Van stad naar groen
Wie is niet een keer verliefd geworden
op een boerenhuis tussen fruitbomen en
weilanden? Ruimte, weg van onophoudelijke prikkels en hectiek, weer bevriend
raken met de natuur. We dromen er
allemaal weleens van, verhuizen naar
het platteland. Deze mensen deden het,
ieder met een eigen reden.
Tekst Louël de Jong
Fotografie Wout Jan Balhuizen
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Van Utrecht naar Zwiep

Gelukkig tussen
de koeien
•

T

wee jaar geleden woonden Johanneke Kottelenberg
en Sanne Sanders nog in een mooie Utrechtse Vinexwijk. Maar door bezuinigingen verloor Johanneke
haar vaste baan als creatief therapeut in een tbskliniek, en bij Sanne was na elf jaar buschauffeur het
plezier aan het wegebben. Op dat moment kondigde
Johannekes vader aan de boerderij in Zwiep,
Gelderland, te verkopen. Johannekes ouders hadden
de hoop opgegeven dat een van hun vier kinderen het
melkveebedrijf zou overnemen.
Johanneke: ‘Mijn ouders hebben ons altijd gestimuleerd
onze vleugels uit te slaan. Maar toen ik hoorde dat het
bordje “Te koop” al langs de weg stond, vond ik dat zo’n
raar idee. De gedachte dat ik niet meer naar mijn
ouderlijk huis, onze boerderij, zou kunnen, leek
onacceptabel. Gekscherend stelde ik daarop voor aan
Sanne om de boerderij over te nemen. We hebben er
veel over gepraat en besloten een proefjaar te doen. In
die periode kwamen veel herinneringen boven aan
vroeger. Hoe klasgenoten altijd bij mij op de boerderij
wilden spelen, hoe we zwierven over het erf, in de stallen
en in de bossen hier tegenover. Hoe ik in het weiland
altijd plantjes bestudeerde of vliegen op de koeienmest.
Tegelijk wist ik dat het runnen van een boerenbedrijf
verre van romantisch is.’ Halverwege het proefjaar
besloot het stel ervoor te gaan. Hoewel haar ouders en
grootmoeder nog in een ander deel van de enorme
boerderij wonen, runnen Johanneke en Sanne nu het
melkveebedrijf met zo’n tweehonderd koeien. In de
tussentijd werd ook zoon Maas geboren. Sanne: ‘Het
eerste jaar was zwaar. Ik was compleet blanco op dit
gebied. Je moet verstand hebben van de verzorging en
gezondheid van koeien, weides onderhouden, insemineren, onderhandelen met vertegenwoordigers, de
financiële boekhouding doen en met machines kunnen
omgaan. Ga je niet mee met de modernisering, dan red
je het niet als boer. Spijt? Nee, het is bikkelhard werken
maar aan het eind van de dag ben ik trots en voldaan.
Ook al is de melkprijs nu zo laag dat we eigenlijk niks
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verdienen. Ik mis wel eens het slenteren door de stad,
roti eten in de Kanaalstraat, en de squashvereniging om
de hoek. Maar dit is ons eigen bedrijf, dat geeft meer
voldoening.’ Johanneke lacht, die roti maakt zij nu
regelmatig. Ze is gelukkig op het erf dat ze zo goed kent.
‘We hebben het veel drukker, doen alles fiftyfifty, maar
ik voel minder stress. Het boerenleven is een way of life
die bij me past. Ik heb enorm respect gekregen voor
boeren, steeds gepassioneerder ga ik stáán voor onze
sector. Het is heerlijk om in de weilanden te lopen: mijn
grond, mijn erfenis. Om samen met de kinderen
walnoten te eten uit eigen boom. En ik ga meer en meer
van de koeien houden.’ �
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Van Amsterdam naar Wijk bij Duurstede

‘Het is als vakantie’

