
LIDEWIJ CRAMA (39) -  JAGER IN 
KOCKENGEN
‘Weten wat je eet. Dat was voor mij de reden 
om jager te worden. Vlees vind ik 
superlekker, maar ik wilde als stadsmeisje 
uit Utrecht wel graag weten waar mijn vlees 
vandaan kwam. Uit nieuwsgierigheid heb ik 
toen verschillende slachthuizen bezocht; je 
ziet dan de goede maar ook de minder 

prettige kanten van de vleesproductie. Door het 
jagen ben ik dichter bij mijn eigen eten 
komen te staan. Uiteraard slacht ik zelf.  
Ik vind de dierenwereld bijzonder 
interessant. Als kind groef ik na een tijdje 
mijn overleden hamster op om te kijken wat 
ervan was overgebleven en vogeltjes met een 
gebroken pootje probeerde ik te opereren. 
Meestal zonder succes… Ik jaag vooral op 

kleinwild: hazen, eenden, ganzen en ik 
besteed veel tijd aan de opleiding van  
mijn zesjarige golden retriever Lucca. De 
samenwerking tussen ons in het veld, daar 
geniet ik van. Ook onze 14-jarige dochter 
Romy gaat mee het veld in. De jacht boeit 
haar van kinds af aan. Bij onze 13-jarige 
Amber ligt dat net even anders. Ook goed.’ •

LIDEWIJ CRAMA (39) - EIGENAAR VAN 
LOFT 27
‘Kom op kip, even buiten blijven. Ja, we 
wonen dan wel mooi landelijk maar ik wil 
toch liever geen kippenpoep op de vloer van 
onze locatie voor meetings & events: Loft 27. 
De voormalige varkensschuur van onze 
woonboerderij in de buurtschap Portengen 
hebben we twee jaar geleden omgebouwd 

tot een ruimte die geschikt is voor 
trainingen, brainstormsessies en 
workshops. De boerderij ligt midden in 
het Groene Hart met een schitterende en 
rustgevende tuin, ook daarvan maken 
we volop gebruik voor onze events. Als 
gastvrouw ligt mijn hart in de keuken. In de 
catering ben ik onderscheidend. Bij de koffie 
presenteer ik de meest lekkere taartjes en 

koekjes en voor een uitgebreide lunch van 
biologische producten haal ik echt alles uit 
de kast. Ook ben ik blij dat we ons pand 
volledig duurzaam hebben gemaakt. Als je 
zo groot woont als wij, mag je wel wat terug 
doen voor de wereld.’

Jager in het
  GEWONE LEVEN
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