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De stad uit

»

‘Vijf jaar geleden zijn Jamie en ik getrouwd op de Vijver-

schie. De idyllische boerderij, al dat groen, de sfeer en 

het weidse uitzicht: we waren meteen gegrepen door 

deze plek. Toen de eigenaar ons vertelde dat het te 

koop kwam, werd er een zaadje geplant in ons hoofd. 

We begonnen te fantaseren. Jamie is architect en zag 

het meteen voor zich: weg uit de stad en de Vijverschie 

ombouwen tot locatie waar bijzondere dingen kunnen 

plaatsvinden en er dan ook zelf gaan wonen. Bij mij 

duurde het iets langer. We hadden altijd gedroomd van 

een plek in het groen, maar ik wilde wél een goed plan 

hebben en mijn praktijk als loopbaancoach kunnen voort-

zetten. Dat is gelukt. Voor mijn werk is de plek ideaal: 

omgeven door polder, boomgaard en moestuin kunnen 

mensen even afstand nemen van hun dagelijks leven en 

goed naar zichzelf kijken. In het weekend verhuren we 

de tuin en de boerenschuur voor feesten en partijen. Dan 

staan er lange, met linnen gedekte tafels in de theetuin en 

vuurkorven op het eiland, hangen er lampjes in de bomen 

en wordt er gedanst op het terras. Alles kan bij ons en 

niets moet. En soms gebeuren er dingen die je niet kunt 

plannen. Laatst werd een bruiloft ineens verstoord door 

gemekker. Ik zie Jamie nog rennen, richting sloot. Ik snel 

erachteraan. En ja hoor, daar lag een van de schapen, 

op z’n kop. Loodzwaar inmiddels, doordat de vacht van 

het beest zich had volgezogen met water. Met heel veel 

moeite en worstelend door de modder hebben we het op 

het droge gekregen, onder luid applaus van alle bruilofts-

gasten. Dat zijn gouden momenten. Onze dochters van 

zes en twee genieten enorm hier. Ze scharrelen overal een 

beetje tussendoor en staan op menig feestfoto. Vorig jaar 

kreeg een van de oudere schapen jongen. Als je dan met 

je dochters boven twee pasgeboren lammetjes staat, die 

nog helemaal onder de smurrie zitten, dan denk je wel bij 

jezelf: wat heb ik een mooi leven.’ 

vijverschie.nl

Feesten in de polder
Natasja van der Werf (37) verruilde de binnenstad 

van Rotterdam voor een plek in de polder. Van een 

oude boerenschuur maakte ze feestlocatie. 

Juffers in het 
groen

een herberg in het bos, een kookatelier tussen de 
fruitbomen: deze vrouwen begonnen een  
onderneming in the middle of nowhere. 

Door ElsbEth GriEvink  Fotografie AnnE timmEr

‘Soms gebeuren er 
dingen die je niet kunt 

plannen’
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‘Wat ruimte met 
een mens doet: je 

ziet mogelijkheden’

’’s Ochtends zet ik de tuindeuren open, stuur ik de 

hond naar buiten en bereid ik me in alle rust voor op 

de kookworkshop die ik die middag zal geven. Ik zet 

de ingrediënten klaar, haal peren uit de boomgaard en 

pluk wat kruiden. Intussen komt een van mijn jongens 

naar me toe, van: ‘Mam, we moeten de veren van de 

kippen bijknippen, anders vliegen ze uit de ren en dan 

pakt Woody (de hond, red.) ze!’ Heerlijk vind ik dat. 

Buiten bezig zijn met wat ik het liefst doe en genieten 

van mijn zoons van tien, acht en vier, die van stadskin-

deren in echte plattelandsjongetjes zijn veranderd. Asch 

telt vierhonderd inwoners en het is er altijd stil. Wat een 

contrast met Utrecht, waar de bus voor ons huis langs 

denderde. Op een gegeven moment gíng het gewoon 

niet meer, daar. We hadden twee jongens en een tuin zo 

groot als een postzegel. Weg wilden we, naar het groen. 

