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Hartje winter een aantal dagen ertussenuit. Romantisch logeren in
een blokhut, met een dekentje bij de open haard. En overdag maak
je kilometerslange wandelingen als het landschap ontdooit in het
zonnetje. Buitenleven selecteerde vijf bijzondere locaties om de
winterse nacht door te brengen.
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BUITENLEVEN
ARRANGEMENT
In de winter geniet je van

SLAPEN ONDER DE
STERRENHEMEL
Wanneer de temperaturen dalen en de
winterdekbedden van zolder zijn gehaald,
is slapen onder de sterrenhemel niet het
eerste waar je aan denkt. In een sterrenkubus kun je genieten van de maan en
duizenden sterren vanuit een warm bed,
terwijl het buiten vriest dat het kraakt.

een speciaal ‘Vlammend

Winterarrangement’.
Buitenleven-lezers krijgen
10% kor ting op dit
arrangement op verblijven
tot en met 31 maart 2015.

Meer informatie over
het arrangement vind je
op www.bossem.nl/
arrangementen. Reserve-

ren onder vermelding van
‘Buitenleven’.

Deze vierkante houten huisjes staan
middenin het boerenland op erfgoed
Bossum in Twente. Het bed bevindt zich
vlak onder een transparante koepel,
waardoor het lijkt alsof je in de buitenlucht slaapt. De kubus is klein en knus,
duurzaam gebouwd en milieuvriendelijk.
Bij aankomst op het eeuwenoude erfgoed
kom je meteen in landelijke sferen en ligt
het drukke leven snel achter je. Op het
landgoed vind je de brandrode runderen,
een authentiek ras uit deze streek. De
omgeving is rijk aan bos en weilanden,
waar je de mooiste wandeling maakt
tegen zonsondergang. Bereid zelf een
maaltijd in de keuken van de kubus of
sluit aan bij het diner. Op het privéterras
kun je ’s avonds bij de brandende
vuurkorf gaan zitten met een kop warme
chocolademelk en marshmallows.

W IST JE DAweTg,…tijdens een
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Buitenleven-lezers krijgen
10%
korting op een overnachting
en
ontvangen een cheque van
Intratuin ter waarde van
€25,-.
Deze aanbieding is geldig tot
en
met 1 april 2015 en geldt voo
r
een verblijf tot en met 31
december 2015. Ga voor me
er
informatie en de prijzen naa
r
www.belvilla.nl/NL-4153-01
en
vul tijdens het boeken de
actiecode ‘Buitenleven-2015
’ in.
Telefonisch kan ook via 088
2021212 en onder vermeldin
g
van de actiecode.

IN BUITENLEVEN STIJL
Het interieur is kleurrijk, stoer en een beetje
retro. Historisch landgoed Mariënwaerdt is
in 2012 onder handen genomen door
Buitenlevenstiliste Annelies Morris en
omgetoverd tot een knus vakantiehuis. Het
witte huisje met rieten dak was lange tijd
de woning van jachtopzieners en ander
landgoedpersoneel. Vanuit het huisje kon
zowel het wild als ongewenst gedrag van
bezoekers nauwlettend in de gaten worden
gehouden. Nadat het in 2011 volledig is
gerenoveerd, was het tijd om het interieur
goed aan te pakken en het huisje –
gebouwd rond 1500 – nieuw leven in te
blazen. Met warme kleuren, behangetjes
met opvallende patronen, aparte gordijnstoffen, vloerkleden en kleurig servies is het
knalgezellig. In combinatie met de houten
vloeren, het vintage meubilair met lekkere
banken en oude tafeltjes worden moderne
en historische elementen op bijzondere
wijze gecombineerd. Ook buiten het
landgoed is genoeg te zien. Het huisje ligt
centraal en de tuin grenst direct aan de
uitgestrekte akkers van Mariënwaerdt. Vanuit de voordeur loop je de lanen op voor een
wandel- of fietstocht langs een van de
uitgezette routes. Houd je ogen goed open,
want het is niet ongewoon dat je onderweg
reeën, fazanten en hazen tegenkomt! Trek
gekregen tijdens de wandeltocht? Loop
even binnen bij de landgoedwinkel of ga
een hapje eten in een van de restaurants.

Wist je dat…
…het bezit van een ‘heerlijkheid’ verschilt van het bezitten van
grond? In de middeleeuwen gaf het bezit van een heerlijkheid de eigenaar

bepaalde rechten. Heerlijkheden waren zelfstandige gebieden

met

eigen wetten, bestuurders en rechtspraak. In het gebied was de heer de belang-

rijkste persoon en binnen het gebied had hij het recht wetten uit te
vaardigen, bestuurders te benoemen en belastingen te heffen.

Bij

de invoering van de grondwet in 1848 zijn de heerlijke rechten met betrekking

tot bestuurlijk gezag definitief afgeschaft.
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WAKKER WORDEN VAN
KNORRENDE VARKENS
Niet de haan maar het varken is degene
die je op deze boerderij wekt. Huisvarken
Willeke en haar gevolg - twee kippen die
als hofnarren om haar heen scharrelen -
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doen regelmatig hun ronde langs de
gastenverblijven. Middenin de weilanden
van het Gelderse Epe ligt de bijzondere
bed & breakfast de Wroeter van Francien
van Delden. De ruime boerderij is
gebouwd in 1758 en door het behoud van
de authentieke details waan je je even in
een vroegere tijd. Een fles witte wijn staat
al koud, waardoor je meteen een vakantiegevoel hebt. In alle rust kun je de
omgeving gaan verkennen. Vanaf de
boerderij loop je tussen de weilanden
door zo de bossen in voor een stevige
wandeling. Fietsen kan ook, want tijdens
het verblijf kun je die gratis gebruiken.
Als je een paard bezit, ben je helemaal
spekkoper; dat kan gewoon mee. Op het
terrein zijn twee paardenstallen aanwezig. Zelf slaap je ook in een stal: de
verblijven zijn namelijk gevestigd in de
monumentale varkensstal, compleet met
rieten dak. Een knusse zitkamer met
haard en een moderne keuken en
badkamer geven genoeg luxe voor een
ontspannen verblijf. ‘s Morgens geniet je
van een vers ontbijt met zelfgemaakte
honing van de buurman en eitjes van
eigen leg, om het boerderijgevoel
compleet te maken.

