
DONDERDAG 18 AUGUSTUS 20l6rerou

4o"uionaal

De Waterlandse
zomeÍ

In de zomer zijn ze drie weken in
hun tuin te vinden. De dagen v9r-
lopen rustig, vertellen ze. ,,we
zwemmen iedere dag, verder ge-
nieten we vooral van de natuur.
om de dag gaan we op pad. De
omgeving is prachtig. We fietsen,
varen, bezoeken mooie plekken,
dorpen en steden hier in de buurt."
Het allermooiste aan het recreëren
in het Ilperveldzijnde zonsonder-
gangen.,,De luchten in Ncjord-
Holland zijnprachttg. Als de zon
ondergaat, weerkaatst het licht
hier op het water. Dat geeft zulke
mooie beelden."
De meeste recreanten op Bivobo
zijn Amsterdammers die de drukte
van de stad onwludrten. Een van
hen is Marleen Engbersen. Zij en
haar man Bob zijn sinds een jaar
eigenaar van een stukje grond in
het Ilperveld. ,,\rye hebben Ylak
nadat we deze tuin kodrter5 ook
een woonboot gekocht zodat we
hier ook kunnen blijven slapen-"
Zekomenzo vaak als ze kunnen,
vertelt MaÍleen.,,In de weekenden,
maar ook doordeweeks. Het is
twintig minuten rijden en dan ben
je in een compleet andere omge
ving."
Voordat Bivobo op hun pad kwam,
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Oase van rust
onder de rook van
Amsterdam

had het stel jarenlang een volks-
tuintje. Dat werd op een gegeverl
moment te druk. ,,Toen we dat
hadden opgezegd,, miste ikhet
enorÍn om buiten te zijn. We wil-
den geen vollrstuintje meer. Het
moest iets in de buurt zijn. We
houden niet van lang autorijden."'
In Landsmeer vonden ze precies
waaÍ ze naar op zoek waren.,,Mijn
mà is helemaal gek van boten, hij
kan zich hier helemaal uitleven. Ik
vind het vooral prettig dat het hier
lekker informeel is en een beetje
ruig. op een volkstuinencomplex
is alles zo aangeharkt en netjes."
De twee Amsterdammers hebben
het afgelopen jaar veel geklust om
het plekje helemaal naar hun zin te
maken.,,Het schiet lelilker op. We
gaan nu de laaBte hand leggen aan
het atelier zodat ik hier straks kan
beeldhouwen."
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De verborgen
parel van de
Kanaaldi, k
Debbie de Vries

landsmeer l Het is de verborgen
parel van de Kanaaldijk in Lands-
meer. Vanaf de weg niet te zien,
maar wie het-terrein van Bivobo op
komt, wordt verrast door de
schoonheid van het tuinencom-
plex. op het privéterrein zijn ruim
vijftig tuintjes, allen aan het water
in het Ilperveld gelegen.
Bijna alle grondeigenaren hebben
een woonboot(ie) waar ze voord in
de zomer veel tijd doorbrengen.
Permanent wonen is er niet toegÈ
staan. En bovendien ook praktisch
bijna niet haalbaar. Er is geen elek-
triciteit en alleen in de zomer stro-
mend water.,,Het is primitief',
zeggenFreek en Agnes Herkel.
,,MaaÍ daardoor ook avontuurlijk.
We houden van de eenvoud, als je
hier bent heb je niet veel nodig."
Het stel uit Den Haag kodrt zeven
jaar geleden een stuk grond op
Bivobo.T*zagen destijds een ad-
vertentie in de Volkskrant en beslo.
ten eens een kijkje te nemen. Ze l

vielen meteen voor de charme van
het trperveld.,,Dit stukje grond
met boot stond te koop. Er hing
een briefie Tel Willem', dat hebben
we gedaan." Marleen Engbersen geniet t


