
buitenlucht!
Love is in the…

Ik trek me 
niets aan van 
vooroordelen 
die mensen 
hebben over 
boeren. Ik 
geniet juist 
van het 
boerenleven!  

E en smal landweggetje ach-
teraf in Vessem, een dorpje 
onder de rook van Eindho-

ven, dat uitmondt in een zandpad. 
Daar op een boerenerf met twee 
grote stallen komt een goedlachse 
Ellen op klompen naar buiten ge-
lopen. Ze is naar eigen zeggen ’aan 
’t hobbyen’, want zo voelt het leven 
op de boerderij voor haar. Ze ge-
niet van de rust en de ruimte om 
haar heen. Al heeft de buitenwe-
reld wel eens een andere mening 
over het boerenleven. Vooroorde-
len zijn niet van de lucht vertelt 
ze, terwijl ze trots de boerderij 
laat zien. Opmerkingen als: ”Zo 
ver van de stad vandaan valt toch 
niks te beleven?!” of: ”Dat is toch 
niet fijn tussen al die stinkbees-
ten” krijgt ze regelmatig te horen 
van vooral mensen uit de stad. 
Het doet haar niet veel. Zelf moet 
ze er juist niet aan denken om met 
stadsmensen te moeten ruilen. Zo 
heeft ze er bijvoorbeeld nooit naar 
verlangd om op kamers te gaan in 
een of andere stad. ”Ik heb nooit 
begrepen dat studiegenootjes het 
op zo’n klein kamertje volhielden. 
Ik voelde me daar nooit prettig, al 
lijkt de gezelligheid me wel leuk. 

Het is prima om zo nu en dan in 
de stad te komen, maar dan wel 
als ik ook weer snel thuis kan zijn 
in alle rust.”

Het buitenleven zit Ellen dan 
ook wel in het bloed. Ze hielp als 
klein meisje al mee in haar vaders 
koeienstal in een klein dorpje in 
Zuidoost-Brabant. ”Mijn vader 
was altijd in de buurt. Als we tus-
sen de middag thuis kwamen, was 
hij er ook en at hij met ons mee, 
net als tijdens het avondeten. 

Behalve als we naar bed moesten, want dan was hij 
aan het melken. Het kwam dus niet vaak voor dat hij 
ons voor het slapen een verhaaltje voorlas.”
Soms mopperde Ellen als jong meisje daar wel eens op 
en vroeg dan haar moeder waarom pa haar niet eens 
toestopte. ”Dan vroeg mijn moeder bij welke kindjes 
uit mijn klas hun vader zo veel thuis was en dan wist 
ik wat ze bedoelde. Natuurlijk heeft het leven op de 
boerderij ook nadelen, maar dankzij mijn ouders heb 
ik het altijd als heel positief ervaren.”

En nog steeds geniet ze van het boerenleven. In de 
afgelopen jaren werden bij Ellen op de boerderij de 
Campina Open Boerderijdagen gehouden. Iedereen 
mag tijdens zo’n open dag een kijkje nemen op de 
boerderij. ”Kinderen keken hun ogen uit, omdat ze 
niet wisten dat melk van een koe kwam! Dat verbaas-
de me echt, ze kenden koeien alleen maar van plaat-
jes. Het is belangrijk dat mensen meer weten over het 
boerenleven en dat ze weten dat een boerderij veel po-
sitieve kanten heeft. Tijdens die dagen kregen we veel 
goede reacties, dat mensen helemaal niet verwacht 
hadden dat het er zo aan toe ging op een boerderij. 
Daarom is het goed als mensen het met eigen ogen 
zien.” Ook het populaire KRO-televisieprogramma 
Boer zoekt Vrouw vindt Ellen een goede promotie 
voor het boerenleven. ”Ze brengen heel realistisch in 
beeld hoe het echte boerenleven eruitziet.”

