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Ons land telt honderden bijzondere kastelen, historische buitenplaatsen en  
landgoederen. Prachtige plekken waar rijke stedelingen tussen 1600 en 1900 hun 

vakanties doorbrachten, weg van de lawaaierige stad. De huidige eigenaren  
koesteren deze bijzondere plekken en zien het als hun taak om ze voor de toekomst 

te behouden. Gelukkig maken deze B&B’s het mogelijk dat wij allemaal kunnen  
meegenieten van deze pracht en praal.  

Tekst Caroline Vlietstra

Slapen als een prins
B&B’s vol historie

HOLLANDS Glorie

Kasteel Ammersoyen.
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an de rand van Sint Nicolaasga, te 
midden van het Friese merengebied, 
ligt Huize Boschoord. Dit 
monumentale pareltje werd in 1871 
gebouwd als buitenverblijf in 

opdracht van burgemeester Bernard van Welderen 
Baron Rengers (1868-1896). Zoals de huidige 
eigenaar, jonkheer Tjalling van Eysinga vol trots 
zegt: “Dit is het mooiste landgoed van heel 
Europa”. Rombout van Kuijk, multitasker en 
beheerder van de B&B, vertelt waarom.
Huize Boschoord, drie jaar terug geheel verbouwd, 
is sinds einde zomer 2019 in bedrijf als bed and 
breakfast. Rombout: “We hebben acht ruime 
kamers, allemaal totaal anders, maar toch hebben 
ze één ding gemeen; ze bezorgen je niet alleen een 
fijne nachtrust, hier boek je een belevenis. Zo ga je 
helemaal terug in de tijd in onze kamer ‘De Oude 
Keuken’ met de 19de-eeuwse antieke koperen 
waterpomp en het mahoniehouten bed van 
betovergrootvader Graaf Gijsbert Karel van 
Hogendorp. Vanaf het balkon van ‘De Harinxma 
Balkonkamer’ heb je uitzicht over het gehele 
landgoed en in ‘De Prinsen Balkonkamer’ – met 
uitzicht op de boomgaard – zijn leden van de 
koninklijke familie te gast geweest. Dat zegt wel 
genoeg over de pracht en praal van Huize 
Boschoord. Vanuit ‘De Meidenkamer’, het vertrek 
waar vroeger de dienstmeisjes verbleven, heb je vrij 
uitzicht over de tuin en het koetshuis. Verder vind 
je in het hele huis details die je aan vroeger doen 
denken. Zoals de zogenaamde voetbel, de belletjes 
met veertjes in de vloer die men vroeger gebruikte 
om een bediende te laten komen.”

ZWOELE ZOMERAVONDEN
Huize Boschoord ligt in een omgeving waar van 
alles te doen is. Denk aan de Elfstedenfiets- of 
autotocht, alle watersportmogelijkheden, de Sint 
Nyk golfbaan op 3 kilometer afstand en de vele 
wandelpaden. Zelfs schaatsen in Thialf 
Heerenveen behoort tot de mogelijkheden. 
Rombout: “In deze omgeving met zijn prachtige 
Friese dorpjes is van alles te doen, maar op het 
landgoed zelf zul je je ook niet snel vervelen. In  
het Vegelinbos, het bos waarin Huize Boschoord 
staat, kun je bijvoorbeeld heerlijk wandelen en  
op de twee bosmeren met terras in het water, kun 
je roeien, kanoën en suppen. De watersport-  >
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B&B Huize Boschoord
 “In ‘De Prinsen Balkonkamer’ – met uitzicht op 
de boomgaard – zijn leden van de koninklijke 
familie te gast geweest. Dat zegt wel genoeg 
over de pracht en praal van Huize Boschoord”

benodigdheden zijn bij ons te huur. En, heel 
romantisch, in de zomermaanden kun je hier bij 
ons theehuisje aan het meer de zon onder zien 
gaan. Voor de barbecue en vuurkorf zorgen wij. 
Een verkoelend drankje mag je zelf uit onze 
honesty bar pakken. We geloven in de eerlijkheid 
van onze gasten.”

KOETSHUIS
Rombout heeft nog een nieuwtje. “We gaan 
uitbreiden. De tekeningen zijn al gemaakt. In ons 
koetshuis wordt volgend jaar begonnen met de 
bouw van vier tot zes units, luxe studio’s met eigen 
keuken en terras. Voor alle gasten die wat langer 
van ons prachtige landgoed willen genieten.”

