
Hemelsbreed liggen ’t Paradijs en
Hell iets meer dan vijftien kilometer
uit elkaar. Een heerlijke fietstocht
door de Gelderse Vallei verbindt de
twee. En precies halverwege ligt
Appel.

In ’t Paradijswas ik nog nooit geweest.Het is
ook even zoeken. Op de lange, onverharde oprij-
laan is het rustig, maar als ik de pedalen even
stilhoud, hoor ik heel in de verte de snelweg
gonzen. Dan een toegangshek en daar ligt ’t Pa-
radijs voor me uitgestrekt. Speeltoestellen voor
kinderen, boerenschuren, van achter een kleine
stal klinkt het geknor van varkens. Een man
duwt een kruiwagen over het erf. In de verte
grazen koeien en paarden. Bij het terras van de
theeschenkerij hangt een bel. Hier moet het
zijn. Achter het woonhuis staan een paar fruit-
bomen. Van één daarvan... Nee, dat is een ander
verhaal.
“Wij geloven dat Het Paradijs op een andere

plek ligt. Dit is ’t Paradijs.” Caroline Snoeij heeft
haar antwoord paraat als mensen vragen naar de
opmerkelijke naamvan haar zorgboerderij, even
buiten Barneveld. “De boerderij heette al zo
toen mijn man en ik haar zeven jaar geleden
kochten. En het landgoed Paradijs, hierachter,
kreeg die naam ongetwijfeld omdat mensen het

er zo mooi vonden.” Het landgoed doorkruis ik
meteen in de eerste kilometer van mijn fiets-
tocht. Aan de oever van de Kleine Barneveldse
Beek sta ik midden in dat paradijselijke land-
schap. Zachtjes kabbelend verdwijnt het beekje
tussen het groen. Het is een voorbode van het-
geen ik later op de dag te zien krijg, lapjes natuur
wisselen af met boerenland.
Appel ligt halverwege ’t Paradijs en Hell – ik

verzin het niet. Om de buurtschap te doorkrui-
sen zou ik moeten afslaan, maar mijn doel ligt
verderop. Ik laat me door Appel niet verleiden
en rijd rechtdoor. Onderweg spreek ik een paar
mensen aan, maar niemand kan me vertellen
waar de naam Appel vandaan komt. Ook de
pomphouder in het bruisende hart vanDriedorp
heeft geen idee. Hij glimlacht als hij hoort wat
mijn bestemming is. “Alles tussen ’t Paradijs en
Hell is mooi”, zegt hij dan. Een even simpele als
terechte constatering – even later pas dringt de
filosofische lading van zijn woorden tot me
door. Aan het begin van de Donkeresteeg staan
de bomen dicht opeen, de bladeren beginnen te
verkleuren. Dit fietspad is slechts geplaveid met
goede voornemens, het leidt rechtstreeks naar
Hell.
Het plaatsje Hell in Noorwegen trekt elk jaar

weer de nodige Engelstalige toeristen die een
‘postcard from Hell’ naar huis willen sturen.
Ook het postkantoor van Hell op de Caymanei-
landen is een populaire bestemming.

Het Nederlandse Hell heeft zelfs geen brie-
venbus. Om een kaartje te postenmoeten de in-
woners meer dan een kilometer fietsen. De
buurtschap is zo bescheiden dat er geen plaats-
naamborden staan, en de meeste kaartenma-
kers zienHell over het hoofd. Slechts één eenza-
meANWB-paddenstoel kent de weg naar Hell.
Ook hier moet ik even zoeken. Ook hier bos

en bomenlanen, een oud landgoed. Eigenlijk
lijkt Hell nogal op ’t Paradijs. Een strookje heide,
weidelandmet koeien, paarden en schapen, een
veldje maïs. Scharreleieren te koop, vertelt een
bordje. Op een ander staat dat ik moet oppassen
voor de hond. Onwillekeurig vraag ik me af of
hier een driekoppige hellehond uit de bosjes zal
springen, maar Cerberus laat zich niet zien. Het
is stil in Hell, doodstil. Geen mens te bekennen.
Twee vervallen schaapskooien, een paar pony's,
wasgoed wapperend aan de lijn.
Al in de veertiende eeuw stond hier een kas-

teeltje, het Huys te Hell. Over het oude land-
goed fiets ik zuidwaarts naar een ruig heidege-
bied. Paradijselijk, in de zin dat het niet of nau-
welijks door mensenhanden is beroerd, nooit is
ontgonnen.
Naar ’t Paradijs is het dan niet ver meer. Voor

ik terugkeer naar de boerderij, fiets ik nog even
naar het natuurgebied. Bordjeswijzenmeophet
Paradijspad, een van de Klompenpaden in de
streek. Dat bewaar ik voor een volgende keer.
Ik kom vast nog wel eens in ’t Paradijs.
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Onaangetast
landschap
’t Paradijs

De varkens mogen in ’t Paradijs
lekker in de modder baden. Net als
de koeien en de kippen worden ze
biologisch gehouden. “We werken
vanuit een christelijke levensvisie en
dus is dit een biologisch bedrijf,”
zegt Caroline Snoeij. “Onze opdracht
goed voor de aarde te zorgen, vullen
wij op die manier in.” ’t Paradijs is
een agrarisch bedrijf en tegelijkertijd
een zorgboerderij. Een ploeg van
twintig personeelsleden en zestig
vrijwilligers helpt mee met de
opvang van ouderen, van een groep
mensen met afstand tot de
arbeidsmarkt en van autistische
kinderen. “Ze hebben een indicatie
voor zorg, maar hebben niet het
gevoel dat ze hier zorg krijgen. Ze
draaien gewoon mee”, vat Snoeij het
samen. De theeschenkerij en de
boerderijwinkel – met mooie
producten als Paradijsroom en
Paradijshoning, verse groenten en
biologisch vlees – zijn geopend van
dinsdag tot en met zaterdag.
www.boerderijparadijs.nl

Route

Deze fietsroute van 35 km door de
Gelderse Vallei voert grotendeels
door eeuwenoud, kleinschalig
cultuurlandschap. Omdat de
eigenaren van de vele particuliere
landgoederen niet meededen met
de ruilverkavelingen, is dat
landschap nauwelijks aangetast.
De route begint bij zorgboerderij
’t Paradijs. Aan het einde van de
oprijlaan (Bielderweg) linksaf de
Kallenbroekerweg op en dan langs
de fietsknooppunten 47 – 46 – 48 –
7 – 3 – 2. Na knooppunt 2 de
Donkeresteeg blijven volgen (rechts
aanhouden) tot ANWB-paddenstoel
21693. Daar rechtsaf de Hogesteeg
in (zandpad) en rechtdoor volgen
naar knooppunt 4 – 6 – 49 – 75. Bij
knooppunt 75 even richting 47 en
dan de Bielderweg in, terug naar 't
Paradijs.
www.fietsenronddewereld.nl/
website/he
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