Back to
boswachter

Slapen
in het
bos

Gewekt worden
door het suizen van
de wind, tussen de
bomen zomaar
oog in oog staan
met een edelhert
of wijn drinken bij de
houtkachel. Boek een
boshuisje en je bent
écht even weg!

Daar bij die molen
Via een schattig loopbruggetje kom je bij molenaarshuisje
Hoens Huusie. Overdag kun je heerlijk kanoën en peddelen
door het veengebied van de Weerribben. Na een dag op
het water ontspan je in de houtgestookte hottub, om
daarna rozig in slaap te vallen in de knusse bedstee.

Kamperen in een houten boswachtershutje,
midden in de Drentse natuur: het kan bij
Boswachtershut Norgerberg. Maak een flinke
boswandeling of mijmer een beetje voor je uit bij de
ouderwetse kachel. Schijnt er een herfstzonnetje,
dan kun je in alle rust ontbijten of borrelen aan de
picknicktafel voor de hut.
Boswachtershut Norgerberg, Langeloërweg 63 in Norg.
Norgerberg.nl

Over land, over zee
Het stoere Boshuis Mibreghage ligt in
het bos én vlak bij natuurgebied Hollands
Duin. Een kwartiertje lopen en je bent op
de bruisende boulevard van Noordwijk.
In één weekend kun je dus konijntjes en
herten spotten in het bos én de zon in zee
zien zakken. Of lekker luieren op een van
de loungebanken in het huisje.
Boshuis Mibreghage, De Scheysloot 46 in
Noordwijk aan Zee. Boshuisaanzee.nl

Hoens Huusie, Kalenbergerpad 4 in Kalenberg. Via Staatsbosbeheer.nl

Into the
wild
Al fietsend of wandelend
door Kootwijk zie je in
het zand sporen van
edelherten, reeën en
wilde zwijnen. Zelf
dieren spotten kan ook
bij de wildobservatieposten in de omgeving.
Bij thuiskomst kun je met
een glaasje wijn badderen
in de hottub in de tuin.
Rode wangen
gegarandeerd!
Twee Lindes in Ugchelen. Via
Staatsbosbeheer.nl

Knibbel, knabbel,
knuisje
In de Belgische Ardennen staan twee
romantische Hans & Grietje-huisjes
met rood-groene luiken. Hier ga je
echt even back tot basic: drinkwater
tap je uit een natuurlijke bron en
lezen doe je bij kaarslicht of een
knapperend haardvuur. Je hoofd
raakt er vanzelf leeg!
Boshuisjes, in het bos van Marly, vlak bij
Godinne (België). Boshuisjes.nl

Fries Scandinavië
Op de weg naar het houten Boshuis Nij Hildenberg liepen vroeger alleen de
herder en zijn schapen. Vanuit de lichte woonkamer in Scandinavische stijl kun je
eekhoorntjes zien. Wandelen of fietsen kun je volop in het Nationaal Park DrentsFriese Wold. Leuk voor de kids: op loopafstand ligt het klimbos van Appelscha.
Boshuis Nij Hildenberg, Schapendrift 21 in Appelscha. Boshuisnijhildenberg.nl

Sterren kijken
Om bij bed & breakfast Slapen in het Bos te komen, ga je
voorbij het bord ‘verboden in te rijden’. De inrichting van het
huisje is zo licht en modern dat het zomaar kan zijn dat jullie
besluiten binnen te blijven. Een deel van het dak is van glas,
dus ’s avonds kun je samen naar de sterren kijken.
B&B Slapen in het Bos, Asselsestraat 405 in Apeldoorn. Slapeninhetbos.nl

Warm nest
Echt ontstressen kan bij B&B Het Bosnest in het Belgische
bos. Vanuit je kamer stap je zo het bos in en in de fijne
woonkamer brandt de houtkachel en ligt een stapel boeken.
Voor het ultieme vertroetelen boek je er een ontbijt bij met
champagne, toast met gerookte zalm uit de streek en vers
fruit met chocoladedip.
Het Bos nest, Poel k apellestr a at 50 in Hout hulst (België). Bos nest.b e
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Only the lonely
Nieuwe buren
In de Brabantse bossen bij Oisterwijk zijn de reeën, eekhoorns, uilen, roofvogels
en vossen je enige buren. Al fietsend of wandelend verken je de omgeving: routekaarten liggen al klaar. Daarna verplicht uit eten, want kookgelegenheid is er niet.
Terug in Boshuis de Bedstee slaap je heerlijk in de - jawel! - knusse bedstee.
Boshuis de Bedstee, Posthoornseweg 20 in Oisterwijk. Boshuisdebedstee.nl

Wat vroeger de woning was
van de armste arbeiders, is nu
een knus huisje ingericht in
boerenbontstijl. In d’Olde
Kamp slaap je vast heerlijk na
een dag wandelen in Nationaal
Park Dwingelderveld. Op de
heide kun je uren dwalen zonder ook maar iemand tegen te
komen.
d’Olde Kamp, Dwingelerweg 26 in
Ansen. Plaggenhut.nl

