
Ergens in de houten schuur bij deze hoeve is het jaartal 1779 ge-
graveerd, al is dat momenteel niet meer zichtbaar omdat de vo-
rige eigenaar er oneerbiedig een verlichtingsarmatuur over heeft 
gehangen. Maar Hendrik Nelde vermoedt dat zijn hoeve mogelijk 
nog iets ouder is. “Op de kaarten van Joseph de Ferraris, gemaakt 
tussen 1771 en 1778 van de volledige toenmalige Oostenrijkse Ne-
derlanden, is duidelijk te zien dat op deze plaats al een hoeve stond. 
Het gebouw ligt op een gemakkelijk te herkennen kruispunt van 
wegen, er is geen vergissing mogelijk.”
Het heeft wat voeten in de aarde gehad eer Hendrik zich hier ves-
tigde. “Twintig jaar geleden was een vriend me geld schuldig en 
ik ging hem opzoeken. Hij woonde hier, in deze hoeve. Hij kon 
me niet betalen en bood me een flipperkast aan die nu nog altijd 
in de schuur staat. De man trok weg uit de hoeve en stelde voor 
dat ik er zou gaan wonen. De hoeve was toen nog niet verbouwd, 
maar ik woonde er toch drie jaar. Toen kreeg ik gezondheidspro-
blemen, en ik schreef die toe aan de vochtigheid in het gebouw. 
Ik verhuisde naar een appartement boven mijn kantoor, maar be-
sliste toch de hoeve te kopen en verhuurde ze aan een vriend die 
een optie op aankoop kreeg. Die man heeft alles grondig gereno-
veerd, een zwembad en poolhouse bijgebouwd en achteraan een 
halfrond volume bijgezet waar nu onze woonkamer is. In januari 
vorig jaar heeft de huurder een ander huis gekocht, heb ik hem de 
renovatie terugbetaald en ben ik hier opnieuw zelf komen wonen. 
Je voelt de ouderdom, de geschiedenis van dit gebouw. De laatste 

boer die hier woonde, Firmin Maes heette hij, was een bekende 
figuur. Van hem wordt verteld dat hij eens wanhopig bij de buren 
kwam aankloppen omdat hij zijn vrouw nergens meer vond. Ze 
bleek uiteindelijk in de stal bij de koeien te zitten omdat die die-
ren wat warmte gaven. Het was ijskoud in de hoeve, waar ook de 
schapen en de kippen door de woonruimte liepen. En dat is niet 
langer dan vijfentwintig jaar geleden.”

Vlaanderen of Canada
Hendrik is vastgoedcoach maar volgde tevens een opleiding als 
energiedeskundige en wil de hoeve nog energiezuiniger maken. 
“Ik ga een zo groot mogelijke oppervlakte zonnepanelen laten 
installeren om water op te warmen en eventueel laat ik ook een 
warmtepomp installeren. Het blijkt wel dat veel firma’s nu warm-
tepompen aanbieden omdat het systeem aan belangstelling wint, 
maar soms beschikken ze nog niet over voldoende expertise. Ik 
heb hier al een vertegenwoordiger gehad die niet eens wist hoe 
een warmtepomp werkt.”
Er komen niet alleen duurzame vormen van energie in huis, Hen-
drik wil volledig biologisch gaan leven en alle onnatuurlijke stra-
lingen weren. “Draadloos internet en de draadloze telefoon heb ik 
al afgeschaft. Mijn stoomcabine met chloorwater gebruik ik ook 
niet meer. Ik omring me met natuurlijke materialen, en met voor-
werpen met geschiedenis.” Dat blijkt onder meer uit de honder-

Waterfilter met omgekeerde osmose

Hoeve met eindeloos zicht

Mijn land, dat zijn d’oneindige luchten
Met hemels van trillend zuiver licht
Met regen en wind en jagende wolken
Mijn blote land met zijn eindeloos zicht

