
De eshof vraagt om gepassioneerDe bewoners

Huis met een ziel
AnnemArie en Jelke niJboer verbouwden een vAn de mooiste en 

grootste boerderiJen vAn norg, de esHof. dAt wAs een forse 

uitdAging. wAnt Hoe verAnder Je een koud en donker pAnd in 

een comfortAbel woonHuis zonder Het kArAkter te verliezen? 

mAAr ze ziJn er met vlAg en wimpel in geslAAgd.

TeksT: Mario Broekhuis. FoTograFie: Theo Tangelder

‘We zullen hier 
nog jaren wonen, we zijn 

zó tevreden’
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 ‘We woonden in een heel moderne bungalow’, 
typeert Annemarie Nijboer (49) hun vorige 
woning. “Je moet ergens wonen. Het was 

een uitstekend huis, comfortabel en prima om in te wonen, 
maar we waren er niet verliefd op. Het was als een mooi 
jasje dat je koopt, maar dat in de kast blijft hangen omdat 
het niet lekker zit”, vult echtgenoot Jelke (50) aan. Zij: 
“We hadden al tegen elkaar gezegd dat wanneer in dit 
gedeelte van Norg een boerderij te koop zou komen, we 
daar wel wilden wonen.” Hij: “En dan word je gebeld met 
de boodschap dat het pand dat je graag wilt hebben te 
koop komt. Binnen een week was het beslist.” Zo maakte 
het gezin Nijboer acht jaar geleden de extreme overstap 
van de strakke bungalow naar de, ten dele slecht verbouw
de, Eshof waarin geen balk of steen recht is. Van rationeel 
wonen naar wonen met gevoel. Ditmaal was de verliefd
heid er op slag, zegt Annemarie: “Dit is een huis met een 
ziel. Al richt je een nieuwbouwhuis nog zo leuk in, de sfeer 
die deze boerderij heeft kun je er nooit in brengen.” Ze 
bewonen nu zo ongeveer de grootste  boerderij van Norg, 
groot genoeg om de vier gezinsleden ieder een knots van 
een eigen  kamer te gunnen, een royale keuken te maken 
en een badkamer waar een olifant zijn tanden kan poetsen. 
Dat alles is bovendien op de vroegere deel. “Veel ruimte 
wilden we, en  alles beneden”, schetst Jelke het uitgangs
punt voor de herinrichting van het pand vol kleine hokjes. 
Het oorspronkelijke woonhuis aan de voorzijde is vrijwel 
intact gebleven en ingericht voor bed & breakfast gasten. 
Die slapen er, als ze willen, in de oude bedsteden. 

Lemen vLoer

Hoewel het een monument is, woont het gezin niet in een 
museumstuk. Bij de verbouwing van de deel tot comfortabel 
woonhuis zijn nood gedwongen wel authentieke zaken 
 verloren gegaan. Zo lag er een lemen vloer en stonden de 
gebinten, enigszins gammel, op veldkeien. De ondereinden 
van de gebinten waren door de tand des tijds letterlijk 
 aangevreten. Het leem heeft plaatsgemaakt voor een geïso
leerde vloer met vloerverwarming en de gebinten zijn op 
gemetselde poeren gezet. “Er moest comfort in komen, 
 laten we eerlijk zijn. Je kunt vandaag de dag niet leven in 
een boerderij van die tijd. Je stookt je een ongeluk en kunt 
het niet warm krijgen. We hebben een hoop werk gehad 
om het karakter van het pand te behouden en toch aan de 
eisen van de tijd te voldoen”, vertelt hij. Zij: “Daarom 
moet je ook wel een passie hebben om in dit soort panden 
te wonen. Ze vragen om gepassioneerde bewoners.”
In de vroegere boerderij ging veel warmte verloren door 
de onbeschoten kap, de bewoners keken binnen tegen het 
riet aan en de wind waaide er dwars doorheen. Dat vroeg 

Boven: De lindeboom 

naast het voorhuis staat, 

net als de boerderij, op 

een monumentenlijst.

rechts en onder: 

Originele gebinten en 

een vloer van oude 

Franse estriken geven 

sfeer in de keuken. 
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van Boven naar Beneden: De boerderij staat met de achterzijde, het vroegere 

bedrijfsgedeelte, aan een brink.

midden: Houten wand met daarin de bedsteden.

LinksBoven: De rieten kap is opnieuw gedekt, maar op authentieke wijze.

rechtsBoven: Baanderdeuren aan de achterzijde.

heLemaaL onder: Het gezin Nijboer geniet van het buitenleven op de Eshof.



om isolatie. “Het is een misvatting dat riet goed isoleert”, 
weet Jelke. Ze lieten daarom in eerste instantie een beschot 
van dure, massief eiken planken aanbrengen, ook om de 
idylle zo veel mogelijk te bewaren. Jelke: “Er zit een ‘zeeg’ 
in het dak, een verloop van hoog naar laag, en die moest in 
stand blijven. Onze architect zei dat je met planken het 
verloop beter kunt volgen dan met platen. Wij vonden het 
prachtig.” Een misrekening, zo bleek. Na verloop van tijd 
gingen de planken kieren en kreeg tocht wederom vrij 
spel. Het gevolg is dat wie nu in bijvoorbeeld de keuken 
omhoog kijkt,  alsnog een met platen afgewerkt dak ziet. 

