Ik blijf hier

‘De buurtsuper
woensdagmid‘Hier
wonenisisoppuur
onthaasten’
dag gesloten’

Altijd vakantie

IK BLIJF

Marjolein Denekamp (35), digital strategy & performance director bij
Hearst Netherlands, trok met partner Jan Peter Jansen (50), corporate
communications manager Roche Diagnostics Nederland, en zoon
Valentijn (1) in een hoeve in Epe, op de Veluwe.

TEKST JOKE WESTSTRATE

Wie heeft er geen behoefte aan meer rust en ruimte? Maar ja, naar het
platteland verhuizen is natuurlijk vele bruggen te ver voor een stadsmeisje.
Of valt dat misschien best mee? Deze drie vrouwen kozen voor weids
en groen. ‘We leven nu veel meer buiten en met de seizoenen.’
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‘Een jaar nadat ik Jan
Peter had leren kennen, verkocht ik mijn
fijne Amsterdamse huis
om bij hem in te trekken in Almere.
Niet echt mijn place to be. Maar het was
tijdelijk en voor een goed doel: zo woonden we dicht bij zijn vier zoons uit zijn
eerste huwelijk. Toen de jongens ouder
waren, zijn wij buiten gaan wonen. We
zochten een groot stuk grond, veel vrijheid en maximaal een uur – zonder file! –
forensen. En graag een project waar ik
mijn tanden in kon zetten. Het werd De
Cruydthoeve, het eerste huis dat we zagen. We hebben nog even verder gekeken,
maar iedere keer kwamen we terug bij
deze prachtige hoeve uit 1900, waar een
charmant bakhuis aan vast is gebouwd:
een bijgebouw met een oven waar vroeger
brood en koek werd gebakken. Er is ruimte
genoeg voor twee badkamers en vijf slaapvertrekken waar de jongens en familie en
vrienden kunnen logeren. En ik heb nu een
klusatelier waar ik mijn kringloopvondsten
kan opknappen. Tegelijkertijd is het niet té
groot, want doordeweeks zijn we met z’n
drietjes, samen met ons zoontje Valentijn.

Eerst sloegen we ons kamp op in het bakhuis. Van daaruit hebben we de hoeve
grondig verbouwd. Weg met al het riet en
de schrootjes waar de boerderij vol mee
zat. De woonkamer, hal en slaapkamers
zijn gestript en we hebben openslaande
deuren en grote raampartijen geplaatst en
het hele huis van binnen en buiten geverfd.
En dat is dan alleen nog maar de boerderij,
de stallen kwamen later aan de beurt.
Op een gegeven moment kon ik geen stof
meer zien. Maar dat was gelukkig snel vergeten. We hebben 360 graden vrij zicht
en zien de zon op- en ondergaan. Dankzij
onze moes- en pluktuin leven we veel meer
buiten en met de seizoenen. Stilzitten is er
niet bij.’ 
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Biervatrollen op het Zuukerfeest

‘Op dit moment verbouwen we de tweede stal op
ons erf tot gastenverblijf. De buren wonen een eind
verderop. Ze hebben een boerenbedrijf en zijn
de beste buren die je maar kunt wensen. Toen ik
hoogzwanger was en Jan Peter in het buitenland
verbleef, was het kippenhok omgewaaid. Op zo’n
moment bel ik de buurman, die meteen kwam.
Hup, hok overeind, kippen en haan Bertus gevangen, onder de oksel geklemd en teruggezet in het
hok. De gemeenschap is hier sowieso heel sterk.
Iedereen zegt elkaar gedag. De een verkoopt jam,
de ander slaplantjes. Bij ons om de hoek zit een
aardbeienkweker. Je koopt bij elkaar. Dat lokale
omarmen vinden we leuk en doen we bewust. Als
je ergens woont, moet je interesse tonen in je omgeving. Een keer per jaar is het Zuukerfeest. Biervatrollen en een band op zaterdagavond. Iedereen gaat
ernaartoe, wij ook. Dan zie je hoe hecht het is.’

Trouwen op het erf

‘Elke dag als ik
terugrijd naar
huis, kom ik
thuis in een
stukje Frankrijk
in Nederland’
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‘We hebben nu het beste van twee werelden. We
werken in de stad en ook in onze vrije tijd rijden we
makkelijk een uurtje om in Amsterdam bij vrienden
of ergens in een café te borrelen. Heel soms mis
ik de koffietentjes om de hoek, en ik moest eraan
wennen dat niet alles 24/7 open is. De buurtsuper
is op woensdagmiddag gesloten. Hier wonen is onthaasten met het relaxte gevoel van buitenleven. Met
onze oude Saab en een volle picknickmand verkennen we geregeld de omgeving. En iedere keer als ik
van mijn werk in Amsterdam terug naar huis rijd,
kom ik thuis in een stukje Frankrijk in Nederland.
Vrienden en familie zijn hier graag en de jongens
vinden het heerlijk om bij ons te ontspannen; ze
zien het als een minivakantie. Ik geniet van al dat
bezoek. Dan dek ik de lange tafel achter in de tuin
en schuift iedereen aan. Valentijn is in dit huis geboren en volgend jaar september trouwen we hier
op het erf. Dat maakt dit huis extra bijzonder.’ 
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Verborgen plek
Kinderboekenschrijfster Christine Algera (47) woont met Walja Karten (51),
interim-projectmanager, en dochters Floor (16) en Sterre (14) in een huis
op het landgoed van een barones in het Gelderse Voorst.

