
Het Warredal, Belgisch Limburg Treelodge in Kempen, België
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Lekker dichtbij of toch een stukje rijden? Wat 
we zeker weten, is dat we niet te ver weg 
gaan en het liefst zo duurzaam mogelijk 

reizen. Zeven heerlijke plekken om je te ver-
schansen voor de houtkachel met een boek 

en zo rustig het voorjaar af te wachten.  
TEKST STEPHANIE PANDER
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Fans en vaste gasten gaan dit niet leuk vinden, maar we kunnen het niet langer geheim-
houden. In de zuidhoek van Drenthe, niet ver van de Weerribben en de grens met Fries-
land staat een van de charmantste hotels van ons land. We hebben het over Landhuis-
hotel De Jufferen Lunsingh in Westervelde, een persoonlijk en kleinschalig hotel met 
houten vloeren, grote schouwen en een ouderwetse eetzaal verdeeld over verschillende 
salons. Er ligt wit linnen op de tafels en er wordt heerlijk gekookt, uiteraard met lokale 
producten en groenten uit de eigen moestuin. Er is een cognackamer waar een haard-
vuur brandt en een heerlijke tuin direct rondom het huis, ideaal voor een korte ochtend- 
of avondwandeling. In de buurt valt er nog veel meer te wandelen maar grote kans dat 
je liever binnen bij het vuur blijft zitten. Het hotel heeft dertien kamers. Persoonlijke 
favoriet is kamer 2, boven het restaurant. Die heeft een prachtig houten plafond en 
rondom ramen met zicht op de tuin. 
Kort iets over de bijzondere geschiedenis van dit hotel. Ooit woonden in het boerderij-
gedeelte vijf vrijgezelle zusters, vandaar de naam Jufferen Lunsingh. Begin negentiende 
eeuw kwam de boerderij in het bezit van burgemeester Johannes Tonckens, die om te 
pronken het voorhuis liet bouwen. Weer wat later werd de grote schuur en het kubus-
vormige landhuis in Engelse stijl eraan vast gebouwd. Dat laatste wordt Het Witte Huis 
genoemd. In 1999 heeft Wyncko Tonckens, zelf opgegroeid in de boerderij naast Het 
Witte Huis, het landhuis gekocht. Hij bracht het monumentale pand samen met zijn 
vrouw Ellen Drenth terug in de oorspronkelijke staat en begon er dit heerlijke hotel.
Dezelfde familie heeft in Eext, in het noordoosten van Drenthe, een tweede hotel in de 
voormalige boerderij ‘van boer Rikus’. Ook een heel fijne plek, met een groentetuin, een 
uitgebreide bibliotheek en een eigen bos. Ze noemen het zelf ‘een echte leesplek’. Hotel-
gasten mogen Vlaamse en Nederlandse literatuur lenen uit de goedgevulde boekenkast 
en wie wil, laat zelf een boek achter. Bij het hotel ligt een hectare moestuin, dus er wordt 
gekookt met groenten en kruiden uit De Tuin van Rikus. Dit hotel is een geweldige uit-
valsbasis voor wie Nationaal Park Drentsche Aa wil ontdekken.  

Het Jufferen-arrangement en het Rikus-arrangement bestaan beide uit 1 overnachting met 
ontbijt en een viergangendiner voor € 250, voor 2 personen (met verblijf in eenpersoons-
kamer is de prijs € 140), dejufferenlunsingh.nl en rikusindrenthe.nl  ▶

