NIEUW!

Column Lisette

Lisette Venselaar (32) is net verhuisd naar
de Lot. Samen met haar vriend Arjan (39) opent
ze daar volgend jaar een gastenverblijf. In
at Home schrijft ze over haar Franse avontuur.
Kijk ook op www.lapanacee.nl

Zeven maanden wonen we nu in
Frankrijk. En elke dag lijkt het alsof het
uitzicht over de heuvels mooier wordt.
Alles wat je leest en hoort is waar: we
genieten enorm van de rust en de ruimte
en het is heerlijk om de hele dag in de
buitenlucht bezig te zijn. En bezig zijn
we! Onze rustieke boerderij is inmiddels
veranderd in één grote bouwput. Bergen
zand en kiezels liggen tussen de fruit
bomen, de schuur is een opslagplaats
voor zakken cement en betonmolens
staan onder de lindebloesems. Hadden
we in Nederland echte bureaufuncties,
hier draaien we onze hand niet meer
om voor een dag ambachtelijk muren
voegen of voor het storten van een
fundering. Aan het einde van de dag
belonen we onszelf met een glas wijn.

Er moet nog heel veel gebeuren. De
boerderij en bijgebouwen voldoen op
zijn zachtst gezegd niet helemaal aan de
moderne eisen. Zo is er geen keuken:
we koken al maanden op een camping
gasstel. Maar tot nu toe valt het gemis
aan comfort erg mee. Gewoon een
kwestie van je erop instellen!
Inmiddels zijn alle bouwvergunningen
rond, een pak van ons hart! Wij wonen
in een zogenoemde site classé, een dorpje
met beschermd dorpsgezicht.
Dit betekent dat voor het verkrijgen
van een bouwvergunning zeer strenge
eisen gelden. We willen de boerderij
compleet verbouwen en op het terrein
vijf gastenverblijven creëren, waarvan
twee familiekamers. Vier kamers komen
in de grote schuur naast het hoofd

gebouw. De vijfde, ook toegankelijk voor
mindervaliden, maken we in één van de
bijgebouwtjes. Er komt een zwembad en
in de toekomst een minicamping.
Om de aanvraag van de vergunningen
te versnellen, zijn we in zee gegaan met
een Franse architect, aangeraden door
onze burgemeester. Dat goede lokale
contacten hier heel belangrijk zijn blijkt
maar weer, want alles was verbazingwek
kend snel geregeld. Zeker gezien het
feit dat onze architect, toch een vlotte
veertiger, geen computer gebruikt. Hij
vindt dit ondingen en heeft niet alleen
de bouwtekeningen, maar ook alle
officiële brievenmet de hand opgesteld.
Nu maar hopen dat de Franse bouwlui
met dezelfde gedegen- en voortvarend
heid te werk gaan. We zullen zien!
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