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WAT KOOP JE VOOR... € 10.000?

OP WEG

Onderweg met je huis

Bedreigde soort
De kleine stationwagen wordt met uitsterven
bedreigd. Eeuwig zonde, want het zijn hartstikke
handige gezinsauto’s. Drie voorbeelden die dat
onderstrepen.

Occasionselectie
Dacia Logan MCV
2016 – 2020
De Dacia Logan MCV weet ook kritische automobilisten te overtuigen,
bijvoorbeeld met een fijn veercomfort. Zijn sterkste punt is echter de
interieurruimte. De kofferbakinhoud bedraagt maar liefst 573 liter en
op de achterbank kun je twee volwassenen kwijt. De 0.9-liter benzinemotor maakt van de Logan MCV geen strepentrekker, maar je rijdt er
1 op 15 mee. Bij de merkdealer in Ritthem prijkt voor € 9.950 een donkerblauwe Lauréate (2016, 62.000 km).

Renault Clio Estate
Wim Robbertsen: een proces van dromen, durven en doen.

2016 – 2020
In het design van de Clio Estate is veel tijd gaan zitten, met vloeiende
lijnen en details als de ’verstopte’ grepen van de achterportieren. Op de
achterbank kunnen kinderen prima zitten, maar voor volwassenen
wordt het krap. De bagageruimte bedraagt een bescheiden 430 liter.
Het verbruik is 1 op 14. Bij de Renault-dealer in Amersfoort vinden we
voor € 9.990 een donkergrijze ’Night&Day’ (2016, 90.000 km).

Voor Wim (56) en Anneke Robbertsen (54) uit
Amersfoort werd het zo’n acht jaar geleden opeens duidelijk: het roer moest om! Ze verruilden
hun woning in hun geboorteplaats Woudenberg
voor een vrachtschip dat ze deels zelf verbouwden
tot een comfortabel varend woonschip.

Skoda Fabia Combi
2015 – 2021
De Fabia Combi is een praktische gezinsauto die er prima uitziet en
over slimme details beschikt. De ijskrabber in de tankklep is legendarisch! De 1.0-liter benzinemotor is een van de fijnste driecilinders, met
een verbruik van 1 op 17. De kofferbakinhoud meet minimaal 530 liter.
De afstemming van het onderstel is relatief stug. Bij een vakgarage in
Huizen kun je voor € 9.995 terecht voor een zwarte ’Active’ (2016,
68.000 km).

door Hortence Chen

O

ude materialen hergebruiken om er
nieuwe meubels van te
maken: Anneke Robbertsen
noemt het een tic die zij aan de
verbouwing heeft overgehouden. Zo doet een oude loopplank nu dienst als sidetable en
is de eettafel gemaakt van een
kabelhaspelschijf en een oude
tekentafelpoot. Een stuk
scheepswand is als verdeler
midden in de woonkamer geplaatst.
Zomaar wat details die het
verhaal van de Robbedoes vertellen. Ooit vervoerde dit schip,
gebouwd in de jaren 60, zand,
grind en veevoer. Nu is het
Wim en Annekes varende huis

Eigenaar

Jonathan
de Olde (11),
leerling groep 8
Auto

Neckar Jagst 2
Bouwjaar

1966
Geschatte waarde

niet bekend
Motor

Viercilinder
watergekoelde
lijnmotor,
767 cm3
25 pk
Toekomst

„Er zou een nieuwe mattenset in
mogen, maar die
is heel duur.”

met een vaste ligplaats in Amersfoort.
De gehele verbouwing duurde
negen maanden. Een flinke operatie waarbij het vrachtschip
onder meer moest worden ingekort. De ligplaatsvergunning was
namelijk afgegeven voor een
schip van maximaal 34 meter.
„Eerst werd de neus eraf gesneden en vervolgens werd er 21
meter schip tussenuit gehaald.
Daarna is alles weer aan elkaar
gelast”, legt Anneke uit.