JUFFEREN LUNSINGH 
& LANDHUIS RIKUS
Westervelde, Drenthe

Ooit woonden in het 
boerderijgedeelte vijf vrijgezelle 

zusters, vandaar de naam 
Jufferen Lunsingh
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Re:hof Rutenberg is een heerlijke back-to-basics-plek in een (voor Nederlanders) re-
latief onbekend stuk van Duitsland. De basis is een oude pastorie, op het platteland 
van Brandenburg, anderhalf uur ten noordoosten van Berlijn. Je kunt er logeren in de 
pastorie zelf of in een van de ruime, modern vormgegeven lofts onder het dak van de 
voormalige stal. In de boomgaard tussen de oude fruitbomen staan nog eens drie gloed-
nieuwe architectenpaviljoens. De zelfstandige accommodaties staan op een terrein van 
twee hectaren in een boomgaard met grillige, oude appelbomen en hebben allemaal 
lekker veel privacy. Er is een moestuin en er zijn verschillende terrassen en vuurplaatsen 
die gasten kunnen gebruiken. In de tuin is een sauna en onder een grote eik staat een 
hottub. In de studio’s en appartementen is alleen het hoognodige aanwezig en dat maakt 
Re:hof Rutenberg helemaal van deze tijd. Back to basics, maar zeker niet oncomfortabel. 
Op het terrein is een kleine boerderijwinkel waar allerlei lokaal en biologisch lekkers 
wordt verkocht, er is groente uit de eigen moestuin en uiteraard kun je in de winkel in 
’s ochtends terecht voor vers brood.

Vanaf € 95 per nacht voor een twee-/driepersoonsaccommodatie, welcomebeyond.com/
property/rehof-rutenberg. Afstand vanaf Utrecht: 687 km., bereikbaar met de trein via 
Berlijn. Reistijd rond de 10 uur ▶

RE:HOF RUTENBERG
Lychen, Brandenburg, Duitsland
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In de tuin is een 
sauna en onder 

een grote eik 
staat een hottub FO

TO
G

R
A

FI
E

 E
R

IC
 V

A
N

 D
E

N
 E

LS
E

N



REIZEN REIZEN

Midden in een romantisch landschap van glooiende wijngaarden en zonnebloemvel-
den staat een Frans landhuis met blauwe luiken. Een droomplek waarop je, als er 
een bord ‘Te koop’ in de tuin zou staan, direct een bod zou doen. Manoir Laurette 
is de bohemien droom van Rob en Lora. Passanten kunnen er slapen in een van de 
vijf gastenkamers gevuld met kunst en antiek, en ontbijten in de tuin met croissants, 
zelfgemaakte jam en granola. Aan het eind van de dag kun je genieten van een glas vin 
natur uit de eigen cave. Persoonlijke favoriet is de Gardener Room, vanwege het Chi-
nese behang met rozen en het bad op pootjes. In de dorpen in de omgeving worden 
wekelijks allerlei boerenmarkten gehouden waar je heerlijk kunt foodshoppen voor 
een picknick ergens in de velden. Lora kan je precies vertellen waar je moet zijn voor 
het beste brood en de lekkerste kaas. Manoir Laurette is ook een perfecte uitvalsbasis 
voor iedereen die het wijngebied rondom Bordeaux en Saint-Émilion wil ontdekken.

Dubbele kamer met ontbijt vanaf € 122 per nacht (minimaal verblijf van 3 nachten), 
welcomebeyond.com/property/manoir-laurette. Afstand vanaf Utrecht: 1126 km, be-
reikbaar met de trein via Bordeaux. Reistijd rond de 8 uur ▶

MANOIR LAURETTE
Saint-Martin-Petit, Lot-et-Garonne, 
Frankrijk

Een Frans 
landhuis met 
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La Chambre 
aux Traits 
is favoriet 

vanwege het 
behang en 
het uitzicht 

op de 
kathedraal

LE JARDIN 
DE LA CATHÉDRALE
Troyes, Champagne, Frankrijk
Eveneens op het Franse platteland maar iets dichter bij huis, maison d’hôtes Le 
Jardin de la Cathédrale in de Champagnestreek. Gastvrouw Laetitia heeft het his-
torische huis in de kerktuin van Troyes kleurrijk en eigenzinnig ingericht. Helemaal 
passend in de traditie van de stad Troyes, die beroemd is om z’n kleurrijke glas in 
lood. De B&B heeft vijf suites waarvan La Chambre aux Traits onze favoriet is, van-
wege het behang en het uitzicht op de kathedraal. Blijf je iets langer, reserveer dan 
het ruime La Maison du Jardinier (het huis van de tuinman). Laetitia’s grote liefde 
voor tuinieren spat van de tuin en de terrassen af. Overal zijn fijne hoekjes voor de 
gasten om met een boek of een glas (uiteraard lokale) champagne te zitten. Laetitia’s 
broer Alexandre Krumenacher is wijnmaker en organiseert op verzoek champagne-
proeverijen voor de gasten.

