Beekzichter in Beeld | Karin en Jaap Frederiks
Wie wonen, werken en recreëren er op Landgoed Beekzicht? Maak deze keer kennis met Jaap en Karin Frederiks,
bewoners van pachtboerderij De Middelbeek op de Voorsterklei.
Veelzijdig akkerbouwbedrijf
Het is een prachtig gezicht, de statige witte boerderij ‘De Middelbeek’ gelegen op een oude terp aan het einde van
een lange oprijlaan aan de Voorsterklei nummer 5. Sinds 1953 woont en werkt hier de familie Frederiks. Jaap en Karin
zijn met hun drie kinderen de tweede generatie trotse bewoners. ‘In de begintijd runde mijn vader hier een gemengd
bedrijf met melkvee en akkerbouw’, aldus Jaap. ‘Anno 2019 zijn we eigenlijk nog steeds een soort “gemengd” bedrijf.
Om te leven van de akkerbouw (aardappels en tarwe) alleen is ons bedrijf te klein, daarom heb ik er altijd wat
bijgedaan. Of in loondienst of, zoals de laatste jaren met een constructiebedrijf voor landbouwwerktuigen of op maat
constructies. Ik vind dat mooi; dingen bedenken en een beetje pionieren’.
Een plek om op adem te komen
Op de jongste tak van hun onderneming zijn Karin en Jaap extra trots. Sinds twee jaar kunnen gasten van over de hele
wereld terecht in Gastenverblijf de Middelbeek die wordt verhuurd via Airbnb. ‘Ja, geweldig om te doen’, lacht Jaap.
‘Ik had nooit gedacht dat ik het zo leuk zou vinden om gasten op ons erf te ontvangen’. Ook Karin glimt als ze vertelt
over hun ervaringen. ‘In het begin was het best spannend, maar het is ons ontzettend meegevallen. We krijgen leuke
mensen in ons verblijf en we krijgen vaak te horen hoe mooi het hier is en dat mensen hier echt op adem kunnen
komen. Daar zijn we blij mee, want we vinden het belangrijk er iets moois van te maken en zorgvuldig om te gaan met
de plek waar we wonen. En dan is het fijn als je dat terugkrijgt!’

Minder is meer
Dat omgeving en biodiversiteit belangrijk is voor de akkerbouwer blijkt ook uit de manier waarop hij omgaat met het
telen van zijn aardappels. ‘Meestal verbouwt een aardappelboer één jaar aardappels en daarna twee jaar een ander
gewas (op hetzelfde stuk grond). Dit gebeurt met het idee om de grond rust te geven en bodemziektes en
bodemverarming te voorkomen. Ik denk dat die tijd te kort is en daarom laat ik minimaal vier jaar tussen de
aardappelteelt zitten. Eigenlijk heb ik daarvoor wat grond tekort, maar doordat ik gronden ruil in de buurt kan ik toch
de wisselperiode halen. In het kader van duurzaamheid zou het mooi zijn als de hele aardappelteelt naar een ruimere
teeltwisseling gaat. Ik denk dat minder uiteindelijk meer is en dat het anders moet, daarom heb ik mijn gedachten
onlangs op papier gezet voor een artikel in het landbouw vakblad’. Lees hier het artikel. ‘Ook zaai ik randen langs mijn
akkers met bloemen en kruiden’.
Favoriete plek op het landgoed?
De vraag wat de favoriete plek op het landgoed is in het geval van Karin en Jaap duidelijk een open deur. ‘We zijn
ontzettend graag op deze plek en vinden het alleen maar mooier worden, geeft Karin aan. ‘Bijvoorbeeld de
Rammelerwaard (foto onder), het gebied hier aan de andere kant van de dijk. Eerst vond ik het maar niks, dat gegraaf
en dat er bomen en hagen moesten verdwijnen waardoor het vertrouwde landschap zo veranderde. Maar ik moet
zeggen, het is prachtig geworden!’