• Huisterheide 1, Sint Nicolaasga, Friesland
huizeboschoord.nl Kamer en suite op de bel-etage. De Harinxma Balkonkamer.
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et buiten Maastricht, aan de 
oostrand van het Maasdal, ligt 
Buitenplaats Bemelen. Rust, ruimte, 
privacy en kleinschaligheid zijn hier 
de trefwoorden. Louise Oosterlee: 

“Bij ons waan je je drie eeuwen terug in de tijd.”
Op een boogscheut afstand van Maastricht 
bouwde Andries Matthijs Hesselt van Dinter in de 
eerste helft van de 18de eeuw een buitenverblijf 
dat generaties lang in de familie zal blijven. 
Diende het huis – met bijbehorend parkje en 
verhoogd terras – vroeger vooral als zomerverblijf, 
sinds 25 jaar wordt het bewoond door Louise en 
Pieter Oosterlee, gastheer en -vrouw van de B&B. 
Buitenplaats Bemelen, met woonhuis, paviljoen en 
koetshuis, is een historische buitenplaats. Louise 
Oosterlee: “Een oudje dus met, precies zoals bij 
mens en dier, alle gebreken van dien. Wij trachten 
er zo goed mogelijk voor te zorgen en vinden de 
uitdaging ontzettend leuk.”
Al vijftien jaar runnen Louise en Pieter Oosterlee  
de B&B op Buitenplaats Bemelen. In 2006 is het 
echtpaar begonnen met het opknappen van het 
verblijf. Hiervoor waren heel wat vaklieden nodig; 
een dakdekker, loodgieter, elektricien. Om alle 
werkzaamheden mogelijk te maken, is de familie de 
B&B begonnen. “Zo dragen onze gasten dus een 
steentje bij aan de restauratie”, vertelt Louise.

ONTBIJT
Maar dat is niet de enige reden waarom het 
echtpaar de B&B is begonnen. Louise en Pieter 
zitten niet graag stil en vinden het heerlijk  
om voor hun gasten te zorgen. De dag in 
Buitenverblijf Bemelen begint al vroeg, om half 
zeven uur staat Louise al in keuken. Louise: 
“Vanwege de kleinschaligheid kunnen we onze 
gasten een eigen eetkamer bieden en dekken we 
twee tafels; één in de grote eetkamer die vroeger 
officieel de ‘Sael’ heette en werd gebruikt voor 
uitgebreide dinertjes na de jacht, en eentje in een 
kleinere ruimte waar de heren zich na het eten 
plachten terug te trekken voor sigaar en digestief. 
Daar tussenin ligt de ‘Dameskamer’, nu mijn 
domein, de keuken waar de scones, clafoutis, 
omeletten en panna cotta gemaakt worden.”
Louise vindt het elke keer weer een verrassing wie 
er komt logeren. “Tot nu toe hebben we vreselijk 
geboft met onze gasten. We beschikken over  
vier kamers, maar verhuren er in principe maar 
twee tegelijk. Dan blijft het lekker rustig en 
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B&B Buitenplaats Bemelen

kunnen we iedereen extra verwennen.” En dat 
verwennen doen de eigenaren. Buiten al het 
versgebakken lekkers van de gastvrouw staat er 
zelfgemaakte jam van de heer des huizes op tafel. 
Emmers vol kersen worden er geplukt om er 
vervolgens jam van te maken. En wat later in het 
seizoen hangen de peren aan de bomen. Dan 
kunnen de gasten een potje perenjam bij het 
ontbijt verwachten.
 
OMGEVING
Doorgaans arriveren de gasten bij Buitenplaats 
Bemelen in het begin van de middag. Terwijl 
Louise haar gasten voorziet van thee en koffie, 
vertelt ze iets over de omgeving.  Over de 
verschillende wandelroutes, de leuke restaurantjes, 
de fietsverhuur, de boottocht van Maastricht naar 
Luik, de mogelijkheden voor een ballonvaart en 
winkelwalhalla Maastricht, slechts vijfeneenhalve 
kilometer verwijderd van de B&B. “Vanaf 
Buitenplaats Bemelen kun je in de winter, 
wanneer de bomen hun bladeren hebben laten 
vallen, vanaf hier de torens van het Vrijthof zien. 
Voor een adembenemend uitzicht hoef je dus niet 
per se de luchtballon in”, sluit Louise af.

