
Het interieur is kleurrijk, stoer en een beetje 

retro. Historisch landgoed Mariënwaerdt is 

in 2012 onder handen genomen door 

Buitenlevenstiliste Annelies Morris en 

omgetoverd tot een knus vakantiehuis. Het 

witte huisje met rieten dak was lange tijd 

de woning van jachtopzieners en ander 

landgoedpersoneel. Vanuit het huisje kon 

zowel het wild als ongewenst gedrag van 

bezoekers nauwlettend in de gaten worden 

gehouden. Nadat het in 2011 volledig is 

gerenoveerd, was het tijd om het interieur 

goed aan te pakken en het huisje – 

gebouwd rond 1500 – nieuw leven in te 

blazen. Met warme kleuren, behangetjes 

met opvallende patronen, aparte gordijn-

stoffen, vloerkleden en kleurig servies is het 

knalgezellig. In combinatie met de houten 

vloeren, het vintage meubilair met lekkere 

banken en oude tafeltjes worden moderne 

en historische elementen op bijzondere 

wijze gecombineerd. Ook buiten het 

landgoed is genoeg te zien. Het huisje ligt 

centraal en de tuin grenst direct aan de 

uitgestrekte akkers van Mariënwaerdt. Van-

uit de voordeur loop je de lanen op voor een 

wandel- of fietstocht langs een van de 

uitgezette routes. Houd je ogen goed open, 

want het is niet ongewoon dat je onderweg 

reeën, fazanten en hazen tegenkomt! Trek 

gekregen tijdens de wandeltocht? Loop 

even binnen bij de landgoedwinkel of ga 

een hapje eten in een van de restaurants.

BUITENLEVEN
ARRANGEMENT

Buitenleven-lezers krijgen 10% 
korting op een overnachting en 

ontvangen een cheque van 
Intratuin ter waarde van €25,-. 
Deze aanbieding is geldig tot en 
met 1 april 2015 en geldt voor 

een verblijf tot en met 31 
december 2015. Ga voor meer 
informatie en de prijzen naar 

www.belvilla.nl/NL-4153-01 en 
vul tijdens het boeken de 

actiecode ‘Buitenleven-2015’ in. 
Telefonisch kan ook via 088-
2021212 en onder vermelding 

van de actiecode. 

IN BUITENLEVEN STIJL

Wist je dat…

…het bezit van een ‘heerlijkheid’ verschilt van het bezitten van 

rijkste persoon en binnen het gebied had hij het recht wetten uit te 

tot bestuurlijk gezag definitief afgeschaft.

grond? In de middeleeuwen gaf het bezit van een heerlijkheid de eigenaar 

eigen wetten, bestuurders en rechtspraak. In het gebied was de heer de belang-

de invoering van de grondwet in 1848 zijn de heerlijke rechten met betrekking 

bepaalde rechten. Heerlijkheden waren zelfstandige gebieden met 

vaardigen, bestuurders te benoemen en belastingen te heffen. Bij 
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