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Ver aan de horizon razen de voertuigen 

over de snelweg A12 voorbij, maar qua 

geruis krijg je er niets van mee, net zo min 

als van de treinen die op steenworp afstand 

NS-station Ede-Wageningen passeren of er 

halt houden. De bereikbaarheid van Boerderij 

Hoekelum laat weinig te wensen over en ook 

de centrale ligging in Nederland spreekt in 

het voordeel van deze accommodatie, maar 

al die mobiliteit vergeet je spontaan wanneer 

je je blik over het idyllische landgoed laat 

glijden, glooiend en lommerrijk als het is. 

Halverwege de oprijlaan voel je dat onthaas-

ting zich meester van je maakt en bij het 

aanschouwen van het terras temidden van 

de voormalige stallen en het boerenwoon-

huis gun je jezelf direct wat vrije tijd. Oké, de 

stralende voorjaarszon geeft het erf en de 

onafgebroken groene omgeving een extra 

dimensie. Hij schittert in de vijver van het 

naburige kasteel, dat het sprookjesachtige 

plaatje completeert. 

RESTAURATIE
Eens vond hier agrarische bedrijvigheid 

plaats. “Mijn opa en oma runden hier vanaf 

1945 als veehouders een boerderij en een 

kaasmakerij,” vertelt Diederick van de Kamp. 

“Het ondernemerschap zat er toen al in, 

want in 1950 breidden ze hun activiteiten 

uit met overnachtingsmogelijkheden. Een 

bloeiend geheel voor mijn ouders om over 

te nemen, wat dertien jaar later gebeurde. In 

1996 stopten zij met het melken van koeien 

en bouwden de stallen om tot groepsaccom-

modaties. Acht jaar daarna kwam Boerderij 

Hoekelum in mijn handen, tegelijkertijd met 

het beëindigen van de varkenshouderij. Ik 

besloot me volledig op recreatie te richten 

en te investeren in onder meer de restauratie 

van De Schuur en Het Bakhuis, dat als knus 

bed & breakfast dient. Daar ligt nu onze core 

business, vandaar dat we inmiddels geen 

kaasmakerij meer hebben, al verzorgen we 

wel regelmatig met heel veel plezier work-

shops op dat gebied.”

Accommodaties om presentaties, 
vergaderingen en andere zakelijke 
bijeenkomsten te houden liggen qua 
sfeer vaak in het verlengde van het 
bedrijfsleven: strak en in een bepaalde 
mate formeel. Hoe anders voelt het om 
de rust en vrijheid in en om Boerderij 
Hoekelum in Bennekom op te zoeken. 
Al bij de eerste aanblik merk je dat het 
goede buitenleven inspirerend werkt. 

TEKST & FOTOGRAFIE: 

AART VAN DER HAAGEN

HET GOEDE
BUITENLEVEN
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STREEKPRODUCTEN
Vandaag de dag verwelkomt Boerderij 

Hoekelum aan de rand van Bennekom een 

grote verscheidenheid aan particuliere en 

zakelijke gezelschappen, die er feesten, 

groepsgewijze ontspanningsactiviteiten, 

presentaties, vergaderingen of andersoortige 

bijeenkomsten houden, in een landelijke 

en informele sfeer. “We bieden overnach-

tingsmogelijkheden voor meer dan honderd 

mensen, met speciaal voor het bedrijfsleven 

een luxueuzer uitgevoerde accommoda-

tie, De Barg. De daar aanwezige vier- tot 

zespersoons slaapkamers beschikken over 

boxsprings en een eigen douche- en toilet-

ruimte. In totaal kunnen er veertig mensen 

’s nachts verblijven. Zelfverzorging geldt als 

uitgangspunt, maar op verzoek van de klant 

bieden we een ontbijt, een lunch en/of een 

diner aan, in buffetvorm. We hebben een 

eigen kok in dienst, die in de gerechten veel 

streekproducten verwerkt, afkomstig van 

onder andere een ambachtelijke bakkerij en 

slagerij hier in de buurt. Hij levert op verzoek 

maatwerk en houdt rekening met alle moge-

lijke dieetwensen.”

VALKUILEN
Diverse vaste klanten uit het bedrijfsleven 

keren met regelmaat bij Boerderij Hoekelum 

terug voor sessies met medewerkers. 

“Sommige zelfs maandelijks,” vertelt Van 

de Kamp. “Zij voelen zich erg prettig bij de 

ongedwongen ambiance die hier heerst. Je 

proeft hier het karakter van een compact 

familiebedrijf, met een platte organisatie, 

korte lijnen en directe aanspreekpunten. 

Tegelijkertijd dragen 

we indien gewenst elementen van onderne-

merschap uit, gebaseerd op onze historie. Ik 

houd bijvoorbeeld wel eens een presentatie 

over communicatie, dienstverlening, flexibi-

liteit, doelgroepgericht denken en valkuilen 

waarmee een bedrijf te maken kan krijgen. Zo 

hebben wij zelf geleerd om niet de aandacht 

te moeten verdelen over teveel verschillende 

takken, want dan gaat het een ten koste 

van het ander. De focus ligt nu volledig op 

recreatie en zakelijke bijeenkomsten in een 

informele sfeer en een prachtige omgeving, 

midden in Nederland. Ook al vindt hier seri-

euze business plaats, er komt toch altijd een 

stukje vakantiegevoel om de hoek kijken.”

www.hoekelum.nl
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BOERDERIJ HOEKELUM STIMULEERT CREATIVITEIT
Voor bedrijfsbijeenkomsten van tien tot pakweg zestig personen en 

voor presentaties tot circa 120 personen biedt Boerderij Hoekelum 

een diversiteit aan arrangementen, inclusief zaalhuur, verschillende 

opstelmogelijkheden van tafels en stoelen, een beamer, een flipover, 

een geluidsinstallatie met microfoon en snelle glasvezel-wifi (200 

Mb/s). “Daarvoor leent de centrale ruimte met bar in De Barg zich uit-

stekend,” geeft Van de Kamp aan. “De lunch en eventueel een afslui-

tend buffet of een barbecue laten we bewust in een andere zaal plaats-

vinden, ’t Schot. Daarmee komt iedereen in een andere sfeer terecht, 

zeker door de verbinding via de buitenlucht. Indien het tijdschema 

het toelaat, kunnen mensen een ommetje maken over het landgoed 

en van de natuur genieten. Dat geeft veel inspiratie, het stimuleert de 

creativiteit. Extra activiteiten zijn op verzoek te regelen, bijvoorbeeld 

boogschieten, een zeskamp, gps-routes lopen, oud-Hollandse spelen 

en workshops kaas of boter maken.”

“Ook al vindt hier serieuze business plaats,
er komt toch altijd een stukje vakantiegevoel
om de hoek kijken”, aldus Diederick van de Kamp.