‘Ik vermoed
dat we hier nooit
meer weggaan’

‘De eerste keer dat we
over de zandweg langs
het maisveld reden om
het huis te bezichtigen
dachten we: dit kan niet!
Wat is het addertje onder
het gras? De weg langs de mais leidt naar
een oase van rust. Midden tussen het groen
staat een prachtig groot huis met rieten dak
en een schuur. Een vanaf de doorgaande
weg gezien verborgen plek. Bezoek moet
twee keer op de routebeschrijving kijken.
Tot op de dag van vandaag hebben we de
adder niet gevonden. Het is hier heerlijk
wonen. Rust, rust, rust en prachtige natuur.
Dat misten we in ons grote huis met tuin
in Heemstede, waar we waren gaan wonen
omdat we uit onze woning in Haarlem waren gegroeid. Er was ruimte genoeg, maar
Heemstede is toch een stad. Uiteindelijk
heb je altijd mensen om je heen. Dat klinkt
kluizenaar-achtig en dat ben ik misschien
ook wel. Ik houd echt van alleen zijn. Dat
hebben we alle vier.’

Huren op stand

‘We hebben ons huis te koop gezet en kozen de mooiste provincies wat betreft de
natuur om ons op te oriënteren: Drenthe,
Gelderland en Overijssel. Het ging ons om
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de schoonheid van een plek en niet om
voorzieningen in de buurt. Het was alleen
belangrijk dat we niet in een dorpje in de
Biblebelt terecht zouden komen en dat de
scholen voor de kinderen goed te bereiken
zouden zijn. Op Funda kwamen prachtige huizen voorbij, maar omdat ons huis
niet direct verkocht was, konden we niet
in actie komen. Inmiddels had mijn man
zijn baan bij de rijksoverheid opgezegd om
net als ik voor zichzelf te beginnen. Hij kon
zo’n goede regeling treffen, daar moest hij
gewoon gebruik van maken, maar een huis
kopen was geen optie meer. Geen van twee
konden we nog een loonstrookje laten zien;
het werd huren. Jazeker, dit is een huurhuis! Kun je het geloven? Het is eigendom
van een barones. Er staan enkele tientallen
woningen op haar Landgoed De Poll. 

‘Toen we langs het
maisveld reden om
het huis te bekijken
dachten we: wat is
het addertje onder
het gras?’
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Als je langs de IJssel rijdt, herken je ze aan de groene luiken met een rond beeldmerk voor de ramen.
Toen ik het huis online zag, was ik meteen verliefd
en al bij de eerste bezichtiging wisten we zeker dat
we hier wilden wonen. Gelukkig heeft een eerdere
geïnteresseerde er vanaf gezien en kunnen wij het
voor onbepaalde tijd huren. We hebben wat muren
geverfd en een houtkachel geplaatst en dat was het.
Ik vermoed dat we hier nooit meer weggaan. Ook
de kinderen wonen hier graag. Mijn oudste dochter
vindt het net als ik heerlijk rustig, met zo weinig
mensen. De jongste miste aanvankelijk haar vriendinnen, maar heeft nu vrienden gemaakt in de stal
waar haar paard staat. Het enige waar ze allebei
weleens om mopperen is de fietstocht naar school.
De een fietst een halfuur naar Zutphen, de ander
veertig minuten naar Loenen.’

Pipowagen als kantoor

‘Als je het
dijkje afgaat
en door een
stuk bos
loopt, kom je
bij de buren’
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‘Het weitje hebben we er later bij kunnen huren.
Er lopen twee pony’s, twee geitjes, drie kippen en
een kat rond. Allemaal moesten ze weg bij hun oorspronkelijke eigenaren en wij geven ze graag onderdak. Mijn lievelingsplek? De pipowagen waarin ik
schrijf – die heeft mijn man helemaal opgeknapt tot
kantoortje. Er staat een houtkachel in en een bank
waarop ik lekker kan zitten lezen. Als je het dijkje
af gaat en door een stuk bos loopt, kom je bij de
buren. We hebben heel leuk contact en eten af en
toe samen. En een aantal keer per jaar zien we de
buren in de straat wat verderop. We gaan nu minder vaak langs bij familie, maar dat komt ook doordat de kinderen inmiddels eigen bezigheden hebben.
Familie komt naar ons toe, we zijn de enigen die
echt buiten wonen, dus dat is heerlijk voor hen.
En af en toe gaan we naar Zutphen, om uit eten te
gaan. En dan snel weer terug naar huis. Ik mis de
stad totaal niet.’ 
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‘Terwijl
iedereen
nog slaapt,
neem ik een
duik in de
Linge’

