
Ze worden wakker met het gekwaak van jonge eendjes en 

vallen in slaap bij het geruis van het water. Milly, Peter, 

Monique en Arjen wonen aan boord van een schip. Een vrij 

leven, dicht bij de natuur.

TEKST LISETTE WOUTERS FOTO’S MARGRIET SPANGENBERG

Een sensatie  
van rust
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heb. Het is wel wat sneller een kliederboel 

als ik met natte voeten binnenstap, maar 

het is ook zo weer schoon.”

Sterrenhemel
“Mijn schip ligt nu in een inham van de 

Hollandse IJssel, in een haven midden in de 

natuur. Ik geniet van de stilte, de vogels en 

het geruis van water als er schepen langs 

varen. Ik ben gek op dat geluid. Bij helder 

weer kijk ik vanaf mijn achterdek uit op een 

indrukwekkende sterrenhemel. Ik ben 

omringd door boerenland en bossen met 

allemaal wandel- en fietsroutes, een 

klompenpad en een blotevoetenpad. Heerlijk 

om te kunnen wandelen zonder eerst met 

de auto naar een bos te hoeven rijden.

Door al die natuur merk ik dat ik terugga in 

tempo, ik ben hier veel minder druk in mijn 

hoofd. Uren kan ik op mijn gemak over het 

water zitten staren, daar word ik helemaal 

rustig van. Ik ben me ook bewuster van al 

mijn handelingen, want als ik niet goed 

oplet en struikel, val ik letterlijk tussen wal 

en schip. Zo wonen is dan ook niet geschikt 

voor mensen die heel erg van luxe en 

gemak houden. Het is net wat meer 

behelpen. Ik heb twee watertanks van  

600 liter aan boord die ik handmatig met 

een slang moet bijvullen. De boot warm ik 

op met een pelletkacheltje waar duurzaam 

restmateriaal in gaat, en mijn energie haal 

ik uit zonnepanelen. Voor mij is dat juist een 

voordeel, ik ga automatisch zuiniger om met 

water en elektriciteit. Dat vind ik heel 

belangrijk. We zijn belachelijk rijk en 

verspillen ongelooflijk veel in Nederland. 

Daar wilde ik afstand van nemen. Niet dat 

ik primitief leef, ik heb gewoon een 

keramische kookplaat, wasmachine, 

vaatwasser en een oven. Ik sta alleen wat 

bewuster stil bij het gebruik ervan. Dat vind 

ik al een groot pluspunt.”

Trossen los
“Het voordeel van deze haven is dat het lekker 

dicht bij mijn werk in Utrecht is. Als ik straks 

met pensioen ben, wordt het een ander 

verhaal. Dan ben ik vrij om de trossen los te 

gooien en te gaan waar ik wil. Ik heb familie 

in Haarlem, een vriendin in Hattem en een 

zus in Maastricht. Dan ga ik daar gewoon om 

beurten een halfjaar of een jaartje liggen.” 

“Het is hier een kakofonie van 

vogelgeluiden. Rond de 

schemering springen vissen 

boven het water uit en in de avond geniet ik 

van een prachtig kikkerconcert”, somt Milly 

Fokkema op. Ze woont op een scheepje van 

ruim 17 m lang in een haven in IJsselstein.

 Een paar jaar geleden besloot Milly dat ze 

kleiner wilde gaan wonen. Duurzaam, 

hypotheekvrij en dichter bij de natuur.  

“Ik ben eerst naar tiny houses gaan kijken, 

toen ik stuitte op een video van iemand die 

op het water woonde. Dat wilde ik ook! Ik 

ben echt een watermens. Ik zeil, roei en ik 

werk bij Rijkswaterstaat. Op het water voel ik 

me altijd happy. Tijdens mijn zoektocht naar 

een schip kwam ik erachter dat het in mijn 

bloed zit, mijn Friese grootvader is op een 

schip geboren. Zijn vader had een aardap-

pelhandel en het gezin woonde in het schip 

waar de aardappels mee vervoerd werden.

Ik verkocht mijn huis en verhuisde in mei 

2017 naar dit schip. Voordat ik deze 35 m2 

kon betrekken, heb ik vreselijk moeten 

‘ontspullen’. Als serviesfanaat had ik allerlei 

soorten glazen in zesvoud. Nu heb ik alleen 

de meest gebruikte modellen in viervoud.  