• Gasthuis 55, Bemelen, Limburg
buitenplaatsbemelen.nl

 “Een oudje dus met, precies zoals 
bij mens en dier, alle gebreken van 
dien. Wij trachten er zo goed 
mogelijk voor te zorgen en vinden 
de uitdaging ontzettend leuk”

De blauwe kamer. De gele kamer.
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uud van Dulmen en compagnon 
Willem Klavers openden in juni 
2020 de deuren van de bed and 
breakfast het Koetshuis kasteel 
Ammersoyen. Deze B&B ligt op het 

landgoed van kasteel Ammersoyen, gelegen in het 
zuidwesten van Gelderland, tussen de rivieren 
Maas en Waal. Verwennen en gastvrijheid staan bij 
de twee mannen op nummer één.
In 1957 kocht Geldersch Landschap & Kasteelen 
(GLK) kasteel Ammersoyen. De grote restauratie 
begon in 1959 en duurde maar liefst zestien jaar. 
Met de verbouwing en het weer uitgraven van de 
gracht, keerde ook de middeleeuwse sfeer terug. 
En zo werd kasteel Ammersoyen een van de best 
bewaarde middeleeuwse kastelen van ons land. Pal 
naast het kasteel ligt het statige koetshuis, ook wel 
werkhuis genoemd; vroeger de plek waar werklui 
woonden en waar de koetsen werden gestald. Dit 
koetshuis annex werkhuis met de treffende naam, 
het Koetshuis, wordt tegenwoordig gerund  
door Ruud en Willem. Of het nu gaat om een 
weekendje weg of het geven van een huwelijksfeest 
na de plechtigheid in kasteel Ammersoyen, de 
B&B met groot terras is een prachtige locatie. 
Ruud: “Toen we in 2018 de advertentie van GLK 
zagen, waren we gelijk enthousiast. Ze zochten 
iemand die het Koetshuis wilde exploiteren.  
Dit paste bij ons plan: ooit hebben Willem en ik 
namelijk afgesproken dat we, aan het einde van 
onze carrières, samen iets leuks wilden onder- 
nemen. En hoe leuk is het runnen van een B&B!” 
Willem is registervinoloog en Ruud heeft, samen 
met zijn vrouw, veertien jaar lang een B&B in 
Frankrijk gerund. Ruud: “Eenmaal terug op 
Nederlandse bodem begon het weer te kriebelen. 
Ik had zin in een nieuw avontuur en Willem  
zag het ook helemaal zitten. Hij opperde het  
plan om wijncursussen en wijnworkshops in   >
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B&B Koetshuis kasteel Ammersoyen

 “Ons motto is dat er maar drie 
zaken echt belangrijk zijn: een 
goed bed, een fijn ontbijt en rust. 
Dan ziet de wereld er opeens 
veel beter uit”

het kasteel te gaan geven. We schreven een 
sollicitatiebrief, maakten een businessplan en  
de rest is geschiedenis.”  

OUDE DETAILS
In 2019 konden de twee mannen aan de slag. In 
eerste instantie werd er geklust en was de eer aan 
de styliste om de vier kamers in te richten. “Alle 
oude details zijn behouden gebleven: de eiken 
plafonds, de houten vloeren, de met de hand 
gesmede nagels, de originele raampartijen… Het 
gebouw zelf zorgt voor de sfeer. Bij ons vind je 
verder geen opsmuk. Ons motto is dat er maar 
drie zaken echt belangrijk zijn: een goed bed, een 
fijn ontbijt en rust. Dan ziet de wereld er opeens 
veel beter uit.”

UITGEBREID ONTBIJT
Willem en Ruud zijn het Koetshuis begonnen 
vanuit een passie voor gezond en authentiek  
eten. Hier worden de gasten dan ook verwend  
met enkel verse ingrediënten, zoveel mogelijk 
ingekocht bij lokale ondernemers. Denk aan vers 
desembrood en gebak, biologische groenten en 
scharrelvlees. Ruud: “Het stukje vlees is afkomstig 
van een Lakenvelderkoe die gegraasd heeft in de 
Bommelerwaard. Bertha 23 zeg maar”, lacht 
Ruud. “Na het nuttigen van een stevige ontbijt,  
bij mooi weer geserveerd op het terras met uitzicht 
op het kasteel of de uitgestrekte weilanden, ben  
je klaar voor een fiets- of wandeltocht in de 
omgeving, een watersportactiviteit op de Maas,  
of een stedentrip naar de historische steden 
’s-Hertogenbosch of Zaltbommel. En niet te 
vergeten, een must: een bezoek aan onze buren, 
kasteel Ammersoyen.”