AUTHENTIEK
Om van het vrachtschip een
woonschip te maken, moest bovendien het laadruim worden
geïsoleerd en afgetimmerd. Ondanks dat het vaartuig een gigantische make-over kreeg, hebben
de Robbertsens hun best gedaan

Ons advies

om de authentieke sfeer te behouden. „Vandaar die kamerverdeler. Daartoe hebben we een
deel van het staal gebruikt dat we
over hadden nadat het schip was
ingekort.”
De Robbedoes die vier jaar
geleden de Woonboot van het
Jaar-verkiezing won, heeft een
totale woonoppervlakte van
160 vierkante meter, verdeeld

over twee bouwlagen. Een deel
daarvan is in gebruik als B&B met
twee slaapvertrekken. In Wim en
Annekes privégedeelte bevinden
zich twee slaapkamers.
Hun vaste ligplaats is in Amersfoort, maar op de Robbedoes voelen de twee zich eigenlijk overal
thuis. Afgelopen mei verlieten ze
voor acht weken hun thuishaven
om naar onder andere Rotterdam

MIJN GARAGE

Jonathan de Olde is samen met zijn opa altijd zo
met auto’s bezig dat zijn ouders – onder lichte
dwang – besloten ook een auto voor hem te kopen.

’A

’Ooit wil ik er
zelf in rijden’

daar moest heel veel aan
gebeuren. Online vond
mijn vader deze Neckar,
best een zeldzame auto. Ik
wilde graag een oldtimer,
bijna iedereen in de familie heeft er een.
Deze Neckar Jagst 2 is
uit 1966, in licentie van
Fiat in Duitsland gebouwd.
Hij is anders dan een gewone Fiat 600. Deze heeft
een schuifdak in plaats van
een vouwdak en elektrische onderdelen van
Bosch; de Fiats hebben die
onderdelen van een Italiaans merk.
De Neckar was al zo
mooi toen we hem koch-

het tijd was voor een nieuw avontuur.”
Op een bankje langs de rivier
de Eem begon het. Acht jaar
geleden mijmerden Anneke en
Wim daar over het leven. De
kinderen waren net het huis uit,
hun hondje was kort daarvoor
overleden.
„Als een seniorensetje dachten
we na over de toekomst”, vertelt Anneke. „Ik zat niet
helemaal lekker in mijn
vel en wist dat ik me
niet mijn hele leven
zo wilde voelen.”
Al dromend
spraken de
twee uit hoe
fijn ze daar
aan de
rivier zaten.
„Zo ontstond bij
mij het idee om
aan het water te
wonen. Wim had die
drang wat minder, maar
snapte mijn gevoel meteen
en ging daarin mee.”
Sterker nog; het was vooral
Wim die zich vrij snel daarna op
het avontuurlijke plan stortte.
„Hij keek naar huizen, appartementen en zelfs naar bouwkavels
aan het water. Leuk, maar toch
voelde dat niet helemaal goed.”
Totdat Anneke opeens, nota
bene tijdens het stofzuigen, zoals
ze dat zelf zegt, ’het licht zag’. „Ik
wilde niet áán, maar óp het water
wonen!”
Ondanks dat zij tot dan toe nul
ervaring met wonen op het water
hadden, omarmde Wim het idee.
„We hadden nog nooit gevaren of
een woonboot vanbinnen gezien,

Stel uit
Amersfoort
verbouwde
vrachtschip

Piepjong geleerd...
l een paar jaar loop
ik met mijn opa mee
als hij aan zijn auto
sleutelt en ik ga met hem
naar evenementen. Als hij
in de garage bezig is, vraag
ik of ik het ook kan en dan
mag ik het vaak proberen.
Ik heb niet bij mijn ouders om een oude auto
gezeurd, maar wel laten
merken dat ik het leuk zou
vinden. Ik heb deze sinds
februari. Samen met mijn
vader ging ik voor een
Opel Kadett kijken, maar

en België te varen.
Voor de Robbertsens is het elke
keer weer bijzonder om met hun
woonschip onderweg te zijn.
„Vanuit de stuurhut de wereld
langzaam voorbij zien trekken, is
voor ons het ultieme gevoel van
vrijheid en avontuur. Onbegrensd
genieten.”
Samen in de stuurhut: hij als
kapitein, zij als matroos, geeft
eveneens een kick. „Nog
steeds geven we elkaar
een high five als we een
sluis in varen of als
we de Robbedoes
aan de wal vastleggen.”
Zo ervaren als ze
nu op het
water zijn, zo
nieuw was het
allemaal toen ze
in de zomer van 2017
hun allereerste vaartocht maakten. Ze vertrokken vanuit Amersfoort
naar het muziekfestival Concert At Sea op de Brouwersdam
in Zeeland.
„Wim had net drie weken zijn
vaarbewijs op zak!” lacht Anneke.
Ze krijgt nog steeds kippenvel als
ze terugdenkt aan het moment
dat ze de haven in kwamen varen.
„Het oversteeg al onze verwachtingen.”

