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Ik belde naar een natuurcamping in de 
buurt om te vragen of mijn yurt daar mocht 
staan. Ik kreeg als antwoord dat dat niet 
kon. We hadden wel een erg leuk gesprek  
en ik had sterk het gevoel dat het toch een 
vervolg zou krijgen. Niet lang daarna  
werd ik door de campingeigenaren gebeld. 
Ze hadden er nog eens goed over nagedacht 
en wilden graag met me kennismaken.  
Het klikte meteen. Sinds april 2021 sta ik 
met mijn yurt op hun privéterrein, tegen  
de camping aan. Ik betaal een onkostenver-
goeding per maand en verleen dagelijks  
wat hand- en spandiensten op de camping. 
Ik verzorg bijvoorbeeld de dieren van de  
kinderboerderij, bezorg broodjes, boen  
het sanitair of verschoon het beddengoed  
in de vakantiehuisjes die hier staan.  
Ik heb tijd genoeg voor mijn eigen werk  
en vind het meehelpen op de camping nog 
leuk ook. De yurt is een grote ruimte van  
30 m2. Ik heb er drie bedden in gebouwd, 
een keukentje en een noodtoilet.  
Verder is de inrichting heel leuk, met een 
eettafel en een bank, gewoon zoals je die  
in een woonhuis ook hebt. Douchen, de 
afwas of een wasje draaien, dat doen we  
op de camping zelf. De kinderen vinden  
het leuk hier. Ze hebben altijd vriendjes om 
mee te spelen en er is een zwemvijver en een 
kinderboerderij. Ik heb met de camping-
eigenaren afgesproken dat we na een half 
jaar gaan kijken hoe nu verder… Ik heb nu 
nog geen idee of het in de winter ook prima 
is om in een yurt te wonen; dat gaan we 
meemaken. Mensen kijken er weleens raar 
van op als ik vertel dat ik met twee kinderen 
in een tent op een campingterrein zit. Dat is 
nog eens een  creatieve oplossing voor je 
woonprobleem! Wij vinden het een hele 
belevenis die we ons leven lang niet zullen 
vergeten.” 

Evi Hakvoort (29) en haar partner wilden 
graag een huis kopen. Dit bleek niet  

te doen; woningen die al binnen één dag  
verkocht waren, megahoge (over)biedin-
gen, wachtlijsten voor bezichtigingen…  
Evi werd er moedeloos van. Totdat haar 
vriend het idee opperde bij zijn ouders te 
gaan wonen en een paardenstal om te 
toveren tot een eigentijds woonhuis. 

PA ARDENSTAL

DRIELUIK

‘IN EEN VAN DIE 
PA ARDENSTALLEN WAS 

OOIT EEN STUDIO 
GEMA AKT, KONDEN WE 

DA AR NIET WONEN?’
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“MIJN VRIEND en ik hebben drie jaar 
lang een huis in Arnhem gehuurd. De huur 
bedroeg 1200 euro per maand. Vrij hoog en 
bovendien eigenlijk ook weggegooid geld. Je 
bouwt helemaal niks op. Daar komt nog 
eens bij dat ik interieurontwerper ben en 
niks liever doe dan een woning helemaal 
naar mijn eigen smaak inrichten, wat met 
een huurhuis toch lastig is. Rigoureuze 
zaken pak je niet aan, want voor wie ben je 
dan aan het investeren? En we mochten 
natuurlijk best een muur verven of behan-
gen, maar we moesten alles wel weer in 
originele staat opleveren als we eruit zouden 
gaan. Vorig jaar besloten we dat het tijd 
werd een huis te kopen. Mijn vriend en ik 
werken allebei voor onszelf – hij pas sinds 
een jaar. Daarom werd er bij de hypotheek-
berekening uitsluitend naar mijn inkomsten 
gekeken en naar wat ik maximaal zou 
kunnen lenen. Met die kennis gingen we op 
zoek. We werden er al snel behoorlijk 
moedeloos van. Het aanbod was klein. De 

huizen die te koop stonden, waren soms al 
binnen een dag weg. En meerdere keren 
kwamen we niet eens in aanmerking voor 
een bezichtiging. Ik had ook sterk het idee 
dat veel woningen onderhands of via sociale 
media werden verkocht, dus al voordat ze op 
een website kwamen te staan. Ondertussen 
bleven de prijzen maar stijgen. Biedingen 
van meer dan 35.000-40.000 euro boven de 
vraagprijs waren ineens meer regel dat 
uitzondering. Voor starters zoals wij is dat 
natuurlijk niet te doen. Het voelde voor mij 
ook helemaal niet goed om zoveel geld neer 
te tellen voor een huis dat het eigenlijk niet 
waard was. Wat als de woningmarkt straks 
in elkaar zou storten? Dan zit je met een 
huis dat je veel te duur gekocht hebt en sta je 
onder water. We besloten dat dit niet de 
juiste weg was voor ons en dat we ‘anders’ 
moesten gaan denken. Mijn schoonouders 
wonen in een buitengebied met veel grond 
en paardenstallen. In een van die paarden-
stallen was ooit een studio gemaakt voor 
stagiaires. Mijn vriend kwam met het idee 
om daar te gaan wonen. Ik had in het begin 
wel mijn twijfels. Ons huurhuis telde 100 
m2 woonoppervlakte, de studio was maar 
30 m2. Zeker twee derde kleiner dus. En zou 
het wel wat zijn om bij je schoonouders op 
het erf te wonen in een verbouwde paarden-
stal? We besloten te kijken of we een extra 
stuk aan de studio konden bouwen. Dat 
bleek te kunnen en ik werd steeds enthousi-
aster. We hebben het ook zo gemaakt dat we 
nu niet over het pad van mijn schoonouders 
hoeven om naar onze woning te gaan er is 
zelfs een flink stuk aangebouwd, waardoor 
we nu veel meer ruimte hebben. Begin vorig 
jaar hebben we de huur opgezegd en zijn we 
tijdelijk alvast op het erf gaan wonen in een 
caravan. Zo konden we elk uur dat we over 
hadden aan de verbouwing besteden. In een 
caravan wonen lijkt idyllisch, maar is het 
niet. Het was er of heel koud of extreem 
heet, en dat ik die krappe ruimte ook nog als 
werkplek moest gebruiken, was helemaal 
verre van ideaal. Gelukkig was onze studio 
al na de zomer bewoonbaar. Al is het nog 
niet helemaal af en kom ik steeds weer met 
andere ideeën om de woning nog mooier te 
maken, zoals de slaapkamers en de badka-
mer en nu is ook onze tuin nog aan de beurt. 
Mijn vriend is erg handig. Ik bedenk het en 
hij maakt het. Al moet ik wel zeggen dat ik 
mezelf heb overtroffen. Laatst heb ik zelf het 
voegwerk in onze badkamer gedaan. Of we 
hier voor altijd blijven? Dat denk ik niet. 
Uiteindelijk willen we vast een keer een 
‘echt’ huis. Misschien over een paar jaar, als 
het woningtekort niet meer nijpend is. Maar 
voorlopig zitten we hier erg goed en heb ik 
een prachtig uitzicht.” 


