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Ruimte, rust en schone lucht

Wonen bij
de boer

Op de meeste boerderijen wordt allang niet meer geboerd.
Nieuwe bewoners betrekken vrijgekomen panden, agrarische
grond maakt plaats voor infrastructuur en nieuwe natuur.
Maar hoe idyllisch is buiten wonen nu echt?

‘Er gaan relatief meer ouderen
op het platteland wonen.’

Hij heeft er weer een te koop zien staan: mooi
oud huis midden in Holwerd, doorgaande straat,
vier slaapkamers, tuin van vijftien meter diep.
‘Dat kost hier maar 160.000 euro. Kom daar
maar eens om in Amsterdam,’ zegt Jan Idsardi.
Hij is akkerbouwer, runt een van de tien boerenbedrijven in het Friese dorp. ‘Meestal gaat zo’n
huis naar iemand uit de buurt, maar soms is het
iemand van buiten. Als je ervan houdt, is het
prachtig wonen hier, hoor! Ruimte, rust, schone lucht. En de mensen zijn vriendelijk.’
Het kan zo in een folder. Ruimte, rust, schone
lucht? Ga op het platteland wonen! En waarom
niet? Bijna één op de drie stedelingen zegt ooit
naar het platteland te willen verhuizen, zo blijkt
uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) van vorig jaar. Zo’n twee miljoen
Nederlanders spreken de voorkeur uit voor ‘landelijk wonen’.
Niet dat er nu een enorme trek naar het platteland gaande is, constateert Anja Steenbekkers,
projectleider van het meerjarig onderzoeksproject ‘De sociale staat van het platteland’ van het
SCP. ‘In tijden van crisis is eerder de stad weer
iets populairder, want daar is makkelijker werk
te vinden.’

Rustige oude dag
Maar de samenstelling van de bevolking verandert. Generaliserend: het platteland ontgroent
en vergrijst. Jongeren gaan naar de stad, de bevolking die blijft wordt gemiddeld ouder. ‘En er

22

MAATWERK 3 2009

WU_Maatwerk03-09_Binnen.indd 22-23

gaan relatief meer ouderen op het platteland
wonen, vooral uit de groep 50- tot 64-jarigen.
Om te genieten van een betaalbare, rustige
oude dag.’
Rust: dat woord keert vaak terug in de redenen
waarom het platteland aantrekkelijk lijkt. ‘De
meeste Nederlanders hebben een tamelijk idyllisch beeld van het platteland,’ aldus Steenbekkers. ‘Het is alsof dat beeld van de jaren vijftig
een beetje blijft hangen. Je loopt altijd zo bij
de buren binnen, kinderen gaan samen naar
school toe, moeder zit thuis met een kopje thee
op ze te wachten. Dat beeld klopt natuurlijk
maar deels. Het platteland is echt geen achtergebleven gebied.’
Een voorbeeld: ook op het platteland worden de
familiebanden losser. ‘Kerk, familie, het is allemaal iets minder dwingend aan het worden,’
zegt Steenbekkers. ‘Er lijkt meer vrijheid te zijn.
Dat is gunstig voor iemand die wil aarden op
zo’n nieuwe plek.’

Plussen en minnen
De ‘import’ ziet doorgaans meer plussen dan
minnen. Oké, de bioscoop en het museum zijn
verder weg. Misschien is er geen Albert Heijn
maar een kruidenier die enkel het hoogstnoodzakelijke in de schappen heeft. De bus komt
maar eens in het uur langs of alleen in de spits.
Daar staan pluspunten tegenover: de huizen zijn
goedkoper. De dorpsgemeenschap is vitaal. Er is
over het algemeen een actief verenigingsleven.>
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Laten zien hoe mooi het platteland is

‘Bijna één op de drie stedelingen
zegt ooit naar het platteland te
willen verhuizen.’

‘Als je eens achter een
trekker rijdt ga je niet
inhalen, je wacht.’