Ellen is getrouwd met een boer

Het begon heel onschuldig met een keertje koeien melken bij Chiel op 
de boerderij. Geen sprake van liefde in de lucht, maar gewoon voor de 
gein. Tien jaar later is Ellen (25) getrouwd met haar eigen boerenknul 
en vertoeft ze dagelijks in de frisse boerenbuitenlucht.
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Ik ben nooit 
bewust op 
zoek geweest 
naar een 
boerenjongen.
Het klikte 
gewoon goed 
tussen mij en 
Chiel

Het is leuk om 
met de kalfjes 
te tutten. Dat 
doe ik graag 
naast mijn 
werk. Iedere 
dag vroeg 
opstaan hoort 
er dan ook bij

Toch had Ellen vroeger niet de 
wens om het bedrijf thuis over te 
nemen. Ze vond het leuk om zo 
nu en dan te helpen, maar zag 
zichzelf niet in haar eentje een 
boerderij runnen. ”Ik weet wat 
er allemaal bij komt kijken. Bo-
vendien was al snel duidelijk dat 
mijn broer de boerderij thuis zou 
overnemen en dat vond ik prima.” 
Ellen koos voor een opleiding tot 
verpleegkundige en werkt sinds 
haar afstuderen in de zorg met 
verstandelijk gehandicapte jonge-
ren. Niet wetende dat ze later als-
nog in het boerenleven terecht zou 
komen…
Ellen was namelijk helemaal niet 
op zoek naar een boerenknul als 
vriend. ”Je gaat een partner daar 
niet op selecteren. Zo werkt het 
niet. Toch liep ik heel toevallig wel 
een boer tegen het lijf.”
Ze ging op stap in de buurt en zag 
daar Chiel. Ze raakten met elkaar 

aan de praat, maar hadden 
bij die eerste ontmoeting niet 
meteen vlinders in de buik. 
Wel was duidelijk dat ze al-
lebei een aangeboren liefde 
hadden voor het leven op het 
platteland. Chiel nodigde El-

len daarom uit om 
bij hem thuis koeien 
te melken. ”Op dat 
moment vond ik het 
ook gewoon leuk om 
eens te melken, om-
dat ik dat thuis ook 
altijd graag deed. Na 
het melken hebben we 
nog wat gedronken sa-
men. Maar er was voor 
ons beiden nog hele-
maal geen sprake van 
verliefdheid. Ik vond 
het gewoon wel grap-
pig!”

Ellen en Chiel gingen 
vervolgens beiden 
hun eigen weg en 
drie jaar later kwa-
men ze elkaar weer 
tegen. ”We konden 
op dat moment weer 

zo goed samen kletsen en besloten om een keer wat 
te gaan drinken. Het was erg gezellig en we spraken 
elkaar steeds vaker. Na zeven maanden besloten we 
om het samen echt te gaan proberen.”
Het bleek een gouden keuze. Afgelopen juni is Ellen 
met Chiel getrouwd. Ellen werkt nog steeds in de ge-
handicaptenzorg, maar ze helpt ook regelmatig mee 
op het boerenbedrijf dat Chiel en zijn broer Joris in 
de toekomst hopen over te nemen van zijn ouders en 
oom en tante. 
Aanvankelijk zou ook Chiels neef Teun mede-eige-
naar worden van het bedrijf, maar hij kwam helaas 
een aantal jaar geleden op jonge leeftijd bij een ver-
keersongeval om het leven. Het zorgde voor een klap 
in de familie, maar de boerderij moest doorgaan. En 
dat gebeurde.

Chiel werkt nu nog een paar uur per week bij een 
agrarisch adviesbureau als zzp’er, maar alle andere 
dagen werkt hij thuis op de boerderij, net als zijn 
broer. De freelance klus buiten de deur is erg leer-
zaam, want hij steekt er ook dingen op die hij kan ge-
bruiken in zijn eigen bedrijf. Hij heeft de ruimte voor 
deze freelance klus, omdat zijn vader en oom nu nog 
veel kunnen en willen meewerken op de boerderij. 
Zodra dat stopt, stopt Chiel ook bij het adviesbureau 
en stort hij zich op het drukke bedrijf waar dagelijks 
225 koeien plus de kalfjes verzorgd moeten worden.
Terwijl je op de boerderij uitkijkt over uitgestrekte 
groene weides en bossen, rijst toch de vraag hoe het 
zit met de nadelen. Want als boer moet je toch altijd 
vroeg opstaan? Je hebt nooit vakantie of weekend en 
de koeien moeten elke dag gemolken worden? ”Uiter-
aard zijn er ook wel eens momenten dat ik het even 

