
Helga Wikkerink in Sinderen 
leidt een dubbelleven. Als 
lid van de vennootschap met 
haar man en twee zoons is ze 
boerin. Maar daarnaast werkt 
ze drie dagen in de week in het 
onderwijs. Een bewuste keuze.

Geboren op het gemengde  
bedrijf van haar ouders, stu-
deerde Helga voor kleuter- 
leidster. Helaas was er geen 
werk voor haar en kwam ze  
in het bedrijfsleven terecht. 
Samen met haar man Andre 
kochten ze in 1994 het bedrijf 
waar ze nu nog wonen en 
begonnen ze een varkens- 
bedrijf met 100 zeugen.  
Inmiddels is het bedrijf uit-
gegroeid tot een varkens- en 
akkerbouwbedrijf met 4 ven- 
noten. De oudste zoon werkt  
nu volledig mee in het bedrijf 
en de jongste werkt naast zijn 
werk buitenshuis, ook mee.

Voor Helga is er in de loop  
van de jaren veel veranderd. 
‘Toen de kinderen nog klein 
waren hielp ik mee met het 
voeren voor ik naar mijn werk 
ging, met insemineren, enzo-
voort. Daarnaast de admini- 
stratie en het bijhouden van  
de gegevens van de varkens’.  
 
Inmiddels hebben de jongens 
veel werk overgenomen, maar 
haar rol in het bedrijf blijft 
belangrijk. Zowel in de admi-
nistratie, de discussies over  
hoe verder met het bedrijf en 
ook met het ontvangen van de 
vele bezoekers op het bedrijf. 
De familie Wikkerink houdt 
varkens in een zichtstal en ont-
vangt elk jaar veel bezoekers.  
‘Sommigen komen regelmatig 
langs om te kijken hoe het met 
de biggetjes gaat, maar er ko-
men ook geregeld groepen  
op de dagen dat ik thuis werk. 

Vrijdag nog hadden we een 
groep veeartsen uit België.’      

‘Voor mij is het werken buitens-
huis een bewuste keuze naast de 
boerderij. Je hebt dan een eigen 
netwerk en dat vind ik belang-
rijk. Daarnaast is een tweede  
inkomen voor het bedrijf ook 
een spreiding van risico’s. In de 
varkenswereld gaan de prijzen 
op en neer en in slechte tijden 
heb je dan een stukje extra 
zekerheid. We hebben indertijd 
ook bewust gekozen voor het 
fokken van varkens met een 
keurmerk en het bouwen van 
een zichtstal. We willen laten 
zien hoe wij met onze varkens 
omgaan en geven ze extra 
ruimte. Zo’n keurmerkconcept 
heeft consequenties voor je be-
drijfsvoering en het moet je ook 
liggen. Daar hebben we met 
ons vieren veel over gesproken, 
want ook onze zoons moeten 

daarachter staan. De investe- 
ringen die je daarvoor doet  
zijn wel voor 20 jaar’. 

‘We hebben ook wel eens 
gedacht over een neventak, 
maar dat gaat ook niet zomaar 
in combinatie met een var-
kensbedrijf. En gelukkig kon 

ik uiteindelijk in het onderwijs 
terecht en komen er dikwijls 
schoolgroepen naar ons bedrijf 
kijken. Die laat ik met veel 
plezier zien hoe wij met onze 
varkens omgaan’.  

Wim Beijer

Helga Wikkerink in de zeugenstal

Inrichting Watertap van start
In Gaanderen gaat na enkele  
jaren van voorbereiding,  
binnenkort de inrichting  
van het Watertapterrein van 
start onder leiding van de 
werkgroep rivierduinen  
van Buur maakt Natuur.

Ontstaan
Oorspronkelijk bestond het 
‘rondje Gaanderen’ een wan-

delpad via het Mullepad, over 
de spoorlijn en de Watertapweg 
terug naar Gaanderen. ProRail 
wilde deze oversteek afsluiten, 
maar de Dorpsraad was het 
hier niet mee eens en ging op 
zoek naar mogelijkheden om 
het ‘rondje Gaanderen’ in stand 
te houden.  Met veel discussie 
tussen ProRail, gemeente, pro-
vincie en de dorpsraad leidde 
dit tot een alternatief plan: een 

pad langs het spoor, vervolgens 
via een betonnen bak onder  
het spoor door, langs de Biel-
heimerbeek naar de Watertap-
weg. De voormalige werkgroep 
rivierduinen van het Trots op 
onze Streek-project (TOOS)  
zag een kans om de gronden 
rond het pad als versterking  
van het rivierduin in te richten. 
De gemeente wilde wel mee-
werken, maar de investeringen 

daarvoor moesten wel terug-
komen. Daar paste het concept 
van Buur maakt Natuur in en 
de werkgroep werd onderdeel 
van deze stichting.

Inrichting
Twee leden van de werkgroep, 
Marcel Roelofs  en Gerard ter 
Heijne vertellen enthousiast 
over de plannen. 
Marcel: ’We weten dat de 
inwoners van Gaanderen veel 
interesse hebben in het behoud 
van het rivierduin. Vandaar 
dat de inrichting van deze 5,7 
hectare een unieke kans is om 
de natuur rond Gaanderen te 
versterken.’ Gerard voegt nog 
toe: ‘Het is geen gemakkelijk 
traject geweest, maar onder-
tussen zijn we zover dat we de 
inrichtingsschets klaar hebben, 
de offertes naar de loonwerkers 
voor de eerste fase zijn de deur 
uit en de eerste twee natuurak-
kers zijn ingezaaid.’ ‘Nu lopen 
wij voor op de uitvoering van 
de bak in de Bielheimerbeek. 
Van dat gemeenteproject is nog 
niet duidelijk wanneer het klaar 
zal zijn.’

Gerard: ‘We hopen over één of 
twee maanden met het grond-
werk voor het zuidelijke deel te 
beginnen: de aanleg van twee 
poelen, het terugbrengen van 
een duin midden in het perceel 
en de aanplant van inheemse 
struiken.

Met de vrijkomende gronden 
kan het pad naast het spoor 
aangelegd worden.’ En voegt 
hij eraan toe: ‘Graag zouden 
we daar ook versterking van de 
werkgroep bij hebben, voor het 
onderhoud, voor de organisatie, 
de communicatie, enzovoort. 
En hier komt Buur maakt  
natuur om de hoek kijken,  
want wij gaan ‘buren’ werven 
om de natuurontwikkeling hier 
mogelijk te maken. 
Voor € 6 kan iedereen 1 m2 
grond sponsoren en buur wor-
den. Zo wordt natuur- 
ontwikkeling iets van de 
gemeenschap zelf. En als dit 
perceel is ingericht, dan kunnen 
we weer een nieuw perceel 
zoeken.’

Wim Beijer
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Sterk in twee werelden

Vak 10 en 11  
zijn de na-
tuurakkers.  
Het deel ten 
zuiden van de 
spoorlijn gaat 
binnenkort 
ingericht  
worden voor  
de eerste fase. 
De gele lijn is 
het wandelpad.   

Inrichting Watertap van start


