
 

 

 

 

Over het bedrijf 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koe Safari Vechtdal is sinds begin vorige eeuw gevestigd in de landelijke gelegen buurtschap Arriën, nabij het 

bosrijke Ommen. Het voorheen reguliere melkveebedrijf is in 2004 overgegaan naar een extensieve 

zoogkoeienhouderij met Brandrode runderen voor vleesproductie. Brandrode runderen, een zeldzaam oud-

Nederlands ras, zijn sterke, sobere en zelfredzame natuurbegrazers en daarom bij het uitstek geschikt voor 

het begrazen van het Vechtdal. Het bedrijf maakt geen gebruik van kunstmest of krachtvoer in het 

weideseizoen. 

 

Daarnaast heeft het bedrijf zich doorontwikkeld naar een multifunctionele onderneming waarin activiteiten 

uit verschillende sectoren gecombineerd worden. Zo wordt landbouw gecombineerd met natuurbeheer, maar 

ook met recreatie. In de authentiek aangeklede hoeve worden gasten verwelkomd voor een feestje, 

vergadering of ander samenzijn. Gasten worden meegenomen op Koesafari, een 2-uur durende excursie door 

de wei en omgeving. 

 

Ambitie 

Koe Safari Vechtdal is een bedrijf dat de afgelopen jaren sterk gegroeid is. Het bedrijf wil graag opschalen 

naar natuurinclusieve landbouw. De huidige locatie biedt te weinig ruimte en mogelijkheden om deze 

wensen te realiseren. Het uitgangspunt voor een nieuwe locatie is dat het moet liggen aan de Vecht en aan 

natuur voor de Brandrode runderen, horeca en recreatie. De beleving van het bedrijf moet voor bezoekers 

vergroot worden door de bouw van een zogenoemde Roundhouse Shelter: in het middelste gedeelte van de 

stal kunnen bezoekers worden ontvangen die door de glazen wanden aan alle kanten uitzicht hebben op de 

dieren in de stal. Het oog is gevallen op locatie De Dunnewind in het buurtschap Varsen. 

Bedrijfsnaam Koe Safari – Vechtdal Hoeve 

Ondernemer Simone Koggel 

Type bedrijf Zoogkoeienhouderij met publieksfunctie 

Provincie Overijssel 

Adres Ridderinkweg 3, 7735 KG Arriën 

Telefoon 0618720630 

Website www.koesafari.nl 

Sociale media F: https://www.facebook.com/VechtdalHoeveKoesafari 
T: https://twitter.com/koesafari 
I: https://www.instagram.com/koesafari_simone/ 

Team Staatsbosbeheer team IJsselvallei en Vechtdal 

Contactpersoon pacht Jan Spijkerman  

Contactpersoon programmateam Hennie Olthof 

  

Bedrijfsoppervlakte 36,4 ha 

 Eigen grond 6,6 ha 

 Pachtgrond Staatsbosbeheer 22,0 ha 

Pachtgrond Staatsbosbeheer    
optimale oppervlakte   
 

50 ha 

 Pachtgrond overig 7,7 ha 
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Vechtdal Hoeve 
 



 

Het gebied waarin De Dunnewind ligt, valt binnen het project Ruimte voor de Vecht. Een van de doelen, naast 

waterberging, is dat Ruimte voor de Vecht kansen biedt voor de combinatie met natuurontwikkeling in het 

Vechtdal. De combinatie van landschapsbeheer en natuur met agrarische activiteiten vormt daarbij het 

uitgangspunt. De beoogde locatie aan de Larinkmars is tot 12 jaar geleden een regulier melkveebedrijf 

geweest. Nu worden de gebouwen anti-kraak verhuurd en de omliggende gronden worden kortdurend 

verpacht door Staatsbosbeheer. Staatsbosbeheer is van plan de vrijkomende natuurgronden te gaan 

verpachten aan Koe Safari Vechtdal vanuit het programma Natuurinclusieve Landbouw. 

 

Meer informatie 

 Film over de toegevoegde waarde van natuurinclusieve landbouw 

 Bedrijfsfilm  

 Promotiefilm provincie Overijssel  

 Vlog voor RTL4 De Beste van Nederland (RTL4) 

 Promotiefilmpje Vechtdal  

https://www.youtube.com/watch?v=yG0uVgjJXmw&ab_channel=Staatsbosbeheer
https://youtu.be/Jmp9TPGXvOo
https://twitter.com/i/status/1067451815241924608
https://youtu.be/OkhkQmapVNs
https://youtu.be/SBhvqQgNEkE

