
Boerderij De Vijverhoeve wordt landgoed  

 

Etienne en Emmy bij hun Vijverhoeve. FOTO: HUMPHREY HEKHUIZEN 

“ Een bonbon met een versleten papiertje” 

Woensdag 20 juli 2005 - De Woensdrechtse Bode 

HUIJBERGEN - Op 2 mei 2003 kochten Etienne Schoenmakers en Emmy van Overdijk boerderij De Vijverhoeve in 
Huijbergen. "Wanneer we drie maanden later gekomen waren, was er waarschijnlijk geen boerderij meer geweest 
want het pand verkeerde in een zeer slechte staat", De Vijverhoeve stond dan ook al jaren leeg. "We kwamen er 
echt bij toeval bij uit en het was liefde op het eerste gezicht", aldus het echtpaar. Na een restauratie die heel wat 
tijd in beslag nam, trokken zij vorige week in hun nieuwe stulpje. Etienne en Emmy hebben voor de Vijverhoeve de 
landgoedstatus aangevraagd en alles is nagenoeg rond. De zestien hectare grond die bij de boerderij horen, 
worden dan ook omgetoverd tot natuurgebied. 

Door Vivianne Voeten 

Vele dozen moeten er nog worden uitgepakt. Etienne en Emmy zijn vorige week met hun zonen Bastian (12), 
Boudewijn (10) en Olivier (8) verhuisd naar de Vijverhoeve.  

In mei 2003 kocht het echtpaar de boerderij die uit 1875 stamt. "We woonden in Rotterdam en waren op zoek naar 
iets anders. In eerste instantie zochten we richting Utrechtse Heuve1rug. Via een makelaar kwamen we in 
Steenbergen terecht .en .n.a. een aantal bezichtigingen melde de man dat hij in Huijbergen ook nog een boerderij 
had staan. De toestand van de boerderij was zo slecht dat we dachten dat die plat zou moeten. We zagen echter 
direct dat het hier wel om een uniek plekje ging", legt Emmy uit. 

Unieke elementen 

Het echtpaar nam een goede architect in de arm en die had in de smiezen dat De Vijverhoeve unieke elementen in 
zich had. "We besloten niet te slopen maar te restaureren. 

Zeventig procent van de unieke boerderijen " in Nederland is gesloopt, dat is gewoon zonde. We hebben inwendig 
niets veranderd, de oorspronkelijke muren staan nog en ook de bedstee is nog intact", meldt Etienne. Alles werd 
uiterst nauwkeurig opgeknapt. "De authentieke vloeren zijn eruit gehaald en vervolgens is er vloerverwarming 
aangelegd. Hierna zijn alle oude stenen weer teruggelegd. Je ziet ook niet dat die vloer er uit geweest is en neem 
maar van mij aan dat dit een heidens karwei geweest is". 

Zus 

Dat de restauratie geslaagd is, bleek toen de zus van de vroegere eigenaar Frans Claessen op bezoek kwam. "Zij is 
89 jaar en kwam een tijdje terug onverwacht aanwaaien en vroeg of ze eens binnen mocht kijken. Ik heb haar in 
de arm genomen en samen zijn we de boerderij doorgegaan. Ze was heel enthousiast en zij dat er helemaal niets 
veranderd was. Als je dan weet hoeveel geld er in het opknappen zit, moet je om zo'n uitspraak wel lachen. Het is 



echter ook een groot compliment,  het teken dat restauratie geslaagd is". 

Kogelgaten 

Aan de buitenzijde hebben Etienne en Emmy gekozen voor een 'moderne' aanpak.  "Hier is de boel op eigentijdse 
wijze gerestaureerd". Wel is het historische benadrukt. "We hebben  bijvoorbeeld de kogelgaten in de muur laten 
zitten"'. Het echtpaar heeft voor De Vijverhoeve de landgoedstatus aangevraagd. " De boerderij met land wordt in 
de historische staat van rond 1900 teruggebracht. De bijbehorende 16 hectare worden van agrarisch weer 
natuurgebied. "Met houtwallen en poelen. We krijgen alle steun van Brabants Landschap, die bijvoorbeeld uitzoekt 
welke authentieke boom- en grassoorten er aangeplant moeten worden". Steun is er verder ook van 
Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten. "En niet te vergeten van broeder Adri Franken die de historie van het 
gebied tot 1640 voor ons heeft teruggezocht. Hij heeft ons plattegronden gegeven waarop precies te zien is hoe 
het gebied er destijds uitzag", aldus Etienne. 

Voor de aanleg komen gelden vrij. "Het aanplanten moeten we zelf doen. Dat Willen we in gaan vullen met 
werkgroepen en vrijwilligers. Wanneer je een landgoedstatus krijgt, moet alles in een strak schema gerealiseerd 
zijn. Binnen 12 maanden na de goedkeuring moet het landschap aangelegd zijn, met z'n tweetjes redden we dat 
niet". 

Harmonie 

Over de invulling van het gebied heeft het echtpaar al overleg gehad met de omwonenden. "We willen dat alles in 
harmonie gaat. Onze idee over 'natuur' moet de broodwinning van onze agrarische buren 

niet belemmeren. Het stuk aan de noordkant dat grenst aan agrarisch gebied wordt dan ook overgangsgebied. We 
willen daar een hoogstamboomgaard waar schapen kunnen grazen realiseren". 

Verder is het ook de bedoeling dat er wandelpaden aangelegd worden, zodat men en in het gebied rond kunnen 
kijken. 

Plannen zijn er volop. Etienne en Emmy hebben voor dit jaar sowieso ook het opbouwen van het bakhuis nog op de 
rol staan. "Dat komt op een nieuwe locatie. Het bakhuis wordt 9 bij 13. Het is de bedoeling dat ik hier in de 
toekomst workshops etc. ga geven. Het bakhuis moet een multifunctionele rol gaan spelen", aldus Emmy. Samen 
met Etienne wil ze  De Vijverhoeve een agro-toeristische invulling geven. 

Bij het complex staat ook een enorme Vlaamse schuur. "Die is ook aan restauratie toe, maar dat zal nog wel even 
op zich laten wachten. Eigenlijk moet hier een rieten dak op. Vijftien jaar geleden is de schuur echter afgebrand 
en sindsdien is het een allegaartje". 

Bonbon 

Trots tonen Etienne en Emmy vervolgens hun nieuwe 'oude' onderkomen. Er is een prachtige combinatie gemaakt 
met het authentieke verleden van de boerderij en de moderne invulling van leven. 

"Iemand noemde het een bonbon, waarvan het papiertje versleten is maar de binnenkant een monument is. Dat 
vond ik wel heel mooi gezegd. Verder vind ik het enorm leuk dat heel veel mensen hier in de omgeving iets met de 
Vijverhoeve hebben. Velen zijn hier vroeger geweest en weten er hele leuke verhalen over te vertellen. We vinden 
het heerlijk om die te horen" , besluiten Etienne en Emmy. 
   

 

 


