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keuze, want ik wil niet elke paar jaar
opnieuw met kwasten aan de slag.”

Varkensstal 
,,Bij de meeste verbouwde boerde-
rijen is veel van het oorspronkelijke
interieur verdwenen. Dat was ge-
woongoed in de jaren 70. Destijds
kochten veel stedelingen een voor-
malige boerderij en verbouwden de
boel flink. Gelukkig zijn de vorige ei-
genaren van dit huis anders te werk
gegaan. Ze hebben de bedsteden be-
houden en de schouw met de spek-
kast laten zitten. Dat deel is natuur-
lijk tot woonkamer verbouwd, maar
daar hebben ze zelfs een varkensstal
laten zitten. Aan het deurtje is nog te
zien waar de varkens er met hun
snuitjes tegen aan hebben geschurkt.
Dat heb ik ook allemaal zo gelaten,

dat soort details zijn sfeerbepalend.
Voor ik naar Steenderen verhuisde,

woonde ik in Utrecht dicht tegen het
centrum aan. Op zich leuk en gezel-
lig, maar ik miste het buitenleven. Ik
wil de mest ruiken en de natuur be-
leven. In de stad merk je relatief wei-
nig van de schommelingen die de na-
tuur met zich meebrengt. Op Utrecht
Centraal hangt een bord met daarop
een tekst hoe het weer is buiten, dat
zegt al genoeg. Hier heb ik lekker veel
ruimte ook om mijn auto en motor te
parkeren. Kom daar maar eens om in
een grote stad. Telkens als ik naar
huis ga en ik mijn erf op rijd, moet ik
keihard schateren. Wauw, dit is van
mij, denk ik dan. Een heerlijk ge-
voel.”

Noaberschap
,,Of ik het stedelijk aanbod en leven
mis? Nou, niet echt. In Steenderen
zijn we van veel gemakken voorzien,
er is zelfs een zwembad om de hoek.
De supermarkt in het dorp is zeven
dagen per week open en er zijn een
paar boerderijwinkels. Wat ik hier
ook prettig vind, is het noaberschap.
Mensen hebben oog voor elkaars
welzijn, we maken met zijn allen
deel uit van een buurt. Dat ken ik van
vroeger en vind ik een leuke manier
van omgaan met elkaar.”

Even 
voorstellen

Willem Buunk (46),

planoloog

Deest

Adres: Grotestraat

22

Prijs: € 449.000 k.k.

Bouwjaar: om-

streeks 1860

Kenmerken: Boerde-

rij van het type ‘kruk-

huis’, rietgedekt. In-

clusief zelfstandig

appartement met

eigen entree.

Oude huizen met eigen
grond of zelfs een weiland  

Nijmegen

Adres: Heideparkse-

weg 554

Prijs: € 475.000 k.k.

Bouwjaar: 1811

Kenmerken: Dit huis

heeft veel buiten-

ruimte, maar ligt ook

vlak bij de stad en bij

het Goffertpark. Er

zijn twee kelders en

een houten tuinhuis

met een veranda.

Arnhem

Adres: Drielse Rijn-

dijk 115

Prijs: € 549.000 k.k.

Bouwjaar: circa

1900

Kenmerken: Dit huis

ligt vlak bij de uiter-

waarden en heeft

een eigen weiland.

Gendt

Adres: ’t Hof 2 

Prijs: € 795.000 k.k.

Bouwjaar: 1812

Kenmerken: Huis

met vier terrassen in

de tuin. Hal met ei-

kenhouten scheeps-

dekvloer. Paarden-

stal met zadelkamer,

foerageruimte en

een gedraineerde rij-

bak met verlichting.

Bemmel

Adres: Zandestraat

12

Prijs: € 415.000 k.k.

Bouwjaar: voor 1906

Kenmerken: Deze

woonboerderij ligt

deels verscholen in

het groen. Er is een

kippenhok met een

buitenren en een

paardenstal met drie

boxen.

� In de oude boer-

derij van Willem

Buunk zijn veel

oude details be-

waard gebleven. 
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Mensen hebben oog
voor elkaars welzijn,
dat ken ik van vroeger
en vind ik leuk

 dit is van mij’


