschalig landschap (Bestemmingsplan integrale herziening 
buitengebied Winterswijk, 2007).  
 
Belangrijke voorwaarde van het concept Proef 
Natuurlijk Winterswijk is om de dieren te slachten 
op een boerderij in het landelijk gebied van 
Winterswijk. De hoeve waarop de dieren geslacht 
worden is namelijk wezenlijk onderdeel van de 
keten in het buitengebied. In het bestemmingsplan 
integrale herziening buitengebied Winterswijk 
(www.winterswijk.nl) staat dat de gemeente 
Winterswijk onder andere de volgende 
uitgangspunten hanteert bij het opstellen van beleid: 
- fulltime dan wel parttime agrarische bedrijvigheid 
dient, met behoud van de landschappelijke waarden, 
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ruimte voor continuering en ontwikkeling te krijgen, mede omdat het agrarische gebruik van 
gronden een belangrijke bijdrage levert aan de landschappelijke kwaliteit;   
- hergebruik van vrijkomende (agrarische) gebouwen wordt aangegrepen om de leefbaarheid 
te bevorderen en de leegloop van het platteland tegen te gaan door de verbouwing tot nieuwe 
woningen of tot vestigingsplaatsen van kleinschalige innoverende bedrijvigheid; 
- plattelandstoerisme vormt een nieuwe economische drager waarvoor ruimte wordt geboden 
op een dusdanige wijze dat de voorzieningen nauw verbonden zijn aan de rust, de 
kleinschaligheid en het agrarische gebruik die het gebied kenmerkt.  
 

 
Fig. Weide landschap Winterswijk 
 
Het concept Proef Natuurlijk Winterswijk sluit naadloos aan op bovenstaande aspecten. In het 
vrijkomende bedrijf zal opnieuw agrarische bedrijvigheid plaatsvinden. Daarmee wordt 
werkgelegenheid in het buitengebied gestimuleerd en de beleefbaarheid vergroot. 
Bovendien beoogt de agrarische wereld de kennis over de landbouw onder de aandacht van de 
consument te brengen door de burger bij het proces van ‘opgroeien’ tot ‘consumeren’ van het 
dier te betrekken. De vleesboerderij kan daarbij als zichtlocatie dienen en zo ook 
plattelandstoerisme bevorderen. Bovendien vormt de locatie een mooie overgang en 
landschappelijke inpassing van platteland naar industrieterrein. In die zin vertoont het plan 
gelijkenis met het “werklandschap” zoals dat op het DAV terrein in ontwikkeling is. 
 

 
Fig. Es-landschap Winterswijk 
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Een zichtlocatie in het buitengebied geeft een belangrijke meerwaarde aan de producten die 
worden gemaakt omdat sfeer, emotie, gevoel en beleving een belangrijk deel van de 
opbrengstprijs bepalen. Voor een goed economische rendement van dit concept is deze locatie 
van groot belang voor het slagen van het concept.  
 
Deze belangrijke voordelen van een slachtlocatie in het buitengebied pleiten voor de keuze 
van de locatie boerderij de “Vreehorst” aan de Vreehorstweg. 
 
 
5. De plannen met Boerderij de Vreehorst 
 
De boerenhoeve is al geruime tijd (1978) niet meer als agrarisch bedrijf in gebruik.  
De stallen en bijgebouwen hebben doordat er geen bedrijfsactiviteiten meer plaats vonden het 
nodige achterstallige onderhoud. Binnen het plan tot hergebruik voor het project “Proef 
Natuurlijk Winterswijk”zullen de typische kenmerken van de huidige boerenhoeve worden 
gerespecteerd. 
 
De plannen van de firma Eppink zijn op de bedrijfsgebouwen van de Vreehorst gericht. 
Daarom zijn alle partijen zeer gelukkig dat Mevrouw Boeijink, zolang als zij dat wil, gewoon 
in de boerderij (het woonhuis, nummer 27) kan blijven wonen. Het aangebouwde platte 
gedeelte zal als berging van het woonhuis dienst doen. 
 
 
 

A. Woonhuis mevr. Boeijink 
B. Berging tbv woonfunctie 
C. Rundveestalling 
D. Schoppe 
E. Werktuigenloods 
F. Lage varkensstal 
G. Hooimijt 
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Om tot een optimale bedrijfsvoering van de vleesboerderij te geraken zal de aangebouwde 
lage varkenstal (F) worden gesloopt, waardoor de bedrijfsruimte wordt terug gebracht tot ca. 
750m². Daardoor zal het achtererf zich weer als een open ruimte presenteren. De 
oorspronkelijke veestalling zal volledig in omvang gehandhaafd blijven en worden verbouwd 
tot bedrijfsruimte, waarbij de huidige gevelopbouw grotendeels zal worden behouden.  
 
