
bed &
breakfast

2

Hollands bed 
in buitenland

 
Wordt het per helikopter naar Bourgondië, Brabantse gezelligheid op de grens van  

Toscane en Umbrië,  ‘a room with a view’ aan de Schotse oostkust of een oude  
herenboerderij tussen de olijfgaarden in Andalusië? Vier schitterende, landelijk gelegen 
overnachtingsadressen van Nederlandse eigenaren die niets liever doen dan hun gasten 

in de watten leggen, aldus de getuigenissen van eerdere logés.  
Door Jacqueline Bosboom

El Mirador in Cortijo 
del Marqués is een 
torenkamer met 
rondom uitzicht over  
het platteland ten 
noorden van Granada.
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Leugnynyyny

Parijs

La Borde Maison d’Hôtes
Ligging: Leugny,n 22 km ten zuidwesten van
Auxerre

Aantal kamers: Vier tweepersoonskamers 
(€ 295-305), plus een suite met plaats voor
maximaal 4 personen (€ (( 550)

Geopend: 31 maart t/m 31 oktober

Website: la-borde-bed-and-breakfasff t.nl

J arenlang wg as het ht un tweede huis, waar zr e 
vanuit Pt arijs de weekenden en vakanties
doorbrachten. Nu wonen Rik (54) en Marie-

ke (52) Klomp permanent op hun 16de-eeuwse 
kasteelboerderij met rt ondom zeven hectare
tuin. La Ba orde was al een chambre d’hôtes toen
zij i het kochten en die functie is sinds vorig
jaar ir n ere hersteld. Kosten noch moeite zijn
gespaard. Geen blingbling, maar ir ngetogen
luxe. Privacy vy oor een gezelschap dat zich even
van de wereld af wil zonderen. Gasten kunnen
gebruikmaken van het zt wembad, tennisbaan,

wellness, fitnessruimte, biljart, 
bibliotheek en orangerie. En

om de dag wordt er (r op aan-
vraag) aan de keukentafel
of bf uiten een viergangen-
menu geserveerd.

WaW t vinden de gasten?
‘Het it s een halfuurtje rijden

vavananaff de autoroute du soleil, maar
op weg ng aar het zuiden kan ik iedereen die om-
weg aanbevelen. Het is echt tt op of the bill; je
kunt ert zr elfs met een helikopter landen. Klomp 
is een geweldige gastheer er n zijni vrouw kw ookt
erg goed. Hier vr oel je je meteen thuis.’

‘Die stilte, dat uitzicht, die rust. Eén over-
nachting is niet genoeg og m van het geheel te 
kunnen genieten. Deze charmante maison
d’hôtes is niet goedkoop, maar de prijsi beslist
waard. Het is er luxe, maar nr iet opgeprikt. En
de liefhebber mr oet zeker vr ragen naar dr e wijni -
kelder.’

De rozentuin is een 
van de zes tuinen op 
La Borde; boven: het 
verwarmde zwembad  
meet 12 bij 6 meter; 

rechts:  de ruime 
kamer Aubépine heeft 
onder meer een open 
haard, kingsize bed en 
een aparte wc. 

‘ En route naar het zuiden 
kan ik iedereen deze  
omweg aanbevelen’
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nLondondonden

Ligging: Leven, 23 km ten zuidwesten van
St Andrews

Aantal kamers: twee tweepersoonskamers, 
vanaf £ 70

Geopend: het gt ehele jaar

Website: bankhead-house.co.uk

V ier sterren kent de Scottish Tourist
Board toe aan bed and break-
fast Bt ankhead House op het 

enorme boerenterrein van Leenjan n
(57) en Sue (58) WestWW steijni . En niet 
in het mt inst vt anwege de locatie.
Vanaf de heuvel waarop hun oude 
herenhuis (1877) staat, is de bijna
2,5 km verderop gelegen Noordzeee 
te zien, en in andere windrichtingenen
groene heuvels zover het ot og rg eikt. Westeijni
zag zijni kans schoon zich met ht et gt ezin in
zijni geliefde Schotland te vestigen toen zijni

boerenbedrijf if n de Haarlemmermeer werd 
onteigend. Sinds 1994 voelt ht et et chtpaar zich
thuis op het St chotse platteland, al boeren zij i
niet mt eer. ‘A‘ piece of hf eaven’, noemt Sue het.
Hier kom je voor je rust, of of m af tf e slaan op
een van de vele golfbanen in de omgeving 
met als summum St Andrews. Een auto is 
onontbeerlijk om bij de links te komen, of
naar de vissersplaatsjes s aan de oostkust et n

zandstranden van Largo Bay ty e rijdi en. 
De trein brengt je vanuit Leven in

drie kwartier naar Edinburgh, een
prachtige rit door landschap waar
je met dt e auto niet kunt kt omen. 
Wat vinden de gasten?

‘Krakende trappen en overal boe-
kenk , dat past ht elemaal in de sfeeff r van

hehet t huh is.’