Kalkoen knuffelen
Het typische Duitse vakwerkhuis De
Kleine Boshoeve (net over de grens bij
Nijmegen) is erg leuk om met kinderen
naartoe te gaan. Want behalve een
bosrijke omgeving is er een wei vol
schapen, geiten, kippen, eenden en
kalkoenen om mee te knuffelen. Ook
leuk: je kunt er op pad met een ezel.
De Kleine Boshoeve, Zum Horn 30 in GochKessel (Duitsland). Dekleineboshoeve.nl

Bosrijk
brocante

De bosrijke omgeving was de inspiratiebron voor de inrichting van dit huisje.
Het resultaat is een mix van Frans
brocante en een frisse hippe stijl waarin
je je meteen thuis voelt. Ook aan de
kinderen is gedacht: in de tuin staan een
speelhut, stoere boomhut, schommel,
trampoline en skelter.
Sfeervolle vakantiewoning, Sportlaan 111 in
Bergentheim. Sfeervollevakantiewoning.nl

Bos en duin

Prima primitief
Geen laptop of tv, maar buiten houthakken en een kampvuur
maken of binnen lezen of een spelletje doen bij de houtkachel.
In het 100% ecologische huisje Mousny in hartje Ardennen is
geen elektriciteit, maar genoeg ander vermaak. Wat dacht je van
mountainbiken, kanoën of paardrijden in de directe omgeving?
Mousny 106, Mousny 106 in België. Mousny106.nl

Onder aan de voet van het hoogste
duin van Nederland, bij Schoorl,
staat het lichte beachhouse
BosHuis Schoorl. Nationaal Park de
Schoorlse Duinen ligt op loopafstand en is een fijne mix van
strand en duinen, bos en heide.
Toch even weg uit de natuur? Breng
een bezoekje aan het nabijgelegen
kunstenaarsdorp Bergen.

Prinses op het paard

Wandelend door de bossen bij paleis ’t Loo
voel je je al snel de koningin te rijk. Je kunt
er ook heerlijk paardrijden, want er mag een
paard mee als je logeert in het romantische
B&B Corduif bij Apeldoorn. Het ontbijt (met
een vers eitje van de eigen kippen) ligt al
voor je klaar in de koelkast.
B&B Corduif, Greutelseweg 1 in Wenum Wiesel. Corduif.nl

BosHuis Schoorl, D uin weg 27 z in
Schoorl. Boshuis-schoorl.nl

Vreemde
vogel
Bruin bakken

Productie: Marlies Huisman.

Tegenover de biologische boerderij ligt
’t Bakhuus. Vroeger werd hier het brood
gebakken, nu is het een knusse bed &
breakfast en een heerlijk plekje voor rustzoekers. Bij het huisje is een vuurplaats
waar je kunt barbecuen (of zoals vroeger:
brood bakken!) op houtblokken.
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Klein Boeschoten, Hunnenweg 78 in
Voorthuizen. Kleinboeschoten.nl

Stel: op een ochtend
word je wakker in een
megagroot vogelhuis,
hangend in de boom.
Nee, dit is geen droom,
want De Vreemde Vogel
doet z’n naam eer aan!
Je doucht er met water
uit de regenton en
natúúrlijk word je elke
ochtend getrakteerd
op een vogelconcert.
De Vree m de Vogel, Va n
Baerlestr a at 252 in
Vla a r din gen.
Dev ree m devogel.nl

Modern boeren

Langs de
oude
Beukenlaan

Aan het einde van een eeuwenoude beukenlaan
ligt de 180 jaar oude, antiek ingerichte Theekoepel,
op het hoogste punt van de omgeving. Terwijl jij en
je lief romantisch dineren, verzamelen de reeën
zich beneden op het groene veld.
De Theekoepel, Schelmseweg in Oosterbeek. Via
Erfgoedlogies.nl

Onder het rieten dak van de
boerderij mag je logeren in het
Voorhuis (met eigen opgang).
Door het moderne interieur met
een sloophouten tafel en frisse
turkooizen accenten zou je
bijna vergeten dat je op een
boerderij bent. Buiten in het
Reestdal loop je over kronkelende karrensporen tussen de
oude eikenbossen en heel veel
weidevogels, reeën, dassen,
ooievaars en buizerds.
Va k a ntiehuisje Reest d al,
Den K a at 15 in Bal k br u g.
Va k a ntiehuisjereest d al.nl

Hoe laat is het?
Het bos in de omgeving van
Garderen (De Veluwe) wordt wel
het ‘bos van de dansende bomen’
genoemd. Je kunt er heerlijk rondstruinen en na afloop in de bostuin
een visje roosteren boven de vuurkorf of (met een van de aanwezige
fleecekleedjes over je heen) luieren
in de hangmat. Thuis is ver weg!
Het Boshuisje, Koudhoornseweg 23 in
Garderen. Boshuisje-veluwe.nl
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