Wist je dat…
…de Veluwe te boek staat als een van de twee officiële
Nederlandse leefgebieden voor het wilde zwijn? Ze zijn
vooral in de schemering en ’s nachts actief. Deze alleseters doen zich voornamelijk tegoed aan plantaardig
voedsel, zoals knollen, kastanjes en eikels. Maar ook
regenwormen, insectenlarven en kleinere knaagdieren staan
regelmatig op het menu. Met hun snuit wroeten ze in de
bosbodem, op zoek naar eten, waardoor de minerale
ondergrond vrijkomt en bepaalde zaden beter ontkiemen.
Een win-winsituatie!
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KLIMMEN IN DE DUINEN
Middenin een omgeving van bos en duin,
maar toch op een steenworp afstand van
de stad: Bed & breakfast Koetshuis 34 in
Schoorl combineert een landelijke sfeer
met de luxe van een hotel. Er is keuze uit
vijf verschillende kamers met elk een eigen
thema: luxe, Japans, authentiek, familie en
romantisch. Vanuit de kamer loop je
meteen het uitgestrekte bos- en duingebied in, waar van alles te doen is. Zo vind
je in het centrum van Schoorl het Klimduin, met zijn 51 meter is dit de hoogste
duin van Nederland en zeker een bezoek
waard! Het strand is gelegen aan Nationaal
Park De Schoorlse Duinen, waar je tussen
de hoge en brede duinen alle rust vindt die
je nodig hebt. Bij het bezoekerscentrum
kun je terecht voor een les over de natuur
en de duinen. Dit is ook het adres voor een
duinplattegrond, een aanrader voor als je
niet wilt verdwalen. Ga je liever een stuk
fietsen, kies dan voor de Brede Duinenfietsroute. Die loopt door het knusse dorpje,
bekend vanwege zijn gezellige centrum
met terrasjes en restaurants. Moe en
voldaan terug in het Koetshuis rust je 
’s avonds uit in de serre, in het bubbelbad
op de kamer of in de infraroodsauna. In de
ochtend word je verwend met een speciaal
samengesteld ontbijt met producten uit de
directe omgeving.

Wist je dat…
…niet ieder land aan zee duinen heeft? Voor de vorming van
duinen is een aantal dingen nodig: naast de aanwezigheid van
zand is ook de wind belangrijk. De wind verplaatst het zand
naar een plek waar minder wind is, en op die manier ontstaat
een bergje zand. Dit bergje zand kan alleen uitgroeien tot een
duin als er plantengroei op mogelijk is, zodat de planten het
zand op zijn plek kunnen houden. Duinen ontstaan dus niet
alleen aan zee; er zijn ook duinen te vinden in de Sahara en
zelfs op Mars!
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Bij boeking vanaf twee
nachten ontvang je als
Buitenleven-lezer 10%
kor ting. Ook ontvang je een
kor tingskaart van 10% voo
r
restaurant Zilte Zoen, te
besteden in een van de drie
filialen. Deze kor ting geldt
op
verblijven tot en met 1 apr
il
2015. Reserveren onder
vermelding van ‘Buitenleve
n’.
Meer informatie over dez
e
accommodatie vind je op
www.koetshuis34.nl

EN
BUITENLEV NT
E
ARRANGEM krijgen

B&B PAKHUIS EMDEN
Pakhuis Emden stamt uit 1832 en is een
voormalig graanpakhuis waaruit
maanz aad en kummel verhandeld werd.
In 1992 is het pand grondig verbouwd
en gerestaureerd tot woonhuis dat aan
een groene binnenstadstuin grenst.
Gastvrouw Carla van Veen heeft in de
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afgelopen jaren vele wandel- en
fietsroutes verzameld voor haar gasten.
Een echte aanrader is een tocht naar
het Paterswoldsemeer. Geniet onderweg
van een kop koffie of thee op een van de
leuke terrassen aan het water. Je kunt
ook de omgeving vanaf het water
ontdekken door een bootje te huren. Als
je echt geluk hebt en de temperaturen
ver onder nul zijn gedaald, kan het meer
dichtvriezen, ofwel: schaatsen! De
centrale ligging van pakhuis Emden is
het perfecte startpunt om de natuur in
te trekken, en tegelijkertijd ben je op
vier minuten loopafstand verwijderd
van de Grote Markt: het middelpunt van
de Groningse binnenstad. Bezoek zeker
de Prinsentuin met zijn rijk vormgegeven zonnewijzers of neem een kijkje in
de Martinikerk. Wordt het een latertje in
de stad? Geen probleem: het ontbijt
wordt de volgende dag op de kamer
geserveerd, wanneer jij wilt.

WIST JE DAT…
…Groningen als Hanzestad deel uitmaakte van het
Noord-Duitse handelsnetwerk? Als grootste stad in het
gebied en met een strategische handelspositie groeide
de stad al snel uit tot een belangrijke handelsstad. Er zijn
vele mooie historische pakhuizen in en om de binnenstad
bewaard gebleven. Vooral bij de Hoge der A,waar
zich vroeger de haven van Groningen bevond, zijn
deze pakhuizen nog volop te bewonderen.
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