Licht

Een ander probleem vormde het licht in huis. De boerderij 
was van binnen zo duister als de nacht, zeker op de deel, 
waar het dak verder tot beneden doorloopt. Hij: “Wanneer 
je op een deel wilt wonen, moet je accepteren dat je minder 
licht hebt. We hebben twee ramen in het dak aangebracht, 
maar het leverde wel veel discussie op met Monumenten
zorg.” De binnendeuren naar de keuken zijn voorzien van 
ramen om ook inwendig zo veel mogelijk licht in het huis 
door te kunnen geven. Perfect is het nog niet. in de keuken, 
het meest gebruikte vertrek, brandt het licht het jaar rond. 
Het grootste nadeel van het huis noemt Annemarie het. 
Beiden zeggen echter herhaaldelijk: “Het weegt allemaal 
niet op tegen de sfeer die je hier hebt.” 
De kleine stalraampjes, de niveauverschillen, de doorleefde 
gebinten die prominent in het huis aanwezig zijn: ze maken 
de hoeve tot een  bijzonder plek om te wonen. Ook wat de 
 Nijboers er zelf nog aan sfeerverhogende  elementen hebben 
toegevoegd draagt daaraan bij. In de voorkamer zijn de 
wanden en de schouw grotendeels bedekt met witjes en 
blauw gedecoreerde tegels; de oudste dateren uit de zeven
tiende eeuw. “Prachtig”, roept Annemarie verrukt. Jelke 
bekijkt het nuchterder: “De  vorige bewoners hebben veel 
vernield door gaten in de tegels te boren voor het plaatsen 
van radiatoren.” Maar uiteindelijk is ook hij bijzonder blij 
met al het moois dat ze op de oude wanden hebben. In de 
schouw zitten twee tableaus, opgebouwd uit tegels die 
 diagonaal zijn gekleurd, ‘wezen’ genaamd. De tegelvoor
stelling van een bakkerij, onder het raam, is een raadsel. 
“Waarom dat hier zit, we hebben geen idee, want een 
 bakker heeft er nooit gezeten. Bovendien zit het op een 
wat vreemde plaats, de afbeelding van een bakker zou je  
bij het vuur verwachten”, bedenkt Annemarie.

‘koLd huus’
Al in 1600 stond op dezelfde plaats een boerderij, opge
trokken uit wanden van wilgentenen, leem en stro. De acht 
gebinten die het gebouw tot op de dag van vandaag dragen 

zouden zelfs van rond 1500 zijn en het vermoeden bestaat 
dat die telkens zijn hergebruikt. In 1762 verrees op de oude 
fundamenten het huidige stenen huis. Die geschiedenis 
 intrigeert Jelke: “De toenmalige boer was een herenboer, 
een landeigenaar die de keuterboertjes om zich heen voor 
een deel in dienst had. Een kleine economie op zichzelf. 
Dat vind ik wel heel bijzonder.”
Annemarie droomt mee: “Onze overbuurman Koop, de 
laatste authentieke bewoner van deze buurt, kwam regel
matig even kijken. Tot zijn overlijden heeft hij zulke leuke 
verhalen verteld over hoe het er hier vroeger aan toe ging. 
Het was volgens hem een ‘kold huus’, een koud huis, en dat 
klopte wel.” Toen wel; inmiddels is het er dankzij de gron
dige isolatie, aardwarmte en houtkachels behaaglijk toeven. 
Annemarie zoekt nog regelmatig op de website funda.nl 
naar monumentale boerderijen, ze weet precies wat er in 
den lande te koop staat en wat het qua prijs doet. Is het 
onvrede of onrust? “Ik weet het niet, maar ik moet dat 
doen, altijd heb ik het idee, stel dat… Toch weet ik zeker 
dat we hier nog jaren wonen, we zijn zó tevreden. Iedere 
keer wanneer ik naar andere boerderijen kijk, realiseer ik 
me weer hoe uniek wij hier wonen.” Voor haar is het de 
bevestiging dat ze op woongebied de beste keuze hebben 
gemaakt. De liefde is nog groot genoeg. Jelke kijkt haar 
vragend aan: “Stel, je zou iets beters vinden. En dan?”  
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Boven en rechts: In de voorkamer zijn de wanden en de schouw 

grotendeels bedekt met witjes en blauw gedecoreerde tegels, de oudste 

 dateren uit de zeventiende eeuw.