Willem Vermandere

Hendrik wil in de toekomst geen leidingwater 
meer gebruiken. Hij gaat een waterput laten 
boren. “Vroeger was er al een put, maar die 
bevindt zich nu onder de halfronde uitbouw 
van de hoeve. “Ik ga de put laten boren achter 
het poolhouse, daar stoort het geluid van de 
pomp niet. Ik weet dat het water bruikbaar is 
omdat ik het vroeger al heb laten analyseren. 
Er zit wat nitraat in, wat onvermijdelijk is in 
landbouwgebied, en het heeft een zeer lichte 
bacteriële besmetting. Maar voor drinkwater 
ga ik in de keuken een extra kraantje laten in
stalleren waar een omgekeerde osmosefilter 
op komt om het te zuiveren.”
Een omgekeerde osmosefilter werkt met wa
terdruk en heeft geen elektrische energie no

N
iets past zo per-
fect bij de sfeer in 
de twee-en-een- 
halve eeuw oude 
hoeve van Hendrik 

Nelde, met 180 graden uitzicht 
over de velden, als de melan-
cholische klarinetmuziek en de 
teksten van Willem Vermandere, 
zeker op een druilerige regendag. 
Hendrik kocht de hoeve tien jaar 
geleden, verhuisde na een paar 
jaar maar trok er begin vorig jaar 
opnieuw in.
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kwam aankloppen omdat hij zijn vrouw nergens meer vond. Ze 
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Hoeve met eindeloos zicht

Je kan niet naast de 
rijen boeken kijken.

Vaasje met gedroogde 
hortensia.

Hendrik wil in de toekomst geen leidingwater 
meer gebruiken. Hij gaat een waterput laten 
boren. “Vroeger was er al een put, maar die 
bevindt zich nu onder de halfronde uitbouw 
van de hoeve. “Ik ga de put laten boren achter 
het poolhouse, daar stoort het geluid van de 
pomp niet. Ik weet dat het water bruikbaar is 
omdat ik het vroeger al heb laten analyseren. 
Er zit wat nitraat in, wat onvermijdelijk is in 
landbouwgebied, en het heeft een zeer lichte 
bacteriële besmetting. Maar voor drinkwater 
ga ik in de keuken een extra kraantje laten in-
stalleren waar een omgekeerde osmosefilter 
op komt om het te zuiveren.”
Een omgekeerde osmosefilter werkt met wa-
terdruk en heeft geen elektrische energie no-

dig. Met een viertraps filtersysteem gaat het 
als volgt. Een voorfilter haalt eerst de grofste 
zwevende deeltjes uit het water zoals zand-
korreltjes en roest. Dan volgt een filter met 
actieve kool die chloor en pesticiden absor-
beert. In de derde fase komt het omgekeerde 
osmosemembraan eraan te pas. Dat is een 
membraan met piepkleine openingen van on-
geveer 0,0002 micron dat ongeveer 95% van 
alle vreemde stoffen verwijdert die niet in 
drinkwater thuishoren, zoals bijvoorbeeld 
nitriet, nitraat, bacteriën, virussen, PCB’s, 
asbest, arsenicum, cadmium, lood, nikkel en 
koper. Tenslotte is er een tweede actieve kool-
filter die het water een aangename neutrale 
smaak geeft.

den boeken die op de grond de halve cirkel van 
de achterbouw volgen en de verzameling oude 
missalen, vaak in het Duits en in gotisch schrift. 
Af en toe wordt de rij boeken onderbroken door 
een oude radio, en voor één van de ramen die 
over de eindeloze velden uitkijken staat ook een 
wereldbol, symbolen van het dilemma waar de 
bewoner voor staat.
Of hij hier blijft wonen, is voor Hendrik nog niet 
duidelijk, al voelt hij zich hier wel goed. “Wonen 
hangt voor mij samen met een manier van leven 
en met relaties, niet zozeer met een welbepaalde 
plaats. Vorig jaar is mijn vader overleden. Hij 
woonde nabij de oostkust van Canada, en ook 
daar heb ik een stuk van mijn hart verloren. Ik 
breng er soms een paar weken door op een on-
bewoond eilandje op een meer, om op adem te 
komen van het stresserende leven van alledag. 
Ik kan me voorstellen dat ik daar zou kunnen 
wonen en me bezighouden met projecten rond 
duurzame materialen en energie. Maar als ik hier 
in de zetel over de velden kijk, en de koeien van 
de buurman hun kop over de tuinafsluiting zie 
steken, ben ik ook de koning te rijk. Het is een 
oud IKEA-zeteltje dat was blijven staan in een 
huis dat ik vroeger kocht, maar het zit perfect, 
veel beter dan de duurdere meubelen.”

www.nelde.be
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