V

N

icola, Jurriaan, Mons, Liv en Joop Balhuizen
wonen tegenwoordig in Wijk bij Duurstede.
Bijna een jaar geleden kochten ze een huis in
het mooie vestingstadje in de provincie
Utrecht. Alle drie de kinderen hebben nu een
eigen kamer en lang zal het niet duren voor hier ook
een hond rondscharrelt. Loop de straat uit en je ziet de
molen en de dijk. Elke ochtend als Jurriaan daar bij
zijn geparkeerde auto komt, hoort hij de schapen
blaten. Nicola steekt weleens met het pontje de Lek
over en is dan steeds weer verrast door de weidse
natuur. Weilanden, bossen en vogels. Klinkt idyllisch,
en dat is het ook.
Nicola: ‘De eerste keer dat ik hier de auto uitstapte
was ik zo verrast: ik kon ádemen, schone lucht! Het
voelt voor ons nog steeds als vakantie. Het is ook alsof
we zijn teruggegaan in de tijd. Niet dat hier geen
moderne voorzieningen zijn, maar de historie is zo
tastbaar, ongepolijst en puur. We wonen in een huis
uit 1730 en worden omringd door eeuwenoude
pandjes. En wat ik ook fijn vind: bij de bakker en
slager is geen haast, waardoor je zelf ook rustiger
wordt. In Amsterdam stonden mensen, ook ikzelf, al
snel op hun horloge te kijken.’ Maar niks slechts over
de hoofdstad, ze hebben er fijn gewoond. Toch werd
de bovenetage in de Rivierenbuurt te klein, en grotere
huizen in aantrekkelijke wijken bleken te kostbaar.
Jurriaan: ‘Tegelijk realiseerde ik me dat ik verlangde
naar meer ruimte. Niet alleen in huis, ook daarbuiten.
Ik ben opgegroeid in Driebergen, een dorp hier
vlakbij, dat speelt waarschijnlijk mee. En Nicola komt
uit Zweden. Zij woonde weliswaar in Malmö, maar
twintig minuten fietsen en er waren eindeloze bossen.
Een jaar hebben we gezocht, tot we in Wijk bij
Duurstede onze sfeer vonden. Op cultureel gebied
wordt veel georganiseerd en toch woon je hier
“buiten”. We hebben nu twee keer zoveel woon
oppervlakte als in Amsterdam, voor bijna hetzelfde
geld. Plus een enorme tuin met een voormalige
klompenschuur, die is opgeknapt en waar de familie
uit Zweden kan logeren. Ook mijn werkstudio komt
daar.’ Jurriaan is componist en sound designer, Nicola
dansdocent, choreograaf en filmmaker. Hun werkplek
is nog in de hoofdstad, en ja, er is soms file, maar dat
is dit huis meer dan waard. Het hele gezin heeft
inmiddels z’n draai gevonden. En dat ze nu dichtbij
Jurriaans ouders wonen is toch ook wel fijn. �
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ia een hek in de achtertuin lopen de kinderen
langs het weiland naar school. Binnen een
minuut staan ze op het knusse plein. Die
overzichtelijkheid is nieuw, in de populaire
jarendertigwijk in Breda was het drukker. Sinds
maart wonen Michiel, Natalie, Doortje, Tijl en Faas
Malewicz in Eext, een klein dorp in Nationaal Park
Drentsche Aa.
‘Op loopafstand van hunebedden, gaaf toch?’
Michiels ogen glimmen. Rust en ruimte zochten ze.
Liever vanuit rust de drukte opzoeken, dan andersom.
De uitgestrektheid van de noordelijke provincies
sprak hen het meest aan. Als kind woonde Michiel in
het Groningse buitengebied, dat speelt mee: ‘Mijn
broers en ik bouwden schuren, reden op grote
grasmaaiers, brachten losgebroken kippen en paarden
terug. Het platteland voelt vertrouwd.’ Voor de
Hogeschool voor Toerisme en Verkeer vertrok hij
naar Breda. Daar leerde hij Natalie kennen en samen
stichtten ze een gezin. Toen de woning te klein werd
met drie kinderen en Michiel een nieuwe baan vond
als adviseur voor grensarbeiders voor de noordelijke
grensregio, werden concrete verhuisplannen gemaakt.
Natalie, die freelance werkt als human resourcesadviseur: ‘We hebben echt de landkaart gepakt en een
cirkel gezet om het gebied waar we naartoe wilden.
Het aardbevingsgebied viel af, de Hondsrug, met
bossen en heiden, was favoriet. Vervolgens zijn we
weekenden gaan rondrijden en sfeerproeven. Logeren
in herbergen, praten met makelaars, boodschappen
doen: hoe gezellig was het bij de bakker en slager? We
hebben zelfs een Sinterklaasintocht bijgewoond. Eext
had de meeste groene vinkjes, en dit huis heeft zowel
voor als achter vrij uitzicht. Aan de kinderen
vertelden we dat we naar een huis gingen met een
grote tuin. Toen Doortje ook nog de paardenwei
hierachter zag, was ze om.’ Het leeftempo ligt
inmiddels lager en er waren al lange zomeravonden
bij het houtvuur. Uitjes naar de bioscoop of een
restaurant worden gepland, maar gebeurden in de
stad ook al niet spontaan met drie kinderen thuis.
Michiel: ‘De levendigheid van Breda weegt voor ons
niet op tegen dit gevoel van vrijheid. Hier in het dorp
wordt trouwens van alles georganiseerd. Nog zoiets:
toen de kat binnen zat opgesloten terwijl wij op
vakantie waren, is de buurt te hulp geschoten. Door
ijsklontjes te voeren via de brievenbus en hem
uiteindelijk te bevrijden door met een magneet de
huissleutels van het haakje te vissen. Dat geeft toch
een welkom gevoel. Het is nog leuker en mooier dan
we dachten.’ �
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Van Breda naar Eext

