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‘Ik zie nog geen reigers op de nesten, Suus”, roept 

Rob als hij de deur openzwaait van hun boswach-

terswoning in de Biesbosch. Hun wonderbaarlijk 

mooie woning wordt omringd door water, riet en 

bomen. Midden in het natuurgeweld, alleen per 

boot bereikbaar. “We beleven hier magisch mooie 

momenten”, glimlacht Suzanne. “Rob mag van mij 

nooit meer op zoek naar een andere baan.”

De veertigjarige Rob van der Made werkt als bos-

wachter bij Staatsbosbeheer. Toen zeven jaar 

geleden de vorige boswachter met pensioen ging, 

kreeg Rob als jongst gediende binnen de ‘boswachterkolonie’ 

op de Biesbosch de kans om zich te vestigen in de monu-

mentale ambtswoning uit 1926. Suzanne: “Rob twijfelde 

nog even. Ik riep: doen! Het is echt waanzinnig mooi hier. 

Moet je hier eens vanuit de eetkamer komen kijken. Zie je 

dat baggerpaadje? Dat is het paadje van onze ‘huisbever’!”

Terwijl Rob een rondleiding geeft over het ‘eilandterrein’, 

tuft Suzanne (38) weg met de dieselboot om de kinderen 

van school te halen. Behendig stuurt ze het haventje uit, het 

woelige water op. “Het is een kwartiertje varen naar de vaste 

wal. Gelukkig zit er een kajuit op de boot. Dat is met slecht 

weer erg prettig.” Het echtpaar en hun kinderen Storm (5), 

Lola (4) en Cato (2) zijn niet de enige bewoners op het eiland. 

In het ‘griendhuis’ – een voormalige woning voor griend-

werkers – bivakkeren altijd wel twee of drie biologiestudenten 

die onderzoek doen. Rob: “Onlangs waren ze kevers aan 

het tellen op een hoop poep van een Schotse Hooglander. 

Fantastisch gezicht. En sinds kort huist hier een fotograaf 

van National Geographic. Dat zijn leuke contacten.” 

GEZINSLEVEN IN DE BIESBOSCH
TWEE JONGE GEZINNEN WONEN IN DE AFGELEGEN UITHOEKEN VAN DE BIESBOSCH, IN HUIZEN 

DIE ALLEEN PER BOOT BEREIKBAAR ZIJN. HET BOSWACHTERSGEZIN VAN DER MADE GENIET VAN DE 

BEVER DIE OVER ZIJN VASTE PAADJES WANDELT EN VAN DE MISFLARDEN BOVEN HET WATER. EN ALS HET 

EVEN KAN SPRINGEN DE KINDEREN VAN AKKERBOUWER VAN BERGEIJK PARDOES IN HET WATER. 

TWEE PORTRETTEN VAN EEN BIJZONDER GEZINSLEVEN.

TEKST DOUWE ANNE VERBRUGGE FOTOGRAFIE LODE GREVEN

ALLEEN 
DE POSTBODE 

ZIEN WE 
IEDERE DAG

‘Kijk, dat is het 
paadje van onze 

huisbever’
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DAGELIJKSE POSTBODE

En die contacten heeft Rob wel nodig. “In de winter-

maanden kan het hier behoorlijk stil zijn. Dan ben je als 

gezin wel heel erg op elkaar aangewezen. Even er tussenuit 

knijpen om bij vrienden of mijn broer een biertje te pakken 

en wat bij te babbelen zit er niet in.” Suzanne heeft minder 

last van de geïsoleerde ligging van hun woning. “Die rust 

vind ik geweldig”, vertelt ze als ze met de boot vol kinderen 

thuiskomt. “Alleen de postbode met zijn postboot en de 

rattenvangers komen hier dagelijks langs. Verder niets of 

niemand. Heerlijk toch? En ja, soms zijn er toevallige 

passanten. Zo stonden tot mijn grote verbazing onlangs 

twee Jehova-getuigen voor de deur. Die waren hier heen 

komen roeien!”

