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Omgeving
Eerde en Eerder Achterbroek vormen samen een landgoed van zo'n 182 hectare
tussen Ommen en Den Ham. Het landgoed strekt van de Reggevallei tot de
noordelijke hellingen van de Sallandse heuvelrug ('eerde' = aarde,
landbouwgrond, 'achter' = na, aan de achterkant, aan het einde; 'broek' =
beekje, stroompje, moerasland).s

Eerder Achterbroek staat bekend om zijn gevarieerde landschap gevuld met
boerderijen in de beschutting van oude eikenbomen, hier en daar een bos,
stukken heide, paden met aan weerszijden hoge bomenrijen en land dat wordt
bebouwd door de zeven pachters op dit specifieke deel van Eerde. Het
boerenbedrijf vormt een levendig onderdeel van Eerde en Achterbroek.

Dankzij de inzet van de boeren zijn de boerderijen uitgegroeid tot levendige
monumenten die het gehele agrarische landschap, de natuur en de
werkgelegenheid vormgeven, met eigen rechten en een eigen
landbouworganisatie. De pachtgronden variëren van 3 tot 80 hectare, met één
uitzondering van 12 hectare. Hier staan vooral zuivelboerderijen maar op het
beter bebouwbare akkerland wordt ook maïs verbouwd als wintervoer.
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De meeste pachtboerderijen grenzen aan elkaar. Op één na gaat het hier om
Saksische boerderijen. Deze worden gekenmerkt door een rieten dak,
gelijkmatig geplaatste ramen en een zogenaamde 'onderschoer' aan de
achterzijde. De luiken van de meeste landgoedgebouwen zijn geschilderd in de
opvallende kleuren geel en zwart in zandlopervorm en omringd met groen. Dit
zijn de kleuren van het wapen van Van Pallandt en zij staan symbool voor het
eeuwenoude genootschap tussen het kasteel en de mensen die op het landgoed
wonen.

Het grootste deel van het eigendom van Eerde is geleidelijk door de eigenaar
overgedragen aan overheidsinstellingen. Tegenwoordig kunnen de meeste
boerderijen op het landgoed met recht historische gebouwen genoemd worden.
(Bron: http://www.Eerde.nl)
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