
Boerderijnummer   5.2.085 

Erfnaam    erve Molenaars-fokbedrijf 

Oudste vermelding   ca 1967 

Huidig adres    Groningerveldweg 2 en 2a 

 
Omstreeks 1966 werd door een tiental Markelose boeren/bestuurders de Cooperatieve Veemesterij ”Markelo 

GA” opgericht. Van Albert Jan Kettelarij (5.2.110) werd in de hoek Oude Rijssenseweg-Groningerveldweg een 

ongeveer 2 ha groot grondstuk gekocht. Hierop werd een vleeskuikenbedrijf gesticht. Albert Jan werd hier toen 

als beheerder aangesteld. 

 

In 1974 werd het bedrijf, dat daarvoor enkele jaren 

had stilgestaan, verkocht aan ”de molenaars”. 

De molenaars in Oost Nederland waren verenigd in 

de VVM (Vereniging Van Molenaars). De 

vereniging had het advieskantoor in Schalkhaar. Na 

een idee voor de oprichting van een proefboerderij 

kwam van o.a. de heer Jongma het voorstel een 

zeugenbedrijf met ca. 600 zeugen op te richten. Met 

21 molenaars en het vleesverwerkingsbedrijf Jansen 

uit Wesepe werden de plannen uitgewerkt en werd 

de voormalige kippenschuur met ondergrond aan de 

Oude Rijssenseweg/Groningerveldweg aangekocht. 

Nog in 1974 werd het Molenaars Fokbedrijf 

opgericht. Directeur werd de heer Jongma. Als 

eerste bedrijfsleider werd de heer Steenbreker aangesteld, die vanaf eind 1974 kon gaan wonen in de bij de 

schuur opgerichte bedrijfswoning. 

De kippenschuur werd omgebouwd tot kraamstal. Eerst werd gebouwd voor ca. 600 zeugen (2 schuren), in 1979 

werd met een 3
e
 schuur uitgebreid naar 800 zeugen, hierna volgden nog uitbreidingen naar 1000 (1984) en 1200 

(1986) zeugen, alles inclusief de huisvesting voor de gespeende biggen. 

 

In 1986 vertrok de heer Steenbreker en werd de heer Beltman, tot dan assistent bedrijfsleider, de nieuwe 

bedrijfsleider. Bé Hemeltjen werd de nieuwe assistent. 

Uiteindelijk in 2013 werd weer gebouwd. De bebouwing werd aangepast en beduidend uitgebreid voor het 

houden van maximaal 3000 zeugen, nu zonder ruimte voor gespeende biggen. De biggen worden bij het bereiken 

van 8 kg aan gewicht getransporteerd naar speciale opfokbedrijven (veelal in Duitsland) waarna bij 25 kg aan 

gewicht overplaatsing naar vleesvarkensbedrijven volgt. 

 

Bewoners bedrijfswoning: 

 

► De eerste bewoner op de bedrijfswoning was bedrijfsleider Steenbreker met zijn gezin. Bennie 

Steenbreker (*1948) geboren in Kilder (bij ’s Heerenberg) was in 1972 getrouwd met Wilhelmien van Raaij 

(*1950) afkomstig uit Wehl. Wonend in Montfoort (Utr.) werd in 1973 hun eerste dochter Angela geboren. Het 

gezin kwam in 1974 in Markelo en woonde eerst nog op het toen leegstaande boerderijtje TönsJan (5.2.100). 

Eind 1974 verhuisde de familie naar de nieuwgebouwde bedrijfswoning Groningerveldweg 2. Direct hierop 

werd in 1975 dochter Ingrid geboren. Zoon Frank kwam in 1976. Het gezin Steenbreker vertrok in 1986 uit 

Elsen. In 1987 vestigde het zich in Wehl waar een eigen vleesvarkensbedrijf wordt beheerd, nu samen met zoon 

Frank. Frank trouwde met Esmiralda Linnenbank. Angela woont eveneens in Wehl en is getrouwd met Clemens 

Jansen. Ingrid woont in Angerlo; zij trouwde met Reider Lamers. 

 

► Volgende bewoners in 1986 was de leden van het gezin Geert Beltman - Diny Bloo. De uit Schalkhaar 

afkomstige Geert (*1954) en echtgenote Diny (*1955), afkomstig uit Raalte, kwamen in 1979 naar Elsen en 

woonden van 1980 tot 1983 aan de Plasdijk om daarna van 1983 tot 1986 nog in de 2
e
 bedrijfswoning aan de 

Oude Rijssenseweg te verblijven. 

In 1983 werd dochter Miranda geboren; zij verhuisde naar Holten en woont daar samen met Henric Klein 

Teeselink. Zoon Bart, geboren in 1984, verhuisde naar Neukloster in Mecklenburg-Vorpommern (D) alwaar hij 

medeëigenaar van een varkensbedrijf is. Hij woont samen met de Duitse Sidonie Pfifferling. 

Molenaars Fokbedrijf omstreeks 1972 


