
6 7anwb.nl/water 05 • 2016 05 • 2016 anwb.nl/water

en boot zoals je in Europa zelden 
tegenkomt. Dat zeggen Thomas en 

Ulla over hun Lifestyle, waar ze nu een jaar
op wonen. Al langer hadden ze hun motor-
sailer in de haven liggen. Het almaar in de 
weekends op en neer rijden vanuit Düssel-
dorf om te gaan zeilen, bracht hen ertoe de
bakens te verzetten. Maar ze waren 
benauwd om te gaan wonen en werken 
op een kleine boot. Evenmin wilden ze een 
grote platbodem zonder uitzicht op het 
water. Na lang zoeken vonden ze op internet 
een houseboat. Mét grandioos uitzicht.
Ze benadrukken dat dit geen Europees, 
maar een Amerikaans schip is. Het is 
een villa (280 m2) van drie verdiepingen, 
geplaatst op de body van een schip. Ze heb-
ben een vaatwasser, airco en drie koelkas-
ten aan boord. “Het geeft een Amerikaans 
gevoel”, zegt Ulla. “En als het ons niet meer 
zint, kunnen we naar elders varen.” 
Toegegeven, navigeren is lastig, zo bleek 
toen Thomas en Ulla het schip over de Balti-
sche Zee en over het IJsselmeer hiernaartoe 
voeren. Een gevoel van vrijheid, daar gaat 
het om. Met het uitzicht op de Gouwzee 
begint Thomas’ ondernemersbrein te wer-
ken. Behalve het digitaal onderhouden 
van hun bezigheden in Duitsland, denkt hij 
erover om dit soort tweedehands boten - 
die volgens hem door de crisis royaal op de 
markt komen - te gaan importeren. “Maar 
even belangrijk”, zegt Ulla, “is dat we onze 
levensstijl willen optimaliseren.”
Vanuit hun vriendenkring kregen ze intrige-
rende reacties. Thomas: “Duitsers vinden 
wonen op een boot iets voor outcasts. Mijn 
dochter vroeg me laatst of ik wel besefte 
hoe moeilijk het uit te leggen was dat haar 
vader op een boot woont. Pas nadat mensen 
hier zijn geweest, zien ze dat het veel com-
fortabeler is dan ze dachten.” Thomas, vroe-
ger hoogleraar en zakenman, werd laatst 
door een bankier wakker gebeld uit zijn 
middagdutje. Verbaasd had de bankier uit-
geroepen: “Wat?! Jij was een echte manager, 
altijd druk, nooit tijd. Je houdt nu een mid-
dagslaapje?! Hoe anders ben je geworden.” 
Dat is het: een compleet nieuwe levensstijl 
hanteren ze daar op de  Lifestyle. 
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