minder leuk vind. We hebben 
nooit echt samen weekend en 
verre reizen zullen we niet snel 
maken. Maar Chiel is wel altijd 
thuis, we hebben hier zoveel vrij-
heid om ons heen! We vervelen 
ons ook nooit, omdat we altijd 
wel iets op de boerderij kunnen 
doen. Ik ben dol op de dieren en 
vind het heel leuk om ze te ver-
zorgen, vooral het tutten met de 
kalfjes vind ik leuk en doe ik - als 
het lukt naast mijn baan - er graag 
bij. Bovendien wist ik van tevoren 
precies waar ik aan begon, ik had 
ook niet de verwachting dat Chiel 
elke avond bij me op de bank zou 
zitten.”

Nadat Ellen en Chiel getrouwd 
waren, gingen ze niet meteen op 
huwelijksreis, maar bleven ze ge-
zellig samen thuis. ”Dat werkte 
dus niet. Je kunt niet thuis zijn en 
vervolgens niet op de boerderij 

werken. Er zijn altijd wel dingen 
die moeten gebeuren, een tractor 
ging stuk dus ging Chiel op de 
boerderij helpen. Dat is ook lo-
gisch, want je bent er toch.”
Maar in september zijn ze als-
nog op een verlate huwelijksreis 
gegaan, gezellig samen een paar 
dagen naar de Veluwe. ”We willen 

en kunnen niet zo heel lang weg, want het werk gaat 
door en moet dan door anderen opgevangen worden. 
Je vraagt nogal wat van iemand: iedere ochtend vanaf 
vijf uur moet er gemolken worden en ook ’s avonds 
moet er nog eens gemolken worden. We hebben nu 
het geluk dat Chiels vader en oom nog meehelpen op 
de boerderij, dan kunnen we gemakkelijker een paar 
dagen weg.”
Het leven op de boerderij is dus 24/7. Maar net als 
iedereen heeft Ellen daarnaast nog veel meer klusjes, 
zoals het altijd terugkerende huishouden. Die taken 
gaan grotendeels aan Chiel voorbij. ”Chiel maakt elke 
week ontzettend veel uren, het zou niet eerlijk zijn om 
van hem te verlangen dat hij ook nog moet meehelpen 
met het huishouden. Hij gaat geen bloezen strijken of 
stofzuigen. Dat snap ik ook wel, want daar heeft hij 
helemaal geen tijd voor. We komen daar samen ge-
lukkig wel uit. Chiel is het leukst als hij gewoon lek-
ker buiten tussen de koeien bezig kan zijn, dan is hij 
vrolijk en kan hij z’n energie kwijt. 
Ik vind het mooi dat hij met zoveel passie over het 
bedrijf vertelt. Ik denk soms wel eens: kunnen we het 
ook nog ergens anders over hebben dan over koeien? 
Maar zijn enthousiaste verhalen betekenen wel dat hij 
erg gedreven is in wat hij doet, en daar houd ik wel 
van!”
Al pratende laat Ellen de koeienstallen zien, naast het 
voedergedeelte is er ook een ruim verblijf met stro 
waar de dieren kunnen uitrusten. En een gedeelte van 
de stal is gereserveerd voor de koeien die in verwach-
ting zijn. Eén van de koeien blijkt te moeten beval-
len en we zien wonder boven wonder gebeuren hoe 
gemakkelijk en vredig een kalfje ter wereld komt. Eén 
van Ellens favoriete gebeurtenissen op de boerderij. 
”Dat is toch prachtig om te zien?” •Naar wat voor 

jongen ben jij 
op zoek?

Mail jouw reactie naar redactie@intens-magazine.nl en 

vertel ons alles over jouw ideale liefde! Te
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