
 

 

 

 

Over het bedrijf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hof de Eendragt is een kleinschalige boerderij met scharrelvarkens en natuurrunderen. Het is een zeer 

extensief vleesveebedrijf met voornamelijk Hereford koeien en varkens. Hereford is een sober ras, dat goed 

uit de voeten kan met natuurgras en -hooi. De zeugen (kruising Berkshire en Nederlands landvarken) krijgen 

hun biggetjes in een ruim strohok en zijn voor de rest veel buiten. Het vlees wordt aan huis en online 

verkocht via een eigen webshop. De koeien staan in een potstal en de strorijke mest wordt gebruikt om de 

bodem te verbeteren. De varkens lopen grotendeels buiten. Naast wat eigen grond pachten het bedrijf 

ongeveer 53 hectare van derden. 

 

Margarethapolder 

Hof de Eendragt ligt tegen de Margarethapolder, een relatief nieuw natuurgebied in Zeeuws-Vlaanderen 

achter de zeedijk. Hier komen veel watervogels voor. De Margarethapolder is een zeer gevarieerd gebied, 

deels klei en deels zand. Daardoor zijn er verschillende beheertypes, waar het bedrijf goed op ingesteld is. Er 

zijn plannen om een meidoornhaag aan te leggen voor het keren van het vee. Meidoornhagen sieren het 

landschap én dienen als voedselbron voor vogels en wilde bijen. Ook wil het bedrijf experimenteren met 

bokashi ter verbetering van het bodemleven. Staatsbosbeheer gaat hiervoor een nulmeting doen en monitort 

de voortgang door regelmatig bodemmonsters te laten onderzoeken. 

 

Recreatief gebruik 

In het natuurgebied is ook veel recreatief medegebruik door omwonenden, bijvoorbeeld vanuit het 

nabijgelegen Othene. De Margarethapolder is daar zeer geschikt voor. Vanuit de boerderij worden 

wandelpaden onderhouden en er zijn plannen voor het aanleggen van een begraasde hoogstamboomgaard 

of een voedselbos. Dit is niet alleen goed voor de biodiversiteit, maar geeft ook de binding met de 

omwonenden een boost. 

 

Meer informatie 

- Item van RTV Zeeland over de varkens van Hof de Eendragt. 

Bedrijfsnaam Maatschap Hof de Eendragt 

Ondernemer Jeroen en Cora Meijering-van Dam 

Type bedrijf Extensieve vleesveehouderij 

Omvang pacht Staatsbosbeheer 101 ha. 

Provincie Zeeland 

Adres Eendragtweg 8, 4543 PL Zaamslag 

Telefoon 0115-481528 

Website www.hofeendragt.nl  

Sociale media https://www.facebook.com/HofDeEendragt/  

Team Staatsbosbeheer Zeeland -Zuid 

Contactpersoon Staatsbosbeheer 
Team Staatsbosbeheer 

b.walhout@staatsbosbeheer.nl  
t.bakker@staatsbosbeheer.nl 0653640888 
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