Ik heb nog niets gemist en het schip voelt 

ook niet te klein. Door het effectief in te 

delen, kan ik er alles kwijt wat ik nodig 

“Op het water 
voel ik me 

altijd happy”

Paspoort
Naam: Milly Fokkema

Beroep: managementondersteuner

Woonplaats: IJsselstein (UT)

Soort schip: stalen motortjalk
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“Zodra het 
zonnetje schijnt, 
zijn wij buiten”

Sinds 2012 woont Monique Baerts met 

haar gezin op een schip van 16 m lang. 

“Elke ochtend worden we gewekt door 

de vogeltjes. Of we horen iets tikken onder de 

boot, dan zit er een eend aan de aangegroei-

de kokkeltjes te knabbelen.” 

Normaal gesproken ligt het schip van 

Monique en Peter in een haven in Monni-

ckendam, maar op dit moment vaart het de 

wereld over. Het gezin vierde kerst en 

nieuwjaar in Suriname, bracht het voorjaar 

door op Sint Maarten, Saba en Sint Eustatius 

en vaart deze zomer naar Cuba, Bermuda en 

de Azoren. Het avontuurlijke stel begon hun 

wereldreis in de zomer van 2017. Monique: 

“We hebben zeven jaar in Oostenrijk 

gewoond, waar we een hotel runden. Toen 

we in juni 2012 terugkwamen, kochten we 

een schip. Als fanatieke zeilers hadden we 

de droom om een keer een wereldreis over 

het water te maken, dus kochten we dit 

zeiljacht om te kijken hoe het wonen erop 

ons zou bevallen. Het bevalt zo goed dat we 

er al zes jaar wonen.”

“Zodra het zonnetje schijnt, zijn we buiten”, 

vertelt Peter. “Dat vind ik het mooiste van 

wonen op een schip. Als het even kan varen 

we de haven uit en gooien we op een mooi 

plekje het anker uit. We nemen een duik en 

leggen een vers gevangen visje op de 

barbecue. Een paar uur later keren we 

compleet ontspannen terug. Water heeft een 

bijzonder effect op je gemoedstoestand.  

’s Nachts lijkt het net zilver, dan zijn de 

boeggolven die van de boot afkomen groen 

fluorescerend. Prachtig. Monique en ik 

hebben allebei vrij hectisch werk, maar op 

het water komen we helemaal tot rust. Als 

we een weekendje gaan varen, voelt het alsof 

we een week op vakantie zijn geweest.”

Sloebers
“Mensen verklaarden ons voor gek toen ze 

hoorden dat we op een schip gingen wonen”, 

weet Monique nog. “Ze konden zich niet 

voorstellen dat we er genoeg ruimte zouden 

hebben voor een heel gezin. Ze hebben een 

soort caravan in gedachten, maar een schip 

van 16 m is een heel andere beleving. Er zijn 

ook mensen die denken dat het iets voor 

sloebers is. ‘Jullie zijn zeker heel arm’, werd 

weleens tegen onze kinderen gezegd. 

Ter wijl de prijzen voor een ligplaats 

behoorlijk hoog kunnen oplopen.” Peter:  

“We hebben ongeveer 50 m2 leefruimte, al 

voelt het ruimtelijker omdat we zo veel 

buiten zijn. Er zijn drie slaapkamers, twee 

badkamers, een woonkamer en een keuken. 

Elektriciteit wekken we op met zonnepane-

len en een windmolentje, soms aangevuld 

met walstroom. We hebben 1200 liter water 

aan boord, daar doen we een klein maandje 

mee. En we verwarmen de boot met 

centrale verwarming, net als een huis, 

alleen draait deze op diesel.”  

“Eigenlijk hebben we alles wat je in een 

gewoon huis ook hebt”, vervolgt Monique. 

“We kunnen gewoon koken, douchen en 

wasjes draaien. Het enige dat we niet 

hebben, is een afwasmachine. Dan hadden 

we kastruimte moeten inleveren en dat 

wilden we niet. We missen niets, zelfs geen 

tuin. In het voorjaar genieten we van al het 

jonge leven; de futen, meerkoeten en 

eendjes die hun nestjes bouwen. We zijn 

geen echte vogelaars, maar pakken wel 

meteen ons vogelboekje erbij als we een 

nieuw vogeltje zien. Toen een klasgenootje 

van Femmie hier voor het eerst kwam, ging 

ze zachtjes praten, zo bijzonder vond ze het 

om de vogeltjes te horen fluiten. In de 

winter zijn we meer binnen. Dan zijn we 

wat minder in contact met de natuur, al kijk 

ik altijd wel uit naar het eerste roodborstje.”

Je kunt de avonturen van Peter, Monique en 

hun kinderen volgen op sy-deliefde.nl.