 ‘De twee gastenkamers zijni enorm, met hoge 
plafondff s, veel licht en goede bedden. Maar
dat uitzicht slaat echt at lles.’

Bankhead House, bed & breakfast

Bankhead House 
stamt uit 1877; boven: 

uitzicht tot aan de 2,5 
km verderop gelegen 
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RoRR memee

Ligging: Gioiella, 17 km van Chiusi

Aantal kamers: zes tweepersoonskamers van
€ 80 tot € 95

Geopend: maart tt /m oktober

Website: poderesanlorenzo.nl

 ‘W e verbouwen liever ir n de zon dan
in de regen’, bedachten SjeS f (65) en
Ans (62) van Asten. In plaats van hun

boerderiji in Oisterwijk renoveerden ze zeven
jaar gr eleden hun Italiaanse landhuis dat st tamt
uit 1890. Buiten aan de muur hr angt et en
grote landkaart van de omgeving, aan
de hand waarvan Sjef uitlegt wat je
waar ar llemaal kunt zt ien, doen en
beleven. Het huis ligt zo centraal dat 
je van hieruit dt agtochtjet s in zowel
Toscane als Umbrië kunt maken, of
zelfsff naar Rr ome. Dineren kan niet opp
de Podere. Ans: ‘De meeste gasten eteen
’s middags of ’s avoaa nds uitgebreid buiten de

deur. Voor dr e lunch of hf et at voaa ndeten kunnen ze
in de gemeenschappelijke keuken een salade
maken, of of pwarmen wat zt e hebben gekocht.’
Wat vinden de gasten?
‘De fles prosecco en borrelhapjepp s staan klaar
op de grote tafel onder dr e oude eikenbomen
als je na een lange reis aankomt op Podere
San Lorenzo. De kamers zijni mooi en groot,
met goede bedden en heerlijke kussens. En bij
het ontbijt zijni  de eitjes precies goed gekookt.
Het is heerlijk om na een cultuuruitstapjepp  de
volgende dag lekker nr aast ht et zt wembad een

boek tk e lezen.’
‘Wij gaan het liefst telkens naar er en

ander adres, maar hr ier zijni  we al
vier kr eer teruggekeerd. Behalve
dat het je aan niets ontbreekt,
is het et r vooral heel gezellig. Het 

klikt niet at lleen met Sjef en Ans,
mam ar vr rijwi el altijd ook met de an-

de ere gasten. En, voor or ns een absolute
voorwaarde, de hond mag mee.’

Podere San Lorenzo, bed & breakfast

Podere San Lorenzo;  onder: 
Ans en Sjef van Asten; 
rechtsonder: een van de 
gastenkamers.

‘ Rond de jaarwisseling is het 
er prachtig. De olijvenoogst is 
dan in volle gang’
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AlbAlAlbolollolote

MMMadadrid

Cortijo del Marqués, 
boutique hotel

gging: Albolote, 18 km ten noorden van
Granada

Aantal kamers: vijf tf weepersoonskamers
vanaf € 90, vijfi sf uites vanaf € 120

Geopend: het gt ehele jaar

Website: cortijoi delmarques.com

L   ang zal het niet mt eer duren voordat Sil-
via (41) en Eilko (40) Bruggers zich met
hun twee kinderen permanent vestigen

op Cortijoi del Marqués. Voor Eilko’s werk bij i
Banco Santander wonen ze nu nog ig n Madrid, 
maar ze zijni zoveel mogelijki ik n Andalusië. De 
dagelijki se gang van zaken in hun tot hotel ge-
converteerde, eeuwenoude herenboerderij is 
in handen van een Spaans beheerderechtpaar. 
De Cortijoi bestaat uit meerdere gebouwen
rond binnenplaatsen, en een prachtig gg eres-
taureerde kapel voor bruilofteff n en partijei n. 
Binnen een halfuur ben je in het ct entrum van
Granada. In de zomer lonkt dt e zee en in de
winter de pistes van de Sierra Nevada, beide 
op een uur rijden. 
Wat vinden de gasten?
‘Je slaat af vf an de snelweg 
en na tien minuten rijden
— als een oase tussen de
olijfgaff arden — ligt et r in-
eens die kleine nederzet-
ting. Je kunt hier sr lapen
met de gordijni en open,
want vt an lichtvervuiling 
is geen sprake.’
‘Juist rt ond de jaarwisseling ig s het prachtig
in deze omgeving. De olijvenoogst it s dan in
volle gang eg n in de verte zie je de besneeuwde
bergtoppen van de Sierra Nevada. Na een lange 
dagtocht bt randden bij thuiskomst dt e open-
haarden, stonden de wijni en hapjes klaar en
hebben we er heerlijki gk egeten. We zijn echt it n
de watten gelegd.’

De Cortijo del 
Marqués bestaat uit 
meerdere gebouwen 
waarnaar de kamers 
zijn vernoemd; boven 

links: badkamer 
van El Mirador, de 
uitkijkkamer; boven 
rechts: balkon met 
zicht op de kapel.
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