Deel 1: De familie Dekker.
Als je vanaf de Vennewatersweg de parkeerplaats naar de Abdijwinkel opgaat kom je door een
openstaande poort. Aan de rechterkant staat de boerderij van Jos en Heidi Dekker. Sinds 1989
runnen zij hier een melkveebedrijf, momenteel met 60 melkkoeien en 45 stuks jongvee. Het land
wordt gepacht van de abdij, de bebouwing is in bezit van de familie Dekker. Het melkveebedrijf is
een zelfstandig bedrijf.
Jos is een echte boer in hart en nieren. Zelf is hij opgegroeid op een boerderij aan de Oosterzijweg in
Heiloo, de boerderij van zijn vader. De stolpboerderij bestaat nog maar op het land, wat doorliep
vanaf de Oosterzijweg naar de A9, is een deel van de wijk Ypenstein verrezen. Jos en zijn vader
moesten op zoek naar een andere boerderij waar zij hun melkveebedrijf konden voortzetten.
In 1989 had hij daarvoor een kennismakingsgesprek met de toenmalige broeders en vader-abt van
de abdij. Sindsdien pacht hij 30 hectare land van de abdij. Daarnaast heeft hij nog 13 hectare land
aan de andere kant van de A9, land wat vroeger hoorde bij de boerderij van zijn vader.
Jos en Heidi hebben drie zonen (Dave ,
Bart en Paul) en een dochter (Carla).
Dave is van plan de boerderij over te
nemen. Momenteel werkt hij fulltime op
de boerderij. Het is ook een
boerentraditie dat de oudste zoon het
bedrijf over neemt. Jos was zelf ook de
oudste zoon en ook voor hem stond vast
dat hij het bedrijf van zijn vader zou
overnemen. Toch heeft hij zijn twijfels of
zoon Dave het bedrijf wel moet
overnemen, met alle regels en wetgeving
die het voor boeren zo moeilijk maakt in
deze tijd.
Maar spreek je Dave, dan word je
meegezogen in de passie voor het
bedrijf. Enthousiast vertelt hij over zijn
koeien, zijn fokprogramma en dat hij
graag mooie, gezonde melkkoeien wil laten opgroeien onder de beste omstandigheden. Hoe trots hij
is op de hoeveelheid melk die een koe kan geven en hoe hij van al zijn koeien precies weet hoeveel
melk de koe geeft en hoeveel brokken die koe dan moet eten. Als een koe 100.000 liter melk
produceert krijg je van het melkbedrijf een oorkonde en vroeger ook een beeldje. De eerste koe die
dat kreeg was Iris 2 in 1995. Sindsdien zijn er meer koeien geweest die deze enorme hoeveelheid
melk hebben geleverd. Dat is vooral ook te danken aan de goede zorg die deze koeien krijgen.

Volgens Jos zijn de abdij en de boerderij één geheel. De monniken zijn hun goede buren. De vier
kinderen zijn in de boerderij geboren en getogen. Zij weten niet beter dan dat de monniken hun
buren zijn en vooral Paul komt nog wel eens in de abdij om de broeders te bezoeken.
Geschiedenis
Voordat Jos en Heidi de boerderij overnamen werd de boerderij gerund door de familie Bal. Boer Bal
was bedrijfsleider van de boerderij welke toen nog als bedrijf bij de abdij hoorde. Mien Bal, de
boerin, moest van de paus toestemming krijgen om als eerste en enige vrouw binnen het
abdijcomplex van de monniken op de boerderij te mogen wonen. Heidi is de tweede vrouw die
woont binnen de muren van het abdijcomplex. Het abdijcomplex was toen meer gesloten dan nu. De
poort naast de boerderij was eigenlijk altijd dicht. Als je door de poort wilde moest je aanbellen bij de
boerderij en toestemming krijgen om het terrein te betreden.
De boerderij is tegenwoordig Rijksmonument als onderdeel van het abdijcomplex.
De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed schrijft hierover:

De kloosterboerderij uit 1937-1941 is van algemeen belang vanwege de cultuur- en
architectuurhistorische waarde als historisch-functioneel onderdeel van het abdijcomplex “St.
Adelbert” gebouwd in traditionalistische trant naar ontwerp van A.J. Kropholler.
De bouw van de boerderij was een leerwerk-project vanuit de overheid in overleg met de monniken
vanuit de abdij in tijden van crisis. Als de abdij de materialen wilde betalen, wilde de overheid wel
mensen leveren die met leerlingen de boerderij konden bouwen. Op deze manier werden
tegelijkertijd vakmensen in de bouw opgeleid. Soms werden hele muren eerst opgebouwd en daarna
weer afgebroken om het vervolgens weer op te bouwen. Hierdoor heeft de bouw van de boerderij
vier jaar geduurd. Je vindt nog steeds stille getuigen van deze opleidingen terug in de boerderij. Zo
zijn de muren van de boerderij op verschillende manieren gemetseld en is er een grote diversiteit
aan vensters.
Over het land van de familie Dekker loopt een deel van het Monnikenpad, een gemarkeerde
wandeling van 8,5 km over oude jaagpaden, strandwallen en langs cultuurhistorische plekken.
Het wandelnetwerk Noord-Holland schrijft hierover: “Het Monnikenpad verbindt vele interessante
plekken in en rond de drie Egmonden. De route is voor een groot gedeelte onverhard, gemarkeerd
met roodgele pijlen. Het is niet toegestaan de hond mee te nemen, ook niet aan de lijn. Onderweg
moet hier en daar over hekjes geklommen worden, trek dus goede schoenen aan. Maak geen haast,
blijf hier en daar eens staan, laat de westenwind door uw haren waaien, snuif de zeelucht op en laat
oude tijden herleven.”
Door: Inge van den Hout