IJsvogeltjes die langs vliegen, de zeearend die een nest bouwt 

en de reeën die gewoon in de tuin lopen. De schoonheid 

van de natuur went na zeven jaar nog steeds niet. 

Dat geldt voor beiden. Rob: “Vooral ’s ochtends is het zo 

ontiegelijk mooi hier. De laaghangende mistflarden boven 

het water, de opkomende zon. Het is dan net of je in een 

oerwoud woont. Het gekwetter van alle vogels is zo leuk. 

En nee, bij ons is de nood voor een vakantie niet zo 

hoog.” Hoe de kinderen het leven op het eiland ervaren is 

duidelijk: zij ravotten en genieten. Suzanne: “Maar hoe dat 

wordt als ze gaan puberen… dat moeten we nog beleven. 

Tot nu toe redden we het met een goede organisatie. Als 

vriendjes komen spelen moet je goed plannen. Maar het 

heen en weer varen is soms ook wel een gedoe. Ik moet nog 

even niet denken aan het moment dat Storm thuiskomt met 

de vraag of hij op voetbal mag.” Rob: “Suzanne is een turbo-

moeder. Die pakt alles aan en regelt alles. Daar vult zij mij 

in aan. Mijn geluk is dat zij hier wil wonen. Veel vrouwen 

zouden daar voor passen. En wat Storm betreft: die vindt 

het veel te leuk om met mij mee te banjeren.”

EERST BUREN, DAN 112
“Nou is het ook weer niet zo dat we in de bushbush wonen”, 

lacht Suzanne. “Voor de rest zijn we een heel ‘normaal’ 

gezin! Prettig is dat de wifi-verbinding sinds een paar jaar 

echt goed is. En elektra en gas hebben we ook. De gastank 

wordt één keer per jaar gevuld door een tankwagen die op 

een ponton langskomt. Het water dat we hier hebben, 

wordt opgepompt van een bron op meer dan honderd meter 

diep. Dat wordt dan gefilterd.” Voor Suzanne en Rob is de 

onbereikbaarheid van het boswachtershuis bij calamiteiten 

wel ‘een dingetje’. “Naast onze grote dieselboot hebben we 

een snelle open boot. Daarmee ben je binnen vijf minuten 

aan de overkant”, vertelt Suzanne. “Maar we zijn best een 

beetje huiverig. Hulpdiensten weten onze plek slecht te vinden. 

Vorig jaar werd een recreant in een bootje onwel. Het duurde 

echt lang voordat er iemand was. Gelukkig bestaat er van 

oudsher een sterke burenband op de Biesbosch. Niet dat we 

bij elkaar de deur platlopen, maar als er iets aan de hand is, 

weten we elkaar snel te vinden. Het motto bij ongelukken 

is: eerst bel je de buren, daarna 112.” 

De geboorten van de drie kinderen waren in het ziekenhuis. 

“Maar ik had hier thuis mogen bevallen. De huisarts en de 

verloskundige zagen het wel zitten”, vertelt Suzanne. “Alleen 

ging het bij de eerste allemaal wat sneller dan gedacht.” 

Rob: “Ik heb Suus met weeën en al in de boot gezet en ben 

als een dolle naar de overkant gevaren, waar de ambulance 

klaarstond. Vooral achteraf een leuke ervaring! Maar het 

kan altijd nog gekker. Dirk Feij, de vorige boswachter die 

hier 42 jaar lang woonde, vertelde mij dat bij de geboorte 

van een van zijn kinderen de dokter met lieslaarzen aan de 

bevalling kwam doen. Dat was in een tijd dat het water 

door eb en vloed nog twee meter omhoog en omlaag ging.”

Rob gooit nog wat hout in de kachel. “Ik heb heel veel hout 

hier. Het is alleen wel wilgenhout, dat vliegt er doorheen. 

Maar goed, ik ga er weer van tussen. Vanmiddag ga ik wat 

kreken schoonmaken; overhangende takken wegzagen. 

