
gebouwd van middeleeuwse stenen. Er 

was een nieuw rieten dak gelegd en de 

muren waren gestuukt. Daar moest toch 

meer mee te doen zijn? Nathalie betrok 

Buitenleven bij haar plan en ging samen 

met styliste Annelies Morris en de laatste 

woontrends aan de slag. Zo kreeg het 

huisje - gebouwd rond 1500 - ineens een 

nieuw, bont leven. Warme verfkleuren, 

behangetjes met opvallende patronen, 

fraaie gordijnstoffen, vloerkleden, kleurig 

serviesgoed en veel speelse accessoires 

“Dat rode behang in de keuken vind ik 

schitterend!”, zegt Catharine barones 

van Verschuer-van Sminia verrast. Al 

bijna zestig jaar woont zij op Heerlijkheid 

Mariënwaerdt. Al die tijd was het witte 

huisje met het rieten dak aan de Koe-

ijsteeg de woning van jachtopzieners en 

ander landgoedpersoneel. Het was inge-

richt volgens de klassieke normen: witte 

wanden, bruin meubilair, houten kasten. 

Niks mis mee, maar ook niks bijzonders. 

Dat een fikse dot kleur, een variatie aan 

behangetjes en een mix van oud en 

nieuw meubilair dít effect zou hebben, 

had de barones niet verwacht. 

Oud & nieuw
Schoondochter Nathalie van Verschuer-

des Tombe bedacht begin dit jaar dat de 

leegstaande woning beter verdiende. In 

de afgelopen twee jaar was het huisje 

grondig gerenoveerd. Bij het vernieuwen 

van de vloeren kwam zelfs een eeuwen-

oude kelder met tongewelf tevoorschijn, 

Kleurrijk, stoer en een beetje retro, dat is de stijl van het Buitenlevenhuisje 
op Heerlijkheid Mariënwaerdt. Buitenlevenstyliste Annelies Morris nam 
de oude jachtopzienerswoning van het landgoed onder handen en maakte er 
een heerlijk eigentijds huisje van.

Logeren in 
BuitenLevensfeer
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Buitenlevenhuisje te huur op Landgoed Mariënwaerdt
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doen het ’m. Maar ook de houten vloeren, 

het stoere meubilair met veel vintage 

kastjes, lekkere banken en oude tafeltjes 

tekenen de sfeer. Sommige meubelstuk-

ken stonden al die tijd al te wachten op 

de zolder van Nathalie. De mosterdgele 

fauteuils in de woonkamer bijvoorbeeld. 

“Ooit aangeschaft omdat ik het zulke 

leuke stoelen vond, maar nooit gebruikt. 

Hier staan ze perfect!”. Ook de salontafel 

met stoelen en een enkele kast behoor-

den tot de inboedel van het landgoed. Al 

die dingen samen, oud en nieuw maken 

het huis om door een ringetje te halen. 

Met een gezellige woonkamer, robuuste 

leefkeuken, badkamer, tv-kamer, drie 

sfeervolle slaapkamers (in geel, groen en 

blauw, mét duurzame bedden en bedden-

goed) en een heerlijk ruime tuin. En dat 

alles midden op de historische Heerlijk-

heid Mariënwaerdt. 

Landgoedverhalen
De woning ligt niet voor niets zo centraal. 

Zo konden de jachtopzieners van weleer 

goed toezicht houden op het wild en 

eventueel ongewenst gedrag van bezoe-

kers. De tuin grenst aan de uitgestrekte 

akkers van Mariënwaerdt. Je hoeft de 

deur maar uit te lopen om daarvan te 

genieten. Wandelen over de landerijen, 

een hapje eten in een van de restaurants, 

notentaart halen in de landgoedwinkel…

En ook Catharine barones van Verschuer-

van Sminia is dus gelukkig met het huis-

je-nieuwe-stijl. Maar één ding wil ze nog 

wel even rechtzetten en dat betreft niet 

het huisje zelf, maar de straat waaraan 

het ligt: “Dit weggetje heet de Koeijsteeg. 

En die naam verwijst niet zoals de meeste 

mensen denken naar koeien, maar naar 

de eendenkooi aan het eind van de weg. 