Dubbele kamer vanaf € 180 per nacht, inclusief ontbijt, jardindelacathedrale.com. 
Afstand vanaf Utrecht: 521 km, bereikbaar met de trein via Parijs. Reistijd rond de 
6 uur ▶
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WINTER-
KAMPEREN

HET WARREDAL
Beeroeteren, 
Belgisch Limburg
Net over de grens in België, vlak bij Nationaal 
Park Hoge Kempen ligt het recreatiegebied 
Warredal. Onderdeel van Warredal is het Forest 
Camp, een verzameling cosy cabins en Treetop 
Houses tussen de bomen. Wat deze huisjes tus-
sen de bomen bijzonder maakt, is de stoere, 
eigentijdse inrichting. Denk aan comfortabele 
bedden, een lekkere bank met dikke kussens, 
een warme deken om over je heen te trekken 
en een goed uitgeruste keuken. Wil je er ze-
ker weten warmpjes bij zitten, reserveer dan 
de Treetrunk, een comfortabele boomhut met 
houtkachel en een hottub op het terras. Vanuit 
dat warme bad heb je een magisch uitzicht over 
de boomtoppen.

Vierpersoonsboomhut vanaf € 640 voor drie 
nachten, warredal.be

Voor wie na deze zomer nog 
steeds geen genoeg kan krijgen 
van de camping bestaat er zo-
iets als winterkamperen. Maar 
dan wel met een beetje luxe – in 
een boomhut met houtkachel 
bijvoorbeeld – of als het even 
kan zelfs helemaal indoor.

TREELODGE
Kempen, België
Vergelijkbaar en eveneens net over de grens is het boom-
huttendorp Treelodge. Het park is de droom van onder-
nemers en beroepsavonturiers Bram en Karen. In plaats 
van boomhutten zouden we dit eerder boomhuizen wil-
len noemen. De hutten zijn namelijk voorzien van een 
volledig uitgeruste keuken en badkamer met douche. Ze 
zijn goed geïsoleerd én je kunt ze verwarmen (met een 
houtkachel of elektrisch). De Tjiftjaf is de meest rustieke 
van de drie hutten. Boomhutten De Bonte Specht en De 
Bosuil hebben een eigen hottub. Op dit moment zijn 
er drie hutten in de verhuur, maar als het aan Bram en  
Karen ligt worden dat er snel meer.

Vierpersoonsboomhut vanaf € 200 per nacht, 
treelodge.be ■

Je zit er 
warmpjes bij 

in de 
Treetrunk, een 
comfortabele 
boomhut met 

houtkachel 
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POLDERHUISJE OP DE 
GROENE CAMPING
Lage Zwaluwe, Noord-Brabant
Wakker worden in de bedstee, zelf je eitje uit het kippenhok halen en na 
een winterwandeling opwarmen bij de houtkachel. Zo kan winterkam-
peren er ook uitzien. Op de biologische Groene Camping in de Polder 
zijn het hele jaar door polderhuisjes in de verhuur. Het gevoel van kam-
peren, maar dan met droge, warme voeten. In de huisjes is plek voor vier 
tot zes personen, er is een goed uitgeruste keuken en dus die lekkere 
bedstede en houtkachel. De polderhuisjes zijn een perfecte uitvalsbasis 
voor een ontdekkingstocht door Nationaal Park De Biesbosch. De fa-
milie den Dunnen heeft allerlei tips voor leuke rondvaarten en adressen 
van bootverhuur. 

Vanaf € 30 per persoon per nacht (bij bezetting van minstens 4 personen), 
exclusief ontbijt en beddengoed; kinderen t/m 12 jaar € 10 per nacht.  
Minimaal verblijf van 2 nachten, groenecampingindepolder.nl 
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