Bij de schoppe (D) zullen de aanpassingen tot slacht en koelruimte worden verricht, waarbij 
de grote kloeke daken van de opstallen gehandhaafd zullen blijven. 
Er zullen in de zijgevel van de schoppe enkele grote baanderdeuren worden aangebracht. 
De voormalige rundveestal (C) zal als verwerkingsruimte worden benut. Er komen zgn. 
hooiluiken in het dakvlak van de voormalige stallen, t.b.v. daglicht toetreding op de 
verdiepingsvloer, dat als kantoor en kantine met bijbehorende voorzieningen zal worden 
ingericht. 
 
De hooimijt aan de zijkant van het erf zal worden 
ingericht als winkelruimte voor de verkoop van 
streekeigen producten, als rolpens en zure zult e.d. Tevens 
is deze plaats de centrale informatieplek voor bezoekers. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. Hooimijt.        
                                                                                                                          
 
De vrijstaande open werktuigenloods zal zijn huidige vorm behouden, met dien verstande dat 
de voorzijde met lariksdelen wordt dichtgemaakt en als tijdelijke opvang (ontstressen) van 
aangevoerde dieren zal dienen. 
 

 
Fig. Kapschuur 
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“De Vreehorst’’ 
Als toekomstbeeld 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
Met een adviseur Landschapbeheer Gelderland en boerenerf deskundige zal een totaalplan 
van de herinrichting worden opgemaakt, waarbij de bij een boerenbedrijf behorende 
beplanting en bomen, waaronder hoogstam fruitbomen, zullen worden gewaarborgd en 
opnieuw worden aangeplant. 
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6. Gevolgen voor de omgeving. 
 
Binnen het bedrijfsplan zullen er wekelijks circa 80 varkens op het bedrijf worden 
aangevoerd. Aangezien er gemiddeld 20 tot 40 dieren tegelijk komen met één transport wil dit 
zeggen circa 2 tot 4 transport bewegingen per week. Dit zijn in de regel kleinere 
vrachtwagens. 
Aangezien de dieren allemaal rondom Winterswijk gehuisvest zijn komen de transporten op 
normale tijden overdag en zullen er geen nachtelijke activiteiten plaats vinden. De dieren 
zullen enige tijd op het bedrijf opgevangen worden om de transportstress te laten verdwijnen. 
Hiervoor zal waarschijnlijk de open werktuigenloods in gebruik genomen worden. 
 
Na enige tijd zullen ook rundvee en schapen aan het proces worden toegevoegd. Hierbij 
denken wij aan een tiental per maand. Het rundvee zal waarschijnlijk per stuk worden 
aangevoerd en de schapen in kleine koppels. Voor het ontstressen van deze dieren zal indien 
mogelijk weidegang worden toegepast. 
Ook de distributie van de producten zal transportbewegingen  tot gevolg hebben al denken wij 
hierbij vooral aan bestelwagens. Tenslotte zullen er bezoekers op het bedrijf komen voor de 
winkel. Over het aantal en de wijze van vervoer durven we nog geen uitspraak te doen. 
 
7. Procedure. 
 
De familie Boeijink en Herman Eppink hebben een akkoord bereikt op voorwaarde dat de 
vergunning verleend wordt door de gemeente en de financiering rond komt. 
Vandaag bent u als buurt geïnformeerd over de plannen. Binnenkort neemt de gemeente de 
aanvraag in behandeling. Vooralsnog lijkt formeel juridisch er geen bezwaar te bestaan tegen 
het verlenen van een vergunning. 
Pas als de vergunning verleend wordt en de financiering rond is vindt de overdracht plaats.  
Mevrouw Boeijink Bessinkpas kan in de toekomst zolang als zij zelf wil in het huis blijven 
wonen. 
Enkele maanden na de overdracht zullen de verbouwingswerkzaamheden kunnen starten. 
 

 
Fig. Panorama Lageweg te Winterswijk 
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8. Betrokkenen bij het Project “Proef Natuurlijk Winterswijk”. 
 
Product ontwikkeling; 

• Vers service Herman Eppink 
• LTO Noord Nederland – afdeling Winterswijk, dhr Henk Wikkerink 
• WMU, dhr. Herman Navis  
• Henk Hoenink, veehouder te Meddo 

 
Locatie ontwikkeling; 

• Vers service Herman Eppink 
• WCL Winterswijk, dhr. Arie Schoemaker 
• LTO Noord afdeling Winterswijk 
• Gemeente Winterswijk, Vergunningen 
• Stichting Erfgoed & Nationaal Landschap Winterswijk, dhr. Dirk Willink 
• Winterswijkse Mengunie BV 
• Bouwkundig tekenburo Wim Lobeek b.v. 
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