• Kasteellaan 3, Ammerzoden, Gelderland
bnbkasteelammersoyen.nl

Rechts van het kasteel zie je het koetshuis.
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en prachtig kasteel aan de Maas, 
omgeven door een gracht vol snoeken 
en karpers en een tuin vol eeuwenoude 
bomen. Dat is de plek waar Alphons 
en Ariane Tonino, kasteelheer en 

-vrouw, hun B&B runnen.
Zo’n 12 kilometer ten noorden van Maastricht, 
tussen de Maas en het Julianakanaal, liet Wolter 
Hoen van Hoensbroeck vanaf 1600 kasteel Geulle 
bouwen. Van het imposante bouwwerk, klaar in 
1620, schittert de Voorburcht met slotgracht nog 
steeds in volle glorie. Een gedeelte daarvan wordt 
sinds 2008 verhuurd als B&B.
Alphons Tonino kan zich sinds 1974 kasteelheer 
noemen. “Een mooie titel, maar voor duurzaam 
wonen met behoud van het monumentale 
karakter, komt wel het een en ander kijken. 
Kasteeleigenaar zijn heeft zo zijn voor- en nadelen. 
We wonen prachtig, maar zijn nooit klaar. Elke 
generatie draagt zijn steentje bij aan het behoud”, 
zo vertelt Alphons.

GESCHIEDENIS
Vanaf 1895 was kasteel Geulle eigendom van de 
overgrootvader van de vrouw van Alphons, Ariane 
Tonino. “In 1974 hebben we het kasteel van de 
erfgenamen van Aefferden-Brouwers gekocht”, 
blikt Alphons terug. “Zo’n vijf jaar, van 1978 tot 
1983, zijn we bezig geweest met het restauratie-
werk en het bouwen van een appartement in de 
linkervleugel, de vroegere stallen. In de tijd dat  
ik werkzaam was als orthopedisch chirurg, 
verhuurden we het appartement onder andere  
aan arts-assistenten. Na mijn pensionering in 2007 
zijn we de B&B begonnen.”    
Het appartement bestaat uit een grote living met 
aangesloten eethoek en volledig uitgeruste keuken. 
Daarboven twee ruime slaapkamers met douche 
en toilet, respectievelijk de Torenkamer en de 
Pauwenkamer (die aansluit op een kleine zitkamer 
voor vrienden of kinderen). Alphons: “Wanneer 
onze gasten bij ons logeren, hebben ze echt het 
gevoel dat ze in een oud gebouw slapen. Met 
uitzicht op het park, de tuin en de gracht. Maar al 
slaap je in een oude voormalige stal, je geniet wel 
van alle comfort die bij deze eeuw hoort. En dat 
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B&B Kasteel Geulle

wordt op prijs gesteld; veel van onze gasten  
komen jaarlijks terug en verblijven hier dan één  
of twee weken.”
Bij aankomst op het kasteel staan Alphons en 
Ariane klaar met een glas wijn, afkomstig van de 
Apostelhoeve, één van de oudste wijngaarden van 
Nederland. Voor de volgende ochtend zetten de 
gastheer en -vrouw het ontbijt met streekproducten 
klaar. “Het fijne aan een appartement is dat mensen 
zelf kunnen beslissen wanneer ze hun dag beginnen. 
Daarvoor ben je natuurlijk ook op vakantie. Na het 
ontbijt kun je van al het moois dat Zuid-Limburg te 
bieden heeft genieten. Onze B&B ligt slechts 25 
kilometer verwijderd van het Franstalige Luik en 
het Duitstalige Aken. In beide steden is van alles te 
doen. Zo staat Luik bekend om zijn Italiaanse 
winkeltjes en ‘La Batte Markt’ en kent iedereen 
Aken van de kerstmarkt. Zo’n 300 meter vanaf ons 
kasteel kunnen de gasten ook het pondje naar het 
mooiste dorp van Vlaanderen pakken: het Belgische 
Oud-Rekem. Hier kunnen ze ons ‘grote broertje’, 
kasteel d’Aspremont-Lynden, bezoeken.”

PLAATJE VAN EEN TUIN
Maar je hoeft natuurlijk nergens heen. Alphons en 
Ariane hebben namelijk van hun kasteeltuin een 
waar paradijsje gemaakt. Het echtpaar onderhoudt 
de tuin met grote zorg en liefde en is trots op het 
feit dat hun kasteeltuin wordt opgenomen in de 
gids ‘Groen Erfgoed’, een boekje met de mooiste 
historische tuinen en groen van Nederland. 
Alphons: “Mijn tip? Zoek een mooi plekje uit in 
onze tuin, waan je terug in de tijd en geniet.”

• Geulderlei 1, Geulle, Limburg
kasteelgeulle.nl

 “Kasteelheer is een mooie titel, 
maar voor duurzaam wonen met 
behoud van het monumentale 
karakter, komt wel het een en 
ander kijken” 

Benieuwd naar waar u nog meer kunt 
genieten van een verblijf in een B&B op een 
kasteel, historische buitenplaats of landgoed? 
De stichting Kastelen, historische Buiten-
plaatsen en Landgoederen (sKBL) heeft ze 
voor u op een rijtje gezet. bb-op-kasteel-
buitenplaats-of-landgoed