Het roer moest om
Suzanne Thoëne (39) is makelaar en eigenaar van Van Stad Naar Land.
Samen met haar man Rutger (42), ondernemer, en zoons Thijmen (6) en
Mattijs (3), woont ze in een dijkhuis aan de Linge in Gellicum.

‘Rutger is in de Betuwe opgegroeid
en wilde altijd al terug. Dus toen wij
elf jaar geleden in Amsterdam een
relatie kregen, was het duidelijk dat
we ooit buiten zouden gaan wonen.
Toen al ben ik me gaan oriënteren
op de omgeving. Op internet bekeek
ik mooie huizen hier in de buurt en dan vroeg ik
Rutger of het een leuke plek zou zijn om te wonen.
Hij wist precies in welk dorpje je wel of niet kunt
grasmaaien op zondag. Tijdens bezoekjes aan mijn
schoonouders toerden we door de omgeving.’

Bootjes kijken

‘Uiteindelijk bleven we nog tot 2016 in Amsterdam
wonen. Met de komst van onze tweede zoon werd
het tijd voor een ruimer huis en voor de Betuwe.
Dankzij mijn voorwerk was de plek waar we wilden
wonen snel gevonden, maar het huis was niet meteen
liefde op het eerste gezicht. Het was hokkerig, overal zaten schrootjes op de muur en boven was het te
klein. Maar in het huis zíjn voelde heel goed. Onze
oudste zoon zat in de vensterbank naar de bootjes te
kijken die voorbijvoeren op de Linge en we wisten:
dit is onze plek. Een halfjaar lang hebben we verbouwd. Zonder overdrijven: een keerpunt in mijn
leven. De verbouwing viel samen met het moment
dat ik overwerkt was. Nadat een van de werkmannen had gebeld dat hij het dakraam op de verkeerde
plaats in ons maagdelijke nieuwe dak had gezaagd,
barstte ik in tranen uit. Het roer moest om.’ 
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‘De verbouwing
viel samen met
het moment dat
ik overwerkt was’
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Ik wilde niet meer overleven, maar leven. Op deze
plek wonen heeft daar enorm bij geholpen. Je
wordt niet geleefd zoals in de stad – je bent veel
meer op jezelf gericht. En zelfvoorzienend, dankzij
de moestuin, kelder en vriezer. Iedere morgen om
half zes gaat de wekker. Terwijl iedereen nog slaapt,
mediteer ik of doe ik yoga-oefeningen. Daarna
steek ik de dijk over naar ons stukje land aan de
rivier voor een duik in de Linge. Zelfs in de winter
als er sneeuw ligt. Heerlijk! Daarna ontbijten met
z’n vieren.’

Toerist in Amsterdam

‘Als we dit huis
ooit verlaten,
dan alleen om
nog vrijer te
gaan wonen’
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‘Het werk moest ook anders. Jaren terug runde ik
een eigen modelabel en het ondernemerschap riep
weer. In mijn concept Van Stad Naar Land begeleid ik mensen die van de stad – veelal Amsterdam
– naar het platteland willen verhuizen, maar geen
idee hebben waar ze moeten beginnen. En of ze
er wel geschikt voor zijn. Op de site staat een test
voor mensen die twijfelen of ze geschikt zijn voor
het buitenleven. Hoe lang wil je onderweg zijn naar
een stad? Ben je bereid je boodschappen met de
auto te doen? Wil je je eigen grasmaaien, of liever
natuur om je heen zonder er zelf voor te zorgen?
Een goede voorbereiding helpt om het tot een
succes te maken.
Als vrouw van de wereld – ik vloog de wereld
over voor mijn modelabel Fancy Friday – dacht ik
de stad enorm te gaan missen. Maar ik heb geen
seconde hoeven wennen. Hooguit een beetje aan
het feit dat de auto een belangrijkere rol speelt. Niet
om de jongens naar school te brengen, daar fietsen
we in vijf minuten naartoe. Maar voor hockey en
zwemmen moeten we een kwartier autorijden.
Eens in de twee maanden ga ik naar Amsterdam.
Met een kop koffie kijken wat er allemaal aan me
voorbijtrekt. Heel fijn, voor een dagje. Als we dit
huis ooit verlaten, dan alleen om nog vrijer te gaan
wonen. In een veld zonder buren.’ 
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