Vakantie vieren in een luxe hooischuur
Door Margreet Westdijk
Rustgevend hout, steen en een modern eigentijds interieur bieden met het
prachtige uitzicht op de IJssel een oase van rust voor veel randstadbewoners
die even willen bijtanken. Berry en Heidi Bellert uit Terwolde zijn klaar om heel
veel nieuwe gasten te ontvangen in hun ‘Steltenberg’: Hoe een oude
hooischuur omgetoverd werd tot luxe vakantiewoning.
De boerderij aan de Bandijk was vertrouwde grond voor Heidi toen ze er in ‘97 met
haar man Berry kwam wonen. ,,Ik ben hier geboren, mijn vader had een
landbouwbedrijf.’’ Vertelt ze. Toen Heidi het ouderlijk huis verliet, betrokken haar
ouders een bungalow verderop in het dorp. Het bedrijf hielden ze aan, de boerderij
verhuurden ze. Berry en Heidi gingen samenwonen in een nieuwbouwhuis in
Apeldoorn. Berry: ,,Heidi wilde graag terug. En toen de kans zich voordeed, zijn we
hiernaartoe gegaan.’’ Het plan om een eigen bedrijfje te beginnen was er voor Heidi
vanaf het begin. Berry vertelt: ,, We dachten eerst aan een theetuin, of een plek waar
vissers wat kunnen drinken. Of een bed & breakfast. We hadden heel veel ideeën.‘’
Het echtpaar sloot zich aan bij het Belvoir project van de gemeente Voorst waarbij
een deel subsidie werd gegeven om woningen aan de Terwoldse Bandijk te
restaureren om zo het oorspronkelijke landschapsbeeld te behouden. Hun plan
moest vanaf dat moment wel historisch verantwoord zijn. Heidi: ,,Alles werd gekeurd
en gechecked. Zo werd er door de Flora en Fauna vereniging gekeken of er geen
uilen broedden in de schuur. En er kwam een landschapsarchitect langs om te kijken
in hoeverre de nieuwe plannen pasten in het landschap.’ Voor de hooiberg kwam er
een compleet plan om de nieuwe functie van vakantiewoning zoveel mogelijk te
combineren met het behoud van het karakter en uitstraling van een schuur. En met
succes. Alle elementen van een oude hooizolder zijn terug te vinden in het ontwerp.
Zelfs de krakend verse rieten kap kan omhoog en omlaag worden geplaatst als het
moet. Heidi: ,,We hebben heel veel gesprekken moeten voeren voordat we konden
starten met de bouw. In 2003 hadden we het eerste idee en pas in 2011 konden we
gaan bouwen.’’. Omdat er inmiddels een derde kindje bij was gekomen, viel het idee
van een bed & breakfast af. Elke ochtend ontbijt verzorgen met drie opgroeiende
kinderen, was geen logische optie meer. Zo werd het idee van een luxe
vakantiewoning geboren. Voor de uitvoering werd aannemer Dijkhof uit Klarenbeek
aangetrokken samen met Arcoo Architecten. Samen met ‘Stylist in Huis’ Hilda
Appelo, koos Heidi voor grijstinten die de woning met de karakteristieke houten
balken een eigentijds stijlvol karakter geven. De Steltenberg heeft naast twee
slaapkamers met tweepersoonsbed een luxe badkamer met sauna en met als
bijzonder detail een originele zomp als wastafel. De keuken is voorzien van alle
moderne inbouwapparatuur. In de beton gegoten vloer zit vloerverwarming. Naast de
woning ligt een open veldje begroeit met klaprozen waar kan worden gevoetbald en
er is een trampoline die kan worden gedeeld met hun eigen kinderen Jelmer (13),
Edouw (10) en Teije (5). Ook als de zon even niet schijnt, biedt de woning met tv en
dvd-speler, luxe zithoek en lange houten leestafel genoeg comfort om de dag door te
brengen. Heidi: Het grappige is dat we juist wat oudere stellen hier hadden verwacht.
Maar we ontvangen tot nu toe ook veel vriendinnengroepen en jonge gezinnen,
veelal allemaal uit het westen. ‘’
Voor meer info, sfeervolle foto’s en boekingen: www.de-steltenberg.nl