Kinderen kunnen doorgaans zelf op de fiets
naar school. En niet te vergeten: je groet elkaar
gewoon op straat.
‘Stedelingen pikken de lokale tradities snel op,’
zegt Wim Canzano, adviseur in de Betuwe en
de Bommelerwaard bij LTO Vastgoed, de makelaarstak van de landbouworganisatie. Klagen
de stadse nieuwkomers misschien in het begin
over de geluidskanonnen die de fruitteler moet
gebruiken om spreeuwen te verjagen, later zien
ze de noodzaak er wel van in.
‘Als je op het platteland wilt wonen, moet je
met bepaalde zaken rekening houden. Als de
mest wordt uitgereden of de maïs wordt binnengehaald, kom je op de weg wel eens achter
een trekker te rijden. Dan ga je niet inhalen, je
wacht. Net zoals je respect toont voor het geloof.
De zondag is in dit gebied heilig.’

stedelijking, infrastructuur en nieuwe natuur.
Leuk voor de nieuwkomer en de recreant, maar
voor een boer het teken dat het gedaan is met de
rust. Een boer uit Brabant zegt tegen het SCP:
‘Dat begint ’s morgens vroeg met fietsers, wielrenners en skaters en weet ik veel. Het wordt
steeds drukker.’ Een ondernemer uit Zeeland
is positiever: ‘Zelfs midden in de zomer kan je
in Noord-Beveland nog echt de rust vinden. Ja,
dat vind ik zalig. Dat is ook een van de redenen
dat ik hiernaartoe ben verhuisd.’

Rustzoekers
Hij heeft ‘er veel zien komen’ in de twaalf jaar
die hij nu in de makelaardij zit, senioren, gezinnen, ‘mensen die weg willen uit het drukke
westen’. Vooral de voormalige boerderijen zijn
in trek. ‘Soms komen ze hier omdat ze paarden
willen houden of een bed & breakfast willen
beginnen – dat soort ideetjes.’
Het boerenleven raakt op de achtergrond.
Volgens een telling uit 2006 zijn er ongeveer
140.000 boerderijen, maar daarvan zijn er maar
zo’n 50.000 in gebruik als agrarisch bedrijf.
Nieuwe bewoners betrekken de panden van de
boeren, agrarische grond maakt plaats voor ver-

Begrip kweken
Akkerbouwer Jan Idsardi ziet dat ‘de mensen
steeds verder van de landbouw af komen te
staan’. Het stimuleert hem juist meer uit te
leggen. Begrip te kweken. Met collega-boeren
begon hij enkele jaren geleden de vereniging
EcoLaNa (Economisch en ecologisch verantwoorde Landbouw en Natuur): eigenlijk een gemengd bedrijf nieuwe stijl, met koeien, aardappelen en schapen. De boeren werken samen op
280 hectare, wisselen land uit, zodat er zo min
mogelijk mest wordt gebruikt.
‘Je kunt best mensen toelaten op je land,’ zegt Idsardi. ‘Stedelingen begrijpen anders niet waar
je mee bezig bent. Zo kom je tot elkaar.’ De boeren gaan samen een wandelpad door het gebied
openen, langs weidevogels die er bescherming
genieten en schapen die het graaswerk doen.
‘Mensen wandelen steeds meer. Dat gebruiken
we. Zo kunnen ze goed zien hoe mooi het platteland eigenlijk is.’


Bronnen: Het platteland van alle Nederlanders (Sociaal en Cultureel Planbureau,
2008), Overgebleven dorpsleven (SCP,
2008), Verhuisstromen en motieven (Abf
Research voor het ministerie van VROM,
2008), Thuis op het platteland (SCP, 2006).

24

MAATWERK 3 2009

WU_Maatwerk03-09_Binnen.indd 24-25

Thuis op het platteland?
- Van alle Nederlanders woont zo’n 38% op het platteland.
- Ruim driekwart van de Nederlanders is positief over het platteland, van de
plattelanders 87%.
- Ruim 90% van de plattelanders is tevreden met de woning en 95% met de 		
woonomgeving.
- Het aandeel koopwoningen ligt op het platteland rond de 70%, in de stad rond
de 45%.
- 9% procent van de plattelandsbewoners voelt zich wel eens eenzaam, tegen
15% van de stedelingen.
- 11% van de plattelandsbewoners voelt zich wel eens onveilig op straat, tegen
24% van de stedelingen.
- Jaarlijks verhuizen ongeveer 1,6 miljoen personen. Er vertrekken meer 		
50-plussers uit de stad dan dat er binnenkomen.
- Op het platteland zijn de inkomens minder ongelijk verdeeld dan in de stad.
- Driekwart van de plattelanders heeft minimaal één keer per week contact met
de buren; in de stad is dit tweederde.
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Trend in beeld

Hoe is het, als je altijd in de stad gewoond hebt, om naar
het platteland te verhuizen? De familie Van Acht verhuisde
naar boerendorp Den Dungen, maar bleef wel onder de rook
van Den Bosch.

