Afscheid Firma Hoogland
uit Ferwert
Hoogland BV is een handelsonderneming welke
actief is in de agrarische sector in Noord Nederland.
Hoogland BV adviseert en begeleidt akkerbouwers en
melkveehouders met hun bedrijfsvoering en levert ze
diverse benodigdheden zoals diervoeders voor melkvee, kunstmest, zaaizaden en gewasbeschermingsmiddelen. Ook is het als graanhandel actief, het verhandelt
de granen die akkerbouwers in Friesland en Groningen
produceren.
De voorvaderen van de familie Hoogland handelden
reeds in de 18e eeuw in gerst voor hun gortemakerij.
Het was Pier Wadzes (geb. 1743) die een gortenmakerij had en zijn gerst hoogstwaarschijnlijk zal hebben
laten pellen door molen Het Bruine Paard.
De grondlegger van het huidige bedrijf, Hoogland BV,
was Jan Pieter Hoogland. Hij begon in 1854, naast zijn
beroep als landbouwer, ook een graanhandel, op de
Nieuwe Buren in Ferwert.

Naast graanhandel was hij ook “cigorei fabrikeur”,
toentertijd een product dat als vervanger van koffie
werd gebruikt. Het werkgebied was rondom het dorp
Ferwert waar het de veelal gemengde landbouwbedrijven als klandizie had. Het bedrijf had toen ook al een
eigen “maalderij” waarmee het diervoeders produceerde, vaak van eigen granen gemaakt. In het dorp had
het een pakhuis waar het ‘meel’ werd opgeslagen en
waarvandaan eerst met paard en wagen en later met

behulp van vrachtwagen de boeren werden beleverd.
Alles nog verpakt in jute zakken van 70-100 kilogram.
In de jaren vijftig werd door Bauke Pieters en zijn zoon
Pieter aan de rand van het dorp een nieuwe loods
gebouwd, gelegen aan de spoorlijn van het Dockumer
Lokaeltje. Tot dan toe werden diervoeders en kunstmest
via de Ferwerter vaart aangevoerd bv traditionele Friese
zeilschepen: de Skûtsjes. Met de komst van vervoer per
spoor veranderde dit snel. Over deze spoorlijn werd
kunstmest aangevoerd welke met schep en transportband werd afgezakt om te worden opgeslagen in het
pakhuis.
De zoon van Bauke Pieters Hoogland, genaamd Pieter
Hoogland, welke het bedrijf in in 1964 van zijn vader
voortzette verhuisde het bedrijf volledig naar deze locatie gelegen aan de Hegebeintumerdyk. Samen met zijn
twintig jaar jongere broer Otto Hoogland bouwden zij
het bedrijf verder uit tot een handelsbedrijf waarmee
akkerbouwers en melkveehouders in Noord-Friesland
werden beleverd. In 1989 werd een bedrijfsterrein van 2
ha met loskade gelegen op industrieterrein de Hemrik
in Leeuwarden aangekocht door Pieter Hoogland. Hij
had het bedrijf in dat jaar overgedaan aan zijn broer
Otto welke deze locatie vervolgens gebruikte voor de
opslag van granen en kunstmest.
In 2005 nam de zoon van Pieter Hoogland, Camiel
Hoogland, het bedrijf over van zijn oom Otto. Hiermee
is het inmiddels de 5e generatie in het familiebedrijf die
actief is. De activiteiten van het bedrijf zijn inmiddels
verder uitgebreid met een werkgebied dat de Noordelijke provincies beslaat. In 2017 is het met de productie
van eigen mengvoer begonnen in een compleet nieuwe
fabriek op haar locatie in Leeuwarden. Met energie
afkomstig van 100% zonnestroom en met behulp van
grondstoffen afkomstig uit de eigen regio geeft het op
een duurzame wijze invulling aan de productie van
lokaal geproduceerde diervoeders voor de Noordelijke
Melkveehouderij. Het bedrijf heeft inmiddels ca 35 medewerkers en heeft een nevenvestiging in Groningen.
Sinds 2018 is het bedrijf gevestigd in Leeuwarden en
in de zomer van 2020 heeft het ook de locatie aan de
Hegebeintumerdyk achter zich gelaten en is niet
meer de toren van Ferwert maar de Achmeatoren
in Leeuwarden het ijkpunt van de firma.
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Kunstwerken
De kunstwerken/objecten zijn in de vorm van een
gotische kerkraam. De kerken van zowel Ferwert en
Hegebeintum zijn beide beeldbepalend op hun terp.
Het idee is dat je als ware door het kerkraam naar
“buiten kijkt” en dan de landschappelijke elementen
ziet verbeeld wat kenmerkend is voor deze omgeving. De
zeedijk/buitendijks, ganzen, de Mieden, terp, landbouw
enz. Het geheel is vervaardigd van Cortenstaal.

Kunstenaar Hans Jouta en Camiel Hoogland bespreken de schetsen

Dorpsbelangen Ferwert
Hegebeintum (DBFH)
In 2018 heeft Dorpsbelangen Ferwert Hegebeintum
(DBFH)een dorpsvisie geschreven en één van de
uitgangspunten van de dorpsvisie betreft het streven
naar ruimtelijke kwaliteit. DBFH wil graag dat Ferwert en Hegebeintum aantrekkelijke dorpen worden
en blijven om in te wonen, zowel voor inwoners als
voor bezoekers. Men streeft er daarom naar dat de
openbare ruimte van voldoende kwaliteit is en een
aantrekkelijke, schone, vriendelijke uitstraling heeft.
Ferwert en Hegebeintum kennen een rijke historie en
zijn prachtig gelegen op het Friese platteland, grenzend aan de Waddenzee, het grootste aaneengesloten
natuurgebied van Nederland.
Hoogland BV en DBFH hebben elkaar gevonden op het
moment dat de firma Hoogland haar vleugels uitsloeg
richting bedrijfsvoering Leeuwarden en gezien de
grote historie wilde de firma Hoogland een afscheidscadeau aanbieden aan de inwoners van Ferwert en
Hegebeintum. In een uitstekende samenwerking met
de firma Hoogland, kunstenaar Hans Jouta en DBFH is
gekozen om een zestal kunstwerken te realiseren bij
de ingangen van beide dorpen.

Blijvende herinnering
De inwoners van Ferwert en Hegebeintum zijn de
firma Hoogland zeer erkentelijk voor dit initiatief en
door het zichtbaar maken van de kunstwerken een
blijvende herinnering aan beide dorpen.
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