
 

 

 

 

Over het bedrijf 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kees en Connie Steendijk en hun dochter Anne runnen in het Zeeuwse Kamperland boerderij “De 

Korenschoof”, een biologisch akkerbouw- en geitenmelkbedrijf. Boerderij de Korenschoof ligt in het Zeeuwse 

Kamperland en stamt uit 1823, kort nadat de polder in 1818 werd ingedijkt. Het motto van de Korenschoof is: 

‘biologisch is dé manier om lekker en divers eten te produceren, met respect voor de natuur’.  

 

Het bedrijf werkt sinds 2002 met een vast rijpadensysteem en ze doen niet aan bodemkerende 

grondbewerking. Tarwe  is de hoofdteelt waarin het bedrijf zich heeft gespecialiseerd. Verder verbouwt het 

bedrijf veel voer voor de geitentak zoals gras-klaver, luzerne, wintergerst, winterveldbonen en voederbieten 

en daarnaast nog pompoenen voor de humane consumptie 

 

Vanaf 2018 werkt dochter Anne mee en is de bedrijfsvoering uitgebreid met 700 biologische Saanen 

melkgeiten. De geitenmelk wordt geleverd aan de Organic Goatmilk Coöperatie. De mest van de geiten wordt 

gebruikt op de akkerbouwpercelen. Daarmee is de kringloop op het bedrijf gesloten. 

 

Steendijk pacht van Staatsbosbeheer het vochtige, orchideerijke hooiland van de Schotsman: een voormalige 

zandplaat die na de afsluiting van het Veerse Gat in 1961 droogviel. Naast open terrein met schraal grasland, 

slikrandjes en duinen, grenzend aan het Veerse Meer, bestaat het natuurgebied uit gemengd bos. Daarnaast 

pacht het bedrijf diverse dijken in de directe omgeving. Geschikt gras gaat als voer naar de geiten. Het 

overige gewas wordt omgezet naar biologische compost voor de akkerlanden. 

 
  

Bedrijfsnaam De Korenschoof 

Ondernemer Kees, Connie en Anne Steendijk 

Type bedrijf Gemengd biologisch  

Provincie Zeeland 

Adres Soelekerkeweg 1, 4493 PW Kamperland 

Telefoon 0113-373361 / 0622464294 

Website/email - 

Sociale media - 

Team Staatsbosbeheer Zeeland Zuid,  planeenheid  Veerse meer 

Contactpersoon pacht Tex Jansma 0649914356 

Contactpersoon programmateam Theo Bakker 0653640888 

  

Bedrijfsoppervlakte  

 Eigen grond 68 ha. 

 Pachtgrond Staatsbosbeheer 42 ha. 

 Pachtgrond Staatsbosbeheer  
optimale oppervlakte 

- 

 Pachtgrond overig - 

De Korenschoof 



CO2 neutraal 

Het bedrijf heeft de ambitie om volledig CO2 neutraal te zijn. Hiervoor liggen er al 170 zonnepanelen op het 

dak en is er in oktober 2021 voor de zonnearme wintermaanden een kleine windmolen geplaatst. Ook heeft 

Steendijk een aantal jaren geleden samen met een paar collega’s een elektrische werktuigdrager (trekker) 

laten ontwikkelen. 

 

Diensten voor natuurbeheer 

Door de ligging van De Korenschoof in de nabijheid van een aantal prachtige Zeeuwse natuurgebieden en de 

door Steendijk ontwikkelde terreinkennis besteedt Staatsbosbeheer diverse werkzaamheden aan hen uit. Een 

voorbeeld hiervan is het sinusbeheer op de Schotsman. Doordat het bedrijf vlakbij de Schotsman ligt, kan 

Steendijk meerdere keren naar het gebied om steeds weer een deel te maaien. Dit is een enorme winst voor 

met name de insectenfauna die in de graslanden voorkomen. Ook op eigen land krijgt de natuur steeds meer 

ruimte. Zo is er een kleine boomgaard aanwezig, takkenrillen als schuilmogelijkheid voor kleine zoogdieren, 

een rij knotwilgen langs een dreef doorkruist het akkerland en worden de sloten tot een halve meter van de 

insteek zo min mogelijk geschoond om insecten te stimuleren. Ook zijn er diverse percelen met 

kruidenrijkgrasland ingezaaid en zijn er bloemrijke akkerranden. . Samen met de boswachter ecologie van 

Staatsbosbeheer wordt een plan voor de akkers van de Korenschoof opgesteld om meer biodiversiteit te 

ontwikkelen binnen het gebied. Een plan met wat bomen, heggen poeltjes en bloem/kruiden-randen geven 

meer stabiliteit ook voor de akkerbouwmatige gewassen. 

 

Meer informatie 

• Video van ZLTO over De Korenschoof 

• Video over de ingebruikname van de elektrische werktuigdrager 

https://youtu.be/1bfrOHqffrk
https://youtu.be/4Q1-h1_9VUg