‘Van
de stad
naar het

platteland’

26

MAATWERK 3 2009

WU_Maatwerk03-09_Binnen.indd 26-27

‘Kijk, hier werden de boten afgemeerd. De beschoeiing zit er nog.’ Wim van Acht kijkt vanuit
het raam van zijn verbouwde monumentale
boerderij op de buitendijk van Den Dungen.
‘Vroeger stond het land achter de dijk soms zo
diep onder water, dat je met de boot naar Den
Bosch moest. En nog steeds kan het hier behoorlijk drassig worden.’ Samen met zijn vrouw
Nettie van Gelder (48) kocht Wim van Acht (55)
twee jaar geleden een grote boerderij met grond
in Den Dungen, een dorp op
vier kilometer van Den Bosch.
Den Dungen telt zo’n honderd
monumentale
boerderijen,
waarvan een aantal de status
van gemeentelijk monument
heeft. Zo ook het huis van
Nettie en Wim. Na vijftien
jaar Den Bosch kozen ze uiteindelijk voor het platteland.
Nettie: ‘Tien jaar geleden hadden we ook al het
idee dat het leuk was om buiten de stad te wonen. We fietsten vaak over de dijken door dit gebied en werden dan altijd enthousiast van de
ruimte. Ruimte die we in de stad misten. Maar
onze drie zoons hadden het zo naar hun zin op
school en op hun sportclubjes, dat we ze daar
niet wilden weghalen.’ Toen de jongste veertien
was en de afstand naar school en sportclubs
was te overzien, waagden ze de stap. ‘We hebben in die tien jaar altijd wel gekeken naar
huizen, vooral boerderijen, buiten de stad. Maar
dit was echt een buitenkans voor ons. Er moest
groots verbouwd worden, wat inhield dat we er
veel van onszelf in kwijt konden. En omdat
het al lang te koop stond, viel er goed te onderhandelen over de prijs.’

Groente uit de tuin
Het leven van de familie Van Acht is veranderd
sinds ze op het platteland wonen. Nettie is, geïnspireerd door de omgeving, een eigen moestuin begonnen, met daarin sla, andijvie, prei en
ook aardbeien. ‘We leven hier veel meer buiten
en koken vaak uit eigen tuin. Je proeft echt het
verschil. We hebben ook veel eekhoorns in de
tuin. Die komen op de notenbomen af. Ze verzamelen noten en slaan ze op voor de winter. Vanuit de huiskamer zien we ze
vaak pal voor het raam langslopen.’ Het leven in het dorp
begint eerder dan in de stad,
volgens Wim: ‘Om een uur of
zes hoor je de eerste tractoren
al langskomen en om halfzeven is er volop activiteit. Dat
stoort ons niet. Op zondagen
is het stiller, maar anders stil
dan in de stad. Vanaf een uur of negen heb je
dan fietsers op de dijk, maar ook antieke auto’s.
We zitten hier echt aan een toeristische route.’
Een paar keer per jaar zijn er buurtbijeenkomsten voor de bewoners van de Bosscheweg, dan
wordt er gezamenlijk gebarbecued of geklust.
Nettie: ‘We kenden al wat mensen aan de dijk,
voordat we hier woonden. Die kwamen toen
we hier eenmaal zaten meer in beeld. Ik geloof
niet dat de dorpsbewoners moeite hebben met
nieuwe bewoners, maar echt contact hebben we
toch vooral met mensen “van buiten”.’

‘Om een uur of
zes hoor je de
eerste tractoren al
langskomen.’

