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Aan een kilometer lange 

oprijlaan in Vledder staat 

een landhuis uit 1860. 

Erik en Ineke Hoetjes wonen 

in dit paleisje en laten graag 

anderen beleven hoe het voelt 

om op deze plek te verblijven. 

Bezoekers kunnen zich ook een 

beetje prins of prinses wanen 

in bed&breakfast&wheels 

Vledderhof. 

Productie en fotografie: Max de Krijger



Liefde op het eerste gezicht was het niet, toen Erik en 

Ineke voor het eerst kennismaakten met het landhuis. ‘Eigenlijk  

wilden we altijd naar het buitenland. Nederland is een vol land 

om te wonen en wij zochten rust en ruimte. Ons oog viel na vier 

jaar zoeken echter op dit huis in Drenthe. Maar we hadden niet 

meteen zoiets van ‘wow’, toen we het op internet vonden’, blik-

ken gastheer en gastvrouw Erik en Ineke Hoetjes van Landgoed  

De Vledderhof terug. ‘Er stonden moderne meubelen, terwijl we  

op zoek waren naar iets ouds. Hierdoor leek het huis te modern  

voor ons.’ Toch was het boek op dat moment nog niet dicht voor  

de twee zoekers. Op een winterse dag in februari 2007 zijn ze even 

een kijkje gaan nemen in Vledder. Ze waren toch in de buurt.  

‘Het was in de schemering. We vonden de oprijlaan van een kilome-

ter lang en aan het eind waren we erg onder de indruk. We zagen 

reeën in eigen tuin. En het was er stil, zo stil’, Ineke is nog steeds 

onder de indruk. Ze belden meteen de makelaar en ook na de rond-

leiding viel het hen allemaal enorm mee.  

‘Er waren ontzettend veel goede dingen gedaan in en om het huis. 

Het dak en de kozijnen waren nieuw. Eigenlijk was het voor de 
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In de tuin van de Vledderhof kun je op diverse plekken genieten 

van de ruimte, de tuin en de stilte, die slechts door vogelgeluiden 

wordt doorbroken.
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nieuwe bewoners gewoon de taak om alles af te maken. En gelukkig 

is Erik erg handig.’ Die nieuwe bewoners van de Vledderhof werden 

dus Ineke en Erik Hoetjes. Het klinkt aantrekkelijk, maar ook het 

verlaten van het mooie huis in het Noord-Hollandse Spierdijk viel 

voor hen niet mee. ‘We moesten echt losweken na 21 jaar plezierig 

wonen.’

Maria
Zeven verhuiswagens hebben ze ingepakt voordat de bibliotheek 

van De Vledderhof werd bewoond. De huiskamer was als eerste aan 

de beurt voor een grondige opknapbeurt. Daarna de bibliotheek, 

met onder andere nieuwe lambriseringen. De roosters voor de  

ramen hebben ze naar het originele ontwerp laten maken. Ze zijn 

van aluminium, zodat ze gemakkelijk te verwijderen zijn als de 

ramen gelapt moeten worden. Het huis lijkt nu perfect, al moet er 

door de twee eigenaren met hoge eisen nog wel wat worden aan-

gepast. Er volgt nog een schilderbeurt en de vloer in de garage is aan 

de beurt. Dit gebeurt met liefde.  

‘Inrichten van een huis is een uitdaging voor ons. Interieur is onze  

passie en we streven naar de gulden snede en harmonie.’ De buiten- 

lampen hebben ze in België laten maken uit brons. Een oude 

schouw die aan hun wensen voldeed, is in Brabant gevonden en 

past bij de bouwperiode van het huis. Ze hebben er veel reizen en 

tijd voor over: ‘We hebben altijd een zoektocht naar harmonie.’ 

De tuin is een plaatje. Met een steigertje langs het water, veel 

Woonland

Anno 1860
De Vledderhof is onderdeel van een natuurgebied dat bij elkaar 

maar liefst vijfduizend hectare telt. De eerste bebouwing op  

Vledderhof dateert uit 1740. De familie van Rooijen zwaaide hier 

toen de scepter. Niet alleen op dit landgoed, maar ook daarbuiten. 

