bijzonder wonen

Wonen op landgoed

Noordenhoek

Geboren in Amsterdam en daarna ‘overal en nergens’ gewoond, is Catharine van Everdingen zes jaar
geleden neergestreken op ‘t Geyn op het landgoed
Noordenhoek in Deil (al sinds 1668 eigendom van de
familie van Everdingen). De Noordenhoek ligt op steenworp afstand, maar wel met De Linge als natuurlijke
scheiding, van Landgoed Mariënwaerdt. Catharine is
jurist, moeder van 3 kinderen Ook is Catharine bezig
met het ontwikkelen van een natuurlijke Beauty
lijn, deels met ingrediënten uit eigen kruidentuin.
Haar man is Landschapsarchitect en geboren op de
Noordenhoek.
Op het landgoed zijn twee bijzondere vakantiehuisjes: een B&B in het romantische in hout herbouwde
Koetshuis ’t Geyn, naast het woonhuis van gastvrouw Catharine, waar je ook een heerlijk ontbijtje kunt bestellen met biologische producten. En
de gezellige dijkboerderij aan de Appeldijk tegenover de Linge met een bootje voor de deur. Op beide
locaties kun je comfortabel logeren in stijl! Kleine
gezelschappen kunnen ook nog vergaderen in de
unieke Hooiberg, die onlangs gerenoveerd werd
met natuurlijke materialen. Verder is er een kruidentuin en een kleine winkel met lokale producten.
Landgoed Noordenhoek is dus gelegen in een meander
van de rivier de Linge, ten noorden van Deil. In 1668
kocht het echtpaar Van Ham-van der Woude het kasteel Palmesteyn met het ten noorden daarvan gelegen
huis Noordenhoek en de boerderij ’t Geyn ten westen
daarvan. Door het huwelijk van de erfdochters van dit
echtpaar vererfde de Noordenhoek aan de familie Van
Everdingen, en het kasteel Palmesteyn met ’t Geyn aan
de familie Verstegen. Na afbraak van het kasteel en
gedeeltelijke afbraak van de boerderij met koetshuis
’t Geyn, konden deze gronden in de 19e eeuw weer met
de Noordenhoek verenigd worden.

Het oude huis Noordenhoek is afgebroken en herbouwd in Neo- Renaissancestijl in 1898. Het huis
kijkt uit over het terrein van Palmesteyn en de
Linge. Het hele terrein rondom het huis is in vroeger eeuwen op vloedvrije hoogte gebracht en maakt
onderdeel uit van de Appeldijk langs de Linge.
De oppervlakte van Landgoed Noordenhoek beslaat
van oudsher ongeveer 60 ha. Ten behoeve van de boerderij wordt er aan de overzijde van de Linge en in het
Deilse veld ongeveer 40 ha grond bij gepacht.
Op Palmesteyn werden in de achttiende eeuw paarden
gefokt voor de Pruisische legers. Tot eind jaren 60 werd
het grootste deel van de gronden verpacht als hooiland,
akkerland en voor de fruitteelt. Tegenwoordig worden
er op de Noordenhoek Franse Blonde d’Aquitaine vleeskoeien gefokt op ecologische wijze; de stieren staan
in potstallen op stro, en de koeien lopen tot in het
najaar met de kalveren in de wei. Dit heerlijke rundvlees, maar ook wild, wijnen en kazen worden verkocht
aan horeca, bedrijven en particulieren door het in 1995
opgerichte bedrijf Palmesteyn Handelsonderneming
BV, sinds 2007 “Vinvite-Palmesteyn”.
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