Op Funda vonden we een vervallen boerderij, waar een 

boer driehonderd schapen hield. Op het erf stond meer 

dan duizend vierkante meter aan grote schuren. Toen we 

er eenmaal woonden, merkten we wat ruimte met een 

mens doet: je ziet mogelijkheden. Je kunt ineens feesten 

geven, voorraad opslaan of een restaurant beginnen. En 

zo ontstond het idee voor een kookatelier aan huis. Ik 

heb anderhalf jaar de lunch verzorgd in een restaurantje 

in Portugal, waar ik heb op de Zuid-Europese manier 

heb leren koken. Nu breng ik die kennis op anderen 

over. Ik geef kookworkshops en verzorg catering voor 

kleine bijeenkomsten. In de boerenschuur, en bij mooi 

weer gewoon buiten, omringd door de fruitbomen en 

rondscharrelende kippen. In de tuin heeft mijn man Mars 

een houtgestookte oven gebouwd, waarin je de lekkerste 

stoofschotels en tarte tatins kunt maken, en waarin we 

zelf brood en pizza’s bakken. Sinds kort hebben we ook 

een mobiele houtoven, zodat we kunnen koken waar we 

maar willen. We koken veel op cederhout, dat geeft een 

heel bijzondere smaak, waardoor mensen soms dingen 

lusten, waarvan ze dat nooit hadden gedacht. Mijn gas-

ten zien genieten van het eten en van de omgeving, vind 

ik het fijnste wat er is. Ik moet me soms echt inhouden 

om niet steeds uit te roepen: Léuk is het hier, hè?’ 

lalotta.nl

Koken in de schuur
In de Betuwe geeft Lotte Timmermans (42) 

kookworkshops in een tot kookatelier 

omgebouwde schapenschuur.



Vlag
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 ‘We hebben een 
uitzicht als op een 

ansichtkaart’

‘Elk seizoen heeft zijn charme in de Biesbosch. Op mooie 

zomeravonden is het hier superdruk. Dan hebben veel 

mensen gewandeld en gefietst, en stroomt het terras bij 

ons stampvol. Maar in de wintermaanden kan het hier 

muisstil zijn. Zeker als het sneeuwt en gasten afbellen, 

omdat ze het eng vinden om hier helemaal naartoe te 

rijden. Maar móói dat het hier dan is! We hebben een uit-

zicht als op een ansichtkaart. Het was nooit onze bedoe-

ling om ergens in the middle of nowhere een horecazaak 

te beginnen. Een vriendin belde ons op: de herberg in de 

Biesbosch staat te koop en ik vind dat jullie het moeten 

gaan doen. We hebben er even over moeten nadenken. 

Het restaurant moest vegetarisch blijven, dat stond zo in 

de huurbepaling en daar hadden we nauwelijks ervaring 

mee. Maar de plek was natuurlijk geweldig; in het bos, 

aan de rivier, met ganzen die het terras overvliegen en 

bunzingen die ’s nachts rond je huisje spoken. Midden in 

de vrije natuur. We besloten ervoor te gaan. Van donder-

dag tot en met maandag zijn we hier, de rest van de week 

verblijven we in ons appartement in Utrecht. In het begin 

had ik enorm veel heimwee en reed ik ’s nachts nog vaak 

terug. Ik moest wennen aan de clientèle die al jaren in de 

Herberg kwam en gewend was aan bepaalde gewoontes: 

frieten als bijgerecht en stillevens van groenten aan de 

muren. Wij hadden zo onze eigen visie op vegetarisch 

eten – Ewout kookt heel bijzonder, culinair, verrassend – 

en ook op het interieur, maar die werd niet door iedereen 

gewaardeerd. Daar zit je dan met je Randstedelijke goede 

bedoelingen. Gelukkig is dat helemaal goed gekomen. 

We hebben met veel van onze gasten een heel leuke, 

persoonlijke band. In de stad zit je met z’n allen op een 

kleine oppervlakte, hier woon je met weinig in een heel 

groot gebied. Dat zorgt toch voor een bepaald dorps-

gevoel. Samen de schouders eronder, elkaar helpen, dat 

idee. Heel mooi. Ik voel me nog steeds een stadsmens, 

maar ben op beide plekken helemaal gelukkig. Hier, als 

ik Ewouts gerechten serveer en zie dat onze gasten het 

naar hun zin hebben. Daar, in Utrecht, als ik te voet naar 

de Coffee Company kan.’ 

kopvanhetland.nl

Logeren aan het water
Midden in de Biesbosch runnen Liesbeth Kroeze 

(46) en haar man Ewout Herberg De Kop van 

’t Land. Hij kookt, zij doet de rest.

H
a

a
r

 e
n

 m
a

k
e

-u
p

: 
c

o
r

in
n

e
 v

a
n

 d
e

r
 H

e
ij

d
e

n