Dat vind ik eigenlijk het leukste werk dat er is. Lekker even 

ploeteren en beulen met dat hout. Wat dat betreft is het 

werken en wonen in de Biesbosch nooit veranderd.”

‘Hulpdiensten 
       weten onze plek 
slecht te vinden’

Ik heb Suus 
       met weeën en al 
in de boot gezet’
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tot natuurgebied en ons boerenbedrijf is verplaatst naar een 

polder een paar kilometer verderop. Bij de onderhandelingen 

hebben we wel bedongen dat we hier mochten blijven 

wonen.” Zijn vrouw Merie vult aan: “Dat was voorwaarde 

nummer één. Anders waren we de onderhandelingen niet 

ingegaan. We wilden per se hier blijven.” De 44-jarige Merie 

kwam twintig jaar geleden op het boerenbedrijf wonen. 

Ze herinnert zich haar komst als de dag van gisteren. 

“De ouders van Ad verlieten in de ochtend de boerderij en 

’s middags woonde ik er. Vooral voor de vader van Ad was 

het wel wennen om in een burgermanshuisje in Werkendam 

te wonen. Hij genoot van de vrijheid die je hier hebt. Het is 

hier heerlijk wonen. Je komt altijd met een frisse kop thuis. 

Je ruikt de natuur en voelt altijd de wind in je haren.”

De vrijheid om te doen en laten wat je wilt, is ook voor Nova 

(14) en Adam (11), de kinderen van Merie en Ad, een groot 

goed. Ze willen – vooralsnog – nergens anders wonen. 

“Je wordt wakker door de vogels die zingen. Auto’s hoor je 

De aankomst bij de aanlegsteiger van de boerderij 

van de familie Van Bergeijk wordt gedomineerd 

door ‘spookboot’ Wendelina. “Eigenlijk moet ik 

’m van de hand doen, maar ik kan er geen afscheid van 

nemen”, verklaart de 47-jarige akkerbouwer de aanwezig-

heid van Wendelina. “Te veel verhalen en herinneringen 

kleven aan deze boot. Tot 2008 lagen de akkers rondom 

onze boerenwoning. De oogst en de machinerie voerden we 

af en aan met Wendelina. Mijn vader en ik hebben er wat 

op heen en weer gevaren zeg. Maar de akkers zijn omgetoverd 

hier niet”, vertelt Nova. Zij volgt een VMBO-opleiding met 

als specialisatie ‘Groen’. “Ik werk graag met mijn handen. 

En samen met mijn broer heb ik tien schapen waarvoor wij 

zorgen. Die kunnen gewoon overal lopen. Alleen hebben ze 

dit jaar geen lammetjes gehad. Mijn moeder had de ram te 

vroeg weggehaald. Ze vond die ram een vervelend beest 

omdat ie nogal bokkig was. Als je in de buurt van de schapen 

kwam, dan kwam die ram er al aangestormd. Maar nu zitten 

we dus zonder lammetjes.” Merie: “Ik dacht dat die ram zijn 

werk wel gedaan had. Niet dus.”

RITME VAN DE NATUUR

Het leven in the middle of nowhere van de Biesbosch is voor 

het gezin allerminst een beproeving. Merie: “Natuurlijk hebben 

‘In de maxi-cosi 
            gingen ze al 
    mee de boot op’

Met een verbluffende snelheid sjeest Ad van Bergeijk 

met zijn motorboot door de bocht van de kreek. 

De boot met de 30 pk buitenboordmotor verbindt de 

buitenwereld met hun boerderij in de Biesbosch. 

Een weg is er niet. Alleen water. “Onze dochter heeft 

sinds kort haar eigen boot. Dat past bij haar leeftijd. 

Ze is veertien en wil wat onafhankelijker zijn.”

hier niet”, vertelt Nova. Zij volgt een VMBO-opleiding met 

als specialisatie ‘Groen’. “Ik werk graag met mijn handen. 