Jonathan de
Olde: „Ik kan
niet wachten
om ermee te
rijden.”
FOTO
ARNO LINGERAK

ten. Hij is gerestaureerd
en daarna naar een privémuseum gegaan. De museumeigenaar is overleden
en toen zijn de auto’s verkocht. We hebben andere
schakelaars bij het stuur
gemaakt, want die waren
niet origineel en dat is

toch het mooist. De motor
hebben we gerepareerd.
Ik heb natuurlijk nog
geen rijbewijs, ik stuur er
wel in als hij de garage uit
en weer naar binnen
wordt geduwd. Het liefst
houd ik de Neckar totdat
ik zelf mag rijden. Tech-

niek is leuk, ik maak ook
veel auto’s van Lego. Ik wil
meester op een basisschool worden. Of automonteur, natuurlijk!”
Arno Lingerak
Kijk voor filmpje op
youtube.com/autovisie

LANDROTTEN
Terwijl ze ’in een vorig leven’
echte landrotten waren. „We
woonden in een zelfontworpen
stenen huis in onze geboorteplaats Woudenberg. Dat was onze
veilige stek, totdat we voelden dat

De renovatie van de Robbedoes nam
negen maanden in beslag.
FOTO’S ALDO ALLESSIE

maar hij werd ook enthousiast.”
Vanwege hun drang naar avontuur werd snel duidelijk dat het
stel op een varend woonschip
wilde wonen. „Wim is heel lang
internationaal vrachtwagenchauffeur geweest en ik ging vaak
met hem mee”, vertelt Anneke.
„We vonden het altijd fijn om
onderweg te zijn.”

De Clio is fraai
om te zien, de
Fabia is een
goede allrounder, maar wie
louter ruimte
en comfort
voor het hele
gezin wil, komt
vanzelf bij de
Logan MCV
terecht.

Dacia
Logan
MCV

Renault
Clio

Skodia
Fabia
Combi

VOORONDERZOEK
Het echtpaar deed uitgebreid
vooronderzoek dat twee jaar
duurde. „Het is natuurlijk niet
zomaar iets: je huis verkopen in
het dorp waar je al je hele leven
woont om vervolgens op een
schip te gaan wonen. Het is een
proces van dromen, durven en
doen geweest.”
Een makelaar hielp hen bij de
zoektocht naar het juiste schip.
In totaal hebben ze er zeven
bekeken, maar op de Senang,
zoals de Robbedoes heette, werden ze meteen verliefd op het
afwerkingsniveau en de ronde
vormen.
„Maar met de naam hadden we
niets”, zegt Anneke. „Wim kwam
toen met ’Robbedoes’, vanwege
onze achternaam. Bovendien is
Robbedoes een heel avontuurlijk
stripfiguurtje!”
Anneke is naar eigen zeggen
gelukkiger dan ooit. „Water geeft
me energie en een gevoel van
vrijheid. Wim en ik willen nooit
meer anders.”

Oordeel van de Wegenwacht
Dacia Logan
MCV

Renault Clio
Estate

Skoda Fabia
Combi

Als de motor spontaan stopt en niet
meer wil starten, is
dat een kwestie van
een doorgeslagen
zekering. De Wegenwacht voert een
noodreparatie uit.
Soms loopt de
krachtbron op drie
van de vier cilinders;
een kapotte sensor
zorgt dan voor problemen. Er bestaat
opnieuw een noodgreep, maar ook
voor dit euvel moet
je naar de garage.

Van deze Clio’s zijn
wat eenvoudige
elektronische storingen bekend zoals
een kapotte ladingssensor van de accu.
De Wegenwacht kent
een noodgreep,
maar het onderdeel
moet in de garage
worden vernieuwd.
De Renault kan zijn
bestuurder laten
schrikken met dashboardmeldingen als
’kans op motorschade’ terwijl het om
een kleinigheid gaat.

De 1.0-liter driecilinder benzinemotor
van de Fabia heeft
weleens last van een
defect aan het gasklephuis. De motor
reageert dan niet
meer op het gaspedaal. De Wegenwacht zorgt dat de
Skoda weer rijdbaar
is, al voert de eerstvolgende rit wel naar
de garage. Daar
moet er een nieuw
gasklephuis in.

Kijk op anwb.nl/auto voor meer ANWB occasiontests

