
Van landhuis tot

Logeren in een kamer in brocantesfeer? 
Van landhuis tot bed & breakfast, de een 
wat duurder dan de ander, maar allemaal 

met een mooie landelijke ligging: op deze 
7 adressen is het uitstekend vertoeven.  

Bed &Breakfast

Meer adressen?

Kijk eens in de volgende  

nieuwe uitgaven:

• Karaktervolle gastenkamers, 

2010, Fontaine Uitgevers.

• Stijlvol logeren in België 

onder € 75,-, uitgeverij 

Lannoo.

• Leuk hotel NL, verschijning 

eind april. Uitg. MoMedia. 
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voor verkooPadressen zie inhoud.

Fries landhuis
Landhuis Kippenburg, 

Friesland,  

www.kippenburg.nl, 

€ 1300,- per midweek/

weekend, € 1800,- per 

week all-in, 6 slaap-

kamers plus bedstede  

in keuken, geschikt 

voor 18 personen.

Landhuis Kippenburg werd 

rond 1830 gebouwd als 

woonhuis van Jonkheer 

van Swinderen, die twintig 

jaar later besloot er een 

herberg in te vestigen. Tot 

1985 was het landhuis een 

van de bekendste uitspan-

ningen in het mooie groene 

Gaasterland. Het huis – 

nog steeds in bezit van 

dezelfde familie – heeft  

een kleurrijk geschilderd 

interieur en is van onder 

tot boven in oude stijl 

ingericht. Je slaapt in een 

bedstede of hemelbed, eet 

van brocante servies en 

leest de krant aan met  

kanten kleedjes beklede 

antieke tafels. Verwacht 

niet te veel moderne luxe 

(wel een zespitsfornuis, 

géén vaatwasser), wel een 

boel gezelligheid. Héél leuk 

voor een familieweekend. 

Kamer 7, Drenthe, www.kamer7.nl, € 50,- tot € 65,- 

p.p.p.n., diverse arrangementen, 3 gastenverblijven.

Grenzend aan Het Drents Friese Woud fungeert een ver-

bouwde hooischuur als onderkomen voor drie gastenver-

blijven, landelijk ingericht met een mix van antiek, nieuw en 

oud brocante. Alle hebben een woonkamer met houten 

vloer, plofbank en houten tafel, een slaapkamer, badkamer 

met bad en douche en een kitchenette. Je hebt een eigen 

terras met zicht op de weilanden en de rondscharrelende 

boerderijdieren. De eigenaars vullen op verzoek een pick-

nickmand of koken je diner. Omdat Kamer 7 dit jaar 7 jaar 

bestaat, betaal je in de wintermaanden € 77,- per nacht per 

kamer (minimaal 3 nachten), een korting van 30%.  

Tussen de weilanden

 

Gasterie Lieve Hemel, Limburg, www.gasterielievehemel.

nl, 5 tweepersoonskamers, € 75,-/€ 85,- (1 nacht plus 

€ 10,-, weekend min. 2 nachten). 

De eigenaren houden van Frankrijk en dat merk je. De kamers 

kregen wijngerelateerde namen (Pinot Noir) en werden comfor-

tabel ingericht met een mix van nieuwe meubels en brocante 

van Franse vide greniers. Voor een glaasje met kaasplankje kun je 

terecht in de wijnbar en voor een Fransgetint diner aan de table 

d’hôte. Alle kamers hebben een zitplek, drie hebben een bad op 

pootjes. Binnen is een loungekamer, maar met mooi weer kun  

je ook lekker plaatsnemen op het terras. Bon nuit!

In Franse sfeer Buitenplaats aan de rivier
Buitenplaats Spaensweerd, 

Overijssel, www.spaensweerd.nl,  

3 twee- à driepersoonskamers en  

2 suites, van € 120,- tot € 270,-,  

arrangementen. 

De Franse kamer is onze favoriet, met 

zijn blauw-witte ornamentbehang, een 

antiek bed met hemeltje en een bad 

op pootjes, voor een roederaam met 

bloemengordijn. Logeren op de 

17e-eeuwse Buitenplaats Spaensweerd 

is een feest, als je tenminste houdt van 

de ietwat sleetse sfeer en klassieke 

inrichting. Kamer of suite, overal wach-

ten je een minibar, badjas en slippers 

en zicht op de prachtige tuinen.

Op chic op een landgoed
Heerlijkheid Loenen, Gelderland, www.

heerlijkheidloenen.nl, 8 tweepersoonssui-

tes, vanaf € 160,- per suite (min. 2 nachten) 

Deze luxe bed & breakfast is gevestigd in een 

voormalig jachthuis, gelegen in een beschermd 

natuurgebied aan de Waal. De eigenaresse is  

antiquair en interieuradviseur en richtte de suites 

smaakvol in met mooi meubilair, linnengoed uit 

St. Petersburg en stoffen van merken als Nina 

Campbell. En dan het beste nieuws: alles is te 

koop, van bed tot spiegel! Alle suites (waarvan 

twee gevestigd in het koetshuis) hebben een eigen 

luxe badkamer met bad of douche. 

Het Voorhuis, Noord-Holland, www.hetvoorhuis.com, € 105,- p.n. (min. 2 nachten), 

compleet huis met 1 volwassenen slaapkamer en 1 kinderkamer met stapelbed.

Een van de grootste troeven van dit adres is de ligging: vanaf je eigen terras heb je een mag-

nifiek uitzicht over de weilanden en het water van de Eilanderpolder. Liever eropuit? Fietsen 

én een bootje staan tot je beschikking voor een verkenningstocht door de natuur en de pit-

toreske dorpen. Maar ook binnen is het pluis. Je logeert in een gerenoveerd 18e-eeuws 

voorhuis van een stolpboerderij, met houten vloeren en originele plankenwanden, ingericht 

in landelijke sfeer. Behalve de slaapkamers zijn er een ruime woonkamer met kolenkachel, 

een badkamer met bad en douche en een pantry met koelkast en magnetron. 

Aan het water

Wellness in een 
schaapskooi

De Jonge Stee, Gelderland,  

www.dejongestee.nl, 3 tweepersoons-

kamers € 50,- p.p.p.n., exclusief ontbijt,  

2 vakantiewoningen vanaf € 350,- per 

midweek (2-4 pers.) en € 500,- per  

midweek (4-8 pers.), arrangement. 

Drie gastenkamers, een bibliotheek met plof-

fauteuils, een bar én een wellnessruimte: het 

bevindt zich allemaal onder het rietbedekte dak 

van een gerestaureerde Veluwse hallenboerderij. 

De kamers zijn ruim en stijlvol; elk met een 

eigen kleurschema en eigentijds landelijk inge-

richt met antieke en nieuwe meubels. De twee 

comfortabele houten vakantiewoningen, waar-

van één gebouwd in de voormalige schaaps-

kooi, hebben eenzelfde fris interieur in wit en 

natureltinten. Bij mooi weer wachten buiten de 

tuin en de Veluwe, bij slecht weer kun je – tegen 

betaling – jezelf verwennen met de sauna, een 

beautybehandeling of massage.
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