En samen met mijn broer heb ik tien schapen waarvoor wij 

zorgen. Die kunnen gewoon overal lopen. Alleen hebben ze 

dit jaar geen lammetjes gehad. Mijn moeder had de ram te 

vroeg weggehaald. Ze vond die ram een vervelend beest 

omdat ie nogal bokkig was. Als je in de buurt van de schapen 

kwam, dan kwam die ram er al aangestormd. Maar nu zitten 

we dus zonder lammetjes.” Merie: “Ik dacht dat die ram zijn 

werk wel gedaan had. Niet dus.”

RITME VAN DE NATUUR

Het leven in 

het gezin allerminst een beproeving. Merie: “Natuurlijk hebben het gezin allerminst een beproeving. Merie: “Natuurlijk hebben 

JE KOMT 
ALTIJD MET 
EEN FRISSE
KOP THUIS

   ‘Je wordt wakker 
door de vogels. 
   Auto’s hoor je hier niet
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ook wij onze dagelijkse hectiek, maar vooral in vakantietijd 

kun je echt meedeinen op het ritme van de natuur. Je staat 

op als het licht wordt en gaat eten wanneer je trek krijgt. 

De hele dag hoef ik niet op de klok te kijken.” Ad: “Mijn 

vader weigerde heel lang om mee te gaan met de zomertijd. 

Ook al vond de rest van de wereld dat extra uurtje avond-

licht wel prettig, hij deed er heel resoluut niet aan mee. Het 

schopte zijn natuurlijke dagritme in de war. Na verloop van 

tijd werd het toch lastig met het maken van afspraken en 

bleek het niet zo handig om een uur achter te lopen... Maar 

het tekent onze manier van leven hier. En ja, we gaan wel 

eens een weekje op vakantie, maar niet vaak. Het is weleens 

gebeurd dat we terugkwamen van vakantie en dat de deur 

nog openstond. Gewoon vergeten dicht te doen.”

Naast al het idyllische is het ook gewoon hard werken op 

het boerenbedrijf. Merie: “In de winter ben ik veel tijd kwijt 

met het huis warm houden, de kinderen naar school brengen 

en ervoor zorgen dat er genoeg eten in huis is. Vooral in 

strenge winters is dat best een gedoe. Ik zorg altijd dat ik 

genoeg meel, pasta, rijst en aardappelen op voorraad heb. 

We hebben twee koelkasten en twee vrieskasten. Even 

naar de supermarkt gaan is er niet bij. Mijn spaghettisaus 

is nooit hetzelfde, ik kijk wat er in de koelkast staat en 

maak er iets lekkers van.” Ad merkt op dat het verwarmen 

van het huis het afgelopen jaar een stuk makkelijker is 

geworden. “We hebben een cv-installatie die op diesel 

brandt. Maar ik mis mijn houtkachel wel een beetje. 

Die geeft lekkere warmte, en we hebben hout genoeg 

hier. Dus die komt wel terug.”

“Of een van de kinderen de boerderij gaat overnemen? 

We zullen het zien. Beiden hebben het hier ontzettend 

naar de zin. In de zomer springen ze de hele dag in het 

water. Zelfs als het regent pakken ze gewoon de open 

boot naar de vaste wal. Dat verbaast mij weleens”, glim-

lacht Ad. Merie: “In de maxi-cosi gingen ze al mee de 

boot op. Ze zijn het gewend. Wel is het zo dat sinds we 

wifi hebben, de kinderen minder buiten komen. Die iPads 

zijn zo verslavend. Maar tegelijk zijn al die vernieuwingen 

ook hartstikke handig hoor.” Ad: “Wij waren dertig jaar 

geleden de eersten met een mobiele telefoon. Het was 

zo’n bakbeest met een accu eraan. We leven dan wel 

graag op onszelf, we kunnen en willen ook niet leven 

zonder de buitenwereld.” 

‘Ik mis mijn houtkachel 
 wel een beetje’