Hij was namelijk burgemeester van verschillende omringende 

dorpen. Daarna kwam De Vledderhof in handen van Nederlandse 

en daarna Duitse adel. Hoe het eerste huis eruit zag, is onbekend. 

Het huis in haar huidige verschijningsvorm dateert uit 1860.  

Het was een buitenverblijf en de boer pachtte het. De heer van 

stand kwam een paar keer per jaar om te jagen. In de jaren dertig 

van de vorige eeuw kwam het weer terug in Nederlandse handen.  

Er is toen veel verbouwd; niet altijd met evenveel succes. Met dank 

aan de architect Kalfsbeek is het huis weer in ere hersteld.  
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MuseA in Vledder
Waar een klein dorp groot in kan zijn: Vledder telt maar liefst drie  

musea. En al zijn ze allemaal onder een dak te vinden, ze richten  

zich elk op hun eigen manier op kunst: valse kunst, hedendaagse  

glaskunst en hedendaagse grafiek. 

Museums Vledder

Brink 1, 8381 BE Vledder

www.museums-vledder.nl 
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doorkijkjes en borders. Op veel plekken houdt Maria een oogje in 

het zeil. En al zijn ze beiden niet katholiek, toch noemt Ineke haar 

aanwezigheid het gevoel van de moeder. ‘Het verwarmt me’, zegt de 

gastvrouw.

Oldtimers
De rijen Amerikaanse eiken en rhododendrons langs de oprijlaan 

ontvangen de bewoners en gasten. Ga je verder het landgoed in, 

dan zie je de tamme kastanje, zoete kers en bosriek. Het is dus niet 

zo verwonderlijk dat ongeveer 85 soorten broedvogels bij de familie 

Hoetjes in de achtertuin hun nest bouwen. Bijna iedere dag zijn ze 

in de tuin bezig. Er zijn veel borders en soms moet de lange laan 

worden gesnoeid. Ineke wordt er niet warm of koud van, behalve 

als het najaar is aangebroken. ‘In de herfst is het pieken met de vele 

bladeren. Maar we genieten ervan wanneer alles weer opgeruimd en 

strak is.’ De negen Schotse Hooglanders in de weide zijn hun huis-

dieren. Er is veel ruimte om deze dieren te houden: met de aankoop 

van het huis waren ze ook meteen eigenaar van meer dan achttien 

hectare grond. De naaste buren van de bewoners van het landgoed 

zijn in geen velden of wegen te zien of te horen. Het is dus niet zo 

vreemd dat ze bevangen werden door de stilte,  

bij het eerste bezoek. ‘Toen we hier echt woonden, merkten we dat 

een beetje aanloop fijn zou zijn. We hadden al een aantal oldtimers 

en we werden vaak aangesproken hoe leuk het is om daarmee te 

rijden. Daarom hebben we het gecombineerd met onze plannen.’ 

Nu heeft het stel een bed & breakfast & wheels waarbij de gasten 

een dag met een open oldtimer op pad kunnen. Deze oldtimers zijn 

bovendien uitgerust met een heerlijke picknickmand voor onder-

weg. Een MG TD uit 1952, een vijf jaar oudere Triumph Roadster en 

een veertien jaar oude Morgan Plus staan klaar. ‘We hebben bewust  

gekozen voor een gastenverblijf voor slechts twee personen. Daar-

door hebben wij er echt de tijd voor en voelen de gasten zich ook 

echt gast.’ 

Geeft de verhuizing naar Vledderhof een goed gevoel bij Ineke en 

Erik Hoetjes of was het buitenland toch beter geweest? Ineke is 

duidelijk: ‘Het is voor ons een voorrecht om hier te mogen wonen. 

Het huis met de oude bomen geeft ons energie, maar ook rust. En 

daardoor voelt deze plek enorm harmonisch aan.’ ●

landgoed Vledderhof

Vledderhof 3, 8381 XR Vledder

www.vledderhof.nl

De familie Hoetjes heeft veel ‘huis’dieren: negen Schotse Hooglanders 

en wel vijfentachtig verschillende soorten broedvogels. Bij de Vledder-

hof hoort meer dan achttien hectare grond waar je als gast van kunt 

genieten. Bijvoorbeeld met een heerlijke picknick. 


