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B&B met eigen waterplas en strand
REPORTAGE
ONS BOLMEER

3 Harma Hoekstra (53)
opent Bed&Breakfast
vlakbij Zevenhuizen
3 ’Graag niet komen of
wegblijven omdat bur-
gemeester hier woont’

Door Koos Bijlsma
Zevenhuizen Het Leukste Dorp

van Groningen heeft er sinds

kort een Bed&Breakfast bij.

GastvrouwHarmaHoekstra (53)

ontvangt vanaf dit weekeinde

haar eerste gasten. Ons Bolmeer

zoals het landelijk gelegen

spiksplinternieuwe recreatiebe-

drijf aan Bolmeer 6 op drie mi-

nuten afstand van Zevenhuizen

is gedoopt, is niet zomaar een

B&B. Wat te denken van de wa-

terplas van 50 bij 50 meter die

achter het woonhuis is gegra-

ven? Hoekstra reserveerde een

aparte hoek van de plas en bijbe-

horend zandstrand voor haar

badlustige gasten.

Vijf jaar geleden tiktenHarma

en Berend Hoekstra (58) het

vrijstaande woonhuis op de kop

omhet flink te verbouwenénuit

te breiden. "Medemethet oog op

mijn plannen voor een B&B is

hethuismeerdandehelft groter

geworden", vertelt Harma. Naast

het riantewoonhuis verrees nog

een houten vakantiehuis. Daar

woonde het echtpaar tijdens de

verbouw. Vanaf volgend jaar

komt ook deze vakantiewoning

in de verhuur.

Het woon- en vakantiehuis

staat op een hectare land. Ruim-

te genoeg voor de aanleg van een

waterplas, al had Harma’s echt-

genoot Berend in eerste instan-

tie zijn bedenkingen. "Mijn man

heeft niet zoveel op met water",

verklaart zij diens aanvankelijke

koudwatervrees. Zo’n waterplas
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graven gaat niet zomaar. Nadat

een ontgrondingvergunning

was verleend, moest uitgebreid

archeologisch onderzoek wor-

den verricht. Dankzij de vele re-

genbuien van de laatste tijd liep

de plas met een diepte van 4,5

meter inmiddels voor bijna 2

meter op natuurlijke wijze vol

water. "Het peil komt uiteinde-

lijk uit op 2,5 meter", verwacht

Harma.

De bovenverdieping van het

woonhuis bestaat uit een cen-

trale woonkamer en drie te ver-

huren zit- c.q. slaapkamers voor

een overnachtingprijs van 50 tot

75 euro per kamer.HarmaHoek-

stra krijgt dit weekeinde de eer-

ste gasten. Eerst nog familiele-

den, dat wel. "Het gaat om een

neef en nicht van een overleden

tantemetwiermeubeltjeswede

kamers boven hebben ingericht.

Als ’tegenprestatie’ krijgen ze bij

ons gratis logies."

De gastvrouw vertrouwt erop

dat er voldoende vraag komt

naar haar B&B. "Het Is hier op de

grens van Groningen, Friesland

en Drenthe een prachtig gebied.

’s Nachts is het hier nog echt

donker met veel rust en een

kleinschalig (houtwal)land-

schap.Ofdevorig jaar binnenge-

haalde titel Leukste Dorp van

Groningen nog bij kan dragen

aan extra klandizie? Harma: "Er

is hier een goed ontwikkeld ver-

enigingsleven, waardoor het

dorp bruist van de activiteiten.

Een leuk dorp is wat anders dan

mooi en knus. ’t Is een lintdorp."

Ondernemersijver en - talent

kan de eigenaresse van Ons Bol-

meer niet worden ontzegd. Tot

vijf jaar geleden runde ze in haar

voormalige woonplaats Haren

een vlaaienwinkel en schroom-

dedaarbij niet omde lekkernijen

zelf aan huis te bezorgen.

Er zich op voor laten staan dat

ze de eega is van de burgemees-

ter van de gemeente Leek doet

Harma Hoekstra zeker niet. Het

tegendeel is veel eerder het ge-

val. Ze zegt: "Ik zou niet willen

dat gasten bij ons komen omdat

de burgemeester hier woont.

Maarwat ik evenminhoop is dat

mensen om die reden wegblij-

ven."

@ koos.bijlsma@dvhn.nl
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