‘Het platteland
voelt
vertrouwd’
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Van Amsterdam naar Baexem

‘De kasteeltuin
betoverde me’

•

I

n de 13de eeuw woonde de familie van Baexen (met een n)
op deze plek. Op de fundamenten van hun Limburgse
stamhuis werd in de 17de eeuw Kasteel Baexem
gebouwd. Na vele bewoners, onder wie baronnen en
soldaten die vochten tegen de Pruisen, is het tegenwoordig een Rijksmonument. ‘Ik ben een voorbijganger die
nu iets van deze mooie plek maakt’, vertelt Anke
Riesenkamp. Samen met haar vriend Chris en kinderen
Oets en Ko woont ze in het bijhuis. Ze runt de Bed &
Breakfast in het kasteel, evenals het restaurant op het
voorplein. Ook organiseert ze culturele bijeenkomsten
onder de naam Salon de Heerlijkheid. In de ontbijtzaal,
met prachtige muurschilderingen van kunstschilder
Matthijs Röling, zijn geregeld lezingen en optredens van
schrijvers en muzikanten. De oude kas wordt momenteel door een kunstenaar gebruikt als atelier.
Anke verontschuldigt zich, de rest van de familie is er
niet vandaag. Chris, schrijver en uitgever bij Koppernik,
moest onverwacht voor een werkafspraak naar
Amsterdam, de stad waar het gezin tot drie jaar geleden
woonde. ‘De volheid van Amsterdam, de ideeën en
plannen die daar borrelen, mis ik weleens. Tegelijk kon
ik die hoge prikkelfrequentie ook als te veel ervaren. Ik
kom al dertig jaar in Limburg op kasteel Baexem, omdat
hier familie zit. De bewoners van het hotelgedeelte,
indirecte familie, vroegen mij dat over te nemen. Ik had
geen ervaring, maar het voelde goed. Meteen had ik
plannen, niet alleen voor mooie slaapplaatsen, maar ook
voor een plek waar creatieven inspiratie kunnen opdoen
en delen. Het is ook de tuin die mij betoverde, die is zo
prachtig. In Amsterdam had ik alleen een kruidenperkje
in de dakgoot.’ Achter het kasteel ligt de enorme
botanische tuin met slingerpaadjes, een zwemvijver en
verborgen plekken. Met moerbei- en citrusbomen,
bamboe, wilde bloemen, oleanders en hortensia’s.
Tuinman ‘Klompen Theo’ doet al 25 jaar het onderhoud, maar wanneer ze kan is ook Anke in de tuin
bezig. ‘Oets van vijftien moet hier wennen. In de stad
leef je anoniemer, kan je vrijelijk rondbanjeren. Hier
zijn meer ongeschreven regels, en als ik zie hoe mensen
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losgaan met carnaval denk ik: doe dat vaker een pietsie
meer. Hoewel gasten hier komen voor de rust, ben ik als
ondernemer eigenlijk altijd druk. Maar mijn favoriete
werkplek is naast de houtkachel in een van de salonkamers, dat zegt genoeg, toch?’ �
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