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Gasten betrekken bij de boerderij
Hoewel de kampeerplekken voor Gezina’s ouders minder  
belangrijk waren dan het werk op de boerderij zelf, was het  
voor Gezina’s vader wel heel belangrijk om de kampeergasten 
mee te nemen in het boerenleven. “Hij betrok ze bij het voeren 
van de koeien, maar ook bij het melken. De gasten stonden  
zelfs in alle vroegte op om te gaan helpen bij het melken. 
Achter de koeien werden toen complete levensgeschiedenissen 
uitgewisseld.” Hendrik-Jan vult Gezina aan: “Tegenwoordig  
worden koeien kunstmatig geïnsemineerd, maar mijn schoon- 
vader had nog zo’n dikke stier. De te bevruchten koe werd dan 
aan een touw tussen twee bomen vastgeknoopt en de stier 
mocht haar dan bespringen. Toen was dat heel normaal en leuk 
voor campinggasten om te zien, maar daar hoef je nu niet over 
na te denken. ”

Moderniseren
Toen Hendrik-Jan en Gezina de boerderij overnamen waren er 
nog steeds die acht kampeerplekken, maar er lagen wel plannen 
om uit te breiden. De vader van Gezina had acht hectare grond 
verkocht en daarbij het melkquotum. Ook de varkens gingen 
weg. Na overname kocht Hendrik-Jan vleeskoeien, want hij  
kon niet zonder koeien. Gezina: “Hendrik-Jan is boer in hart  
en nieren, want hij komt van huis uit ook van de boerderij.” 

Hendrik-Jan gaat verder: “We hebben veel gemoderniseerd. Zo is 
in 1998 het sanitair geheel vernieuwd. Voorheen was het namelijk 
een oude melkkamer die met plastic platen was omgetoverd tot 

een douche.” Inmiddels staat er een verwarmd inpandig  
toiletgebouw. “Twee jaar geleden hebben we zelfs toiletpapier  
bij de wc’s opgehangen. Voor een boerderijcamping is dat echt 
heel luxe, want lopen met een closetrol onder je arm kan  
tegenwoordig niet meer”, lacht Hendrik-Jan.

Met gasten meegroeien
Hendrik-Jan en Gezina vinden het belangrijk om te blijven  
innoveren. Zo groeien ze met hun gasten mee. Gezina:  
“Er komen hier al vaste gasten sinds 1983. Die verbleven in  
het eerste jaar in de caravan die gestald stond onder de hooi-
berg. Inmiddels komen zij met hun kleinkinderen. Net als vele 
andere gasten.” De camping heeft inmiddels 25 plekken en is 
sinds afgelopen zomer voorzien van gratis wifi door de komst 
van glasvezel in het buitengebied. 

Het meehelpen op de boerderij is voor (de kleine) gasten na al 
die tijd nog steeds mogelijk. Hendrik-Jan neemt de kinderen vier 
dagen in de week mee bij het voeren van de koeien. Daarnaast 
mogen ze ook helpen bij het rapen en tellen van de kippeneieren. 
Gezina: “Hendrik-Jan moest in het begin echt wennen aan de 
gasten. Dat was veel meer mijn ding. Maar inmiddels weet ik niet 
wie er gastvrijer is! Zijn liefde voor de gasten is echt gegroeid en 
nu loopt hij superhard voor ze. Gastvrijheid en gastcontact staat 
bij ons echt bovenaan.”
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“Blijven  
innoveren”

De ouders van Gezina begonnen met acht kampeerplekken die 
als bijzaak naast het boerenbestaan dienden, maar inmiddels 
heeft de camping 25 ruime plekken en staat er een modern sani-
tairgebouw. Hendrik-Jan is boer in hart en nieren, maar zijn liefde 
voor de gasten is met de jaren steeds groter gegroeid. Gezina: 
“Wij veranderen ook met onze gasten mee.”

De geschiedenis van de boerderij van Hendrik-Jan en Gezina 
begint bij de opa van Gezina: “Hij kocht de, door een 
investeerder gebouwde, boerderij begin jaren dertig. Het was 
een zogenaamde keuterboer met een paar koeien, varkens en 
kippen. Vroeger was dat echt het bestaan. Mijn vader en moeder 

hebben de boerderij toen overgenomen in 1961. Zij hebben hem 
uitgebouwd tot een geheel met melkkoeien. Ook kochten ze 
fokvarkens die ze later weer inruilden voor vleesvarkens.” 
In de jaren zeventig startten Gezina’s ouders met het 
verstrekken van logies. Gezina vertelt: “Gasten sliepen toen 
gewoon bij ons boven in het voorhuis van de boerderij, waar ook 
onze slaapkamers waren. In het Bakhuus hadden de gasten een 
eigen zomerverblijf. Voor nu is dat echt ongekend, maar toen 
was het heel normaal dat je mensen in je huis nam.” Kort daarna 
werden er ook acht kampeerplekken voor in het zomerseizoen 
gerealiseerd.

Hendrik-Jan en Gezina de Lange-Nabers runnen  
sinds 1991 Boerderijcamping Het Varsenerveld aan  
de Emslandweg 14 in Ommen. De boerderij zit al sinds 
de jaren dertig in de familie en heeft een behoorlijke 
metamorfose doorgemaakt.

Moderne  
boerderijcamping
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