Paspoort
Naam: Peter en Monique Baerts, 

zoon Sjoerd, dochter Femmie

Beroep: Peter: schipper op charter-

schepen; Monique: cateraar op 

charterschepen

Woonplaats: Monnickendam (NH)

Soort schip: zeiljacht
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“Elke ochtend 
spring ik in  

de plomp”

“Laatst zat een moedereend op de 

kade haar veren schoon te 

pikken en ondertussen probeer-

den haar acht kleintjes ook de kade op te 

komen. Een prachtig tafereel waar ik echt 

van kan genieten”, vindt Arjen van Saarloos. 

Een bootje van 10 m lang in een Hoornse 

haven is sinds 2016 zijn thuis.

Een waterliefhebber is Arjen is altijd 

geweest. “Toen ik nog in een huis woonde, 

had ik al een klein bootje. Daar dronk ik 

vaak ’s ochtends mijn koffie en las ik mijn 

krantje, genietend van het water en de langs 

zwemmende eendjes. Wat een sensatie van 

rust. Ik heb nogal een druk leven, maar van 

het water word ik relaxed. Ik dacht: als ik 

ooit ergens anders ga wonen, is het op een 

boot. Wonen op een boot is een soort 

avontuur. Ik kan zo naar Parijs varen als ik 

wil, dat geeft zo’n vrij gevoel. Onlangs voer 

ik op een dinsdagochtend om 06.00 uur van 

Durgerdam naar Hoorn. De zon kwam op en 

al die kleuren vermenigvuldigden zich in de 

spiegelingen van het water. Een groep 

aalscholvers vloog voorbij. Dat voelt alsof de 

wereld van mij is. Ik zet een kop koffie, ga 

lekker in de kussens zitten en houd het roer 

vast om koers te houden. Daar word ik 

zielsgelukkig van.

Ik heb een vaste ligplaats in een haventje in 

Hoorn, van daaruit zit ik in no-time op het 

IJsselmeer. In de toekomst zou ik wel meer 

van ligplaats willen wisselen. Dat ik kan 

zeggen: ik ga deze winter eens een paar 

maanden in Groningen liggen. Dan voelt het 

alsof ik verhuisd ben, maar ik weet nog 

steeds waar de boter staat en waar de 

tomaten liggen.”

Yogaoefeningen
“Ik heb ongeveer 12 m2 leefruimte. Ik had 

verwacht dat ik ruimte tekort zou komen, 

maar het valt me mee. Ik ben ook niet 

iemand die de hele dag binnen zit, ik ben 

graag onder de mensen. Het enige wat ik 

niet kan doen, zijn mijn yogaoefeningen. 

Maar van al het geklauter op en rond de 

boot word ik zo lenig dat ik die helemaal 

niet meer nodig heb. Elke ochtend als ik 

wakker word, stap ik uit bed, leg een 

handdoek klaar en spring in de plomp.  

Dan ben ik meteen wakker, heerlijk! Dat 

houd ik vol tot halverwege oktober en dan 

begin ik er in maart of april weer mee.

Ik heb één zonnepaneel op mijn boot staan, 

daar ben ik lyrisch over. Mijn telefoon, laptop 

en koelkast kan ik ermee van stroom 

voorzien, ook als ik vaar. Alleen in de winter 

moet ik gebruikmaken van wal stroom. Koken 

gebeurt op gas en de twee grote watertanks 

moet ik om de vijf weken bijvullen. In de 

winter is het soms een beetje afzien op dit 

bootje, maar daar houd ik wel van. Eén keer 

was de hele haven dichtgevroren, alles zag 

spierwit van de sneeuw. Prachtig! Je moet 

dan wel uitkijken dat je niet uitglijd op de 

steiger. Ik stook ’s winters met een houtka-

chel, soms in combinatie met een elektrisch 

kacheltje. Er zijn winterdagen geweest 

waarop ik het moeilijk warm kon krijgen, 

maar dat heeft ook wel wat moois. Het helpt 

me relativeren. Als ik na een sneeuwbui 

binnenstap en me probeer op te warmen bij 

de houtkachel, word ik teruggeworpen naar 

de basis en is er geen ruimte voor gezeik om 

niks. Dat vind ik mooi. Ik kan niet in de 

toekomst kijken, maar als het aan mij ligt 

word ik oud op een bootje.”

Arjen biedt dagtripjes aan met zijn boot, zie 

www.zeilavonturenmetarjen.nl 

Paspoort
Naam: Arjen van Saarloos

Beroep: schipper

Woonplaats: Hoorn (NH)

Soort schip: vissersbootje uit 1986
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