Terras met steenoven
Om het huis liggen het erf, verschillende terrassen, waarvan een met een heuse steenoven, een
siertuin en een grote weide.
>
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Al die ruimte leent zich prima voor feestjes en Ieder weekend gasten
die worden dan ook regelmatig gehouden. Wim: Dat hun huis in Den Dungen eigenlijk te groot is
‘Als het hockeyseizoen van een van de jongens voor de levensfase waar ze nu in zitten, was
afsluit met een barbecue, is dat meestal bij ons Wim en Nettie meteen duidelijk. De kinderen
in de tuin. Heel gezellig.’ Er is veel veranderd, gaan tenslotte de komende jaren het huis uit.
maar ook veel bij het oude gebleven. Wim werkt Daarom ontstond al snel het plan om een bed
nog steeds als partner bij Solving, een strate- and breakfast in het voorhuis te beginnen. De
gisch adviesbureau in Den Bosch, Nettie werkt boerderij werd ooit als herberg gebouwd en jaop dezelfde school voor speciaal onderwijs in renlang werd er aan dorpelingen en voorbijganDen Bosch en hun jongste van zestien gaat nog gers drank geschonken in het voorhuis. Nettie:
naar dezelfde school en sportclubs in de stad. ‘De B&B draait goed. We hebben ieder weekend
De oudste twee studeren inmiddels, maar ko- gasten, en soms ook wel eens door de week.’
men in het weekend maar al te graag thuis. Net- Een andere grote ingreep was de verbouwing
tie: ‘Buiten, maar toch dicht bij Den Bosch. Dat van de zolder. Daar zijn drie slaapkamers
wilden we en dat hebben we ook gevonden.
voor de jongens gecreëerd en twee badkamers.
Toen de kinderen klein waren
Boven kijk je door grote
had ik hier niet willen wonen.
ramen
op
een
deel
In Den Bosch woonden we in
van de benedenverdieping,
de Philips de Goedestraat
dat maakt de voormalige
vlak bij de school in een wijk
hooizolder licht en open.
met veel andere kinderen. Ze
Waar nu de woonkamer en
konden er fijn op straat fietkeuken zijn, stonden ooit de
sen of verstoppertje spelen.
koeien. Een grote ingreep
Dat sociale aspect vond ik
daar was de verhoging van
heel belangrijk. We hebben
het plafond. Om hun droomdaar vijftien jaar fijn gewoond
huis te realiseren, hebben
in onze twee-onder-eenkapwoning, die we trou- Wim en Nettie veel in hun boerderij geïnveswens ook rigoureus verbouwd hebben. Dat lijkt teerd. Er is tien maanden intensief verbouwd.
een beetje bij ons te horen.’ Het huis in Den Maanden waarin ze zelf, ook de kinderen, ieder
Bosch was ruim, maar door de uitbouw was de weekend meewerkten. Nu zijn ze van het resultuin vrij klein. De behoefte aan meer buiten- taat aan het genieten. De fijnste plek in de boerruimte bleef bestaan. In de periode voor Den derij is voor hen bij de open haard in de woon
Bosch woonden Wim en Nettie vijf jaar aan het kamer: ‘lekker knus’. Buiten zitten ze het liefst
Bloemkeshof in Zaltbommel. Ook in een twee- op het terras onder de bomen. Wim: ‘Aan het
onder-eenkapwoning, maar een kleiner for- einde van de dag zit je daar in de avondzon, echt
maat. Daar werd hun eerste kind geboren en een fantastische plek.’
ook hun tweede zoon zag daar het levenslicht. Nettie: ‘Ooit komt er een dag dat deze boerderij
‘Zaltbommel is een prachtig stadje, maar de wijk echt te groot wordt voor ons. Als het zover is, zie
waar wij woonden vonden we nogal saai. Het ik ons wel teruggaan naar de stad. Naar een
leefde overdag niet. ’s Ochtends liep de wijk leeg mooi appartement of bovenhuis. We hebben
als iedereen naar zijn werk of naar school ver- ook een vakantiehuisje in Zeeland, dat houden
trok en pas aan het einde van de dag kwam alles we aan. Op termijn kunnen we dan mooi onze
weer terug. Wim werkte toen al in Den Bosch en tijd tussen buiten in Zeeland en stads Den Bosch
we kozen ervoor dichter bij zijn werk te gaan verdelen.’

wonen.’

1988-1992

Bloemkeshof 39,
Zaltbommel

‘Waar nu de
woonkamer en keuken
zijn, stonden ooit
de koeien.’
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1992-2007

Philips de Goedestraat 6,
Den Bosch
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