In vroeger tijden werd nog wel eens een 

e toegevoegd aan namen. Als je die niet 

uitspreekt zeg je Kooijsteeg. En dat klopt 

precies.” Dat zijn nu de leuke historische 

details die een verblijf op zo’n landgoed 

leuk maken. En op Mariënwaerdt liggen 

de verhalen voor het oprapen!

Muurverf Strong White (Farrow & Ball); gordijnstof kleine ramen collectie Folia, Sira 130335 € 48,40 p.m. (Harlequin); 

gordijnen met bladmotief Folia, Flavia 120117 € 51,70 p.m. (Harlequin); kelim vloerkleed € 779,- en lampenvoeten van oude 

blikken prijs op aanvraag (Raw Materials); groene bank op pootjes Retro € 750,- (Aba-i); bijzettafeltjes in diverse kleuren 

€ 20,-, houten lange bank € 150,- (Van Dijk & Ko); turquoise gehaakte kussens € 22,- (Evenaar Groothandel); gebloemde 

kussens € 24,50 (Imbarro); gele langwerpige kussens € 29,- (The go‘round); turquoise gehaakte poef € 116,- (Kinta); 

aardewerk vazen: hoge gele vaas € 45,-, kleine craquelé vaas geel € 16,-  (PTMD); lampenkappen geel en wit € 95,- 

(Cotton & Silk); metalen hondje € 17,95 (Manggis Living); bordjes van behangpapier uit Collectie Wallpaper Fantasy, serie 

van 10, € 75,- (Wallpaper Fantasy); fauteuils, mini kastje, eettafel en witte stoelen (privébezit).

De woonkamer

Behang Colour for Living, Inari Red, Primrose 211661 (Sanderson); rode bank € 449,- 

(Ikea Ektorp); groene gehaakte kussens € 24,- (Evenaar Groothandel); doorgestikte 

kussens Gudru € 39,- (Imbarro); groen voddenkleed € 145,- (Cotton & Silk);  witte lamp 

€ 47,- (Light & Living).

De tv-kamer

Kleur deurposten Blazer 

212, deuren Dix Blue 82 

(Farrow & Ball); tafeltje 

(privébezit); wandrekje 

€ 65,- (Van Dijk & Ko); 

blauwe fles 

€ 23,- (Home Delight); 

blauwe glazen € 7,95 

(Evenaar Groothandel).

de hal
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Muurverf Clunch (Farrow & Ball); behang uit de collectie Amore di Colore 301011 € 41,95 per rol en gordijnstof coll. 

Picknick Georgie Duckegg € 23,95 per meter (Eijffinger); lange bank ca. € 400,- (Van Dijk & Ko); eetkamerstoelen € 79,- 

(Jama Trade); groen taartplateau € 65,- (Gerry ’s garden); schilderijen van Frits en Vita van Verschuer.

In de witte kast (privébezit) op de bovenste plank: theepot € 59,95 (Landgoedwinkel Mariënwaerdt); Japanse kommen 

€ 11,50 (Kitchen Trend); patépot en ovale schaal (privébezit). Tweede plank midden: gebloemde Franse bordjes, vintage 

kopjes en schaal, gestippelde kommen € 8,50 (Kitchen Trend). Onderste plank: metalen gebloemde kom € 22,- (Imbarro); 

witte koffiepot € 26,90 (Kitchen Trend); gebloemde borden € 7,50 (Van Dijk & Ko); emaillen ketel (privébezit); lichtblauwe 

tajine € 27,- (The Twinning Company); blauwe theedoeken € 8,90 (Aspegren); eco doeken € 3,50 (Borosso Design); keuken 

(Tinello); emaillen soeppan € 20,- en schuimspanen € 15,- (Liek & JP); metalen rek € 89,- (Evenaar Groothandel); gebloemde 

bordjes € 15,- en grote glazen potten € 24,- (Van Dijk & Ko); emaillen kannen en patépotten (Juffrouw Jansen).

De keuken

Muurverf Yellow Ground 218 (Farrow & Ball); behang van coll. Un Bisou de Mme Pitou 310013 

€ 39,95 per rol (Eijffinger); gordijnen Anise 231335 € 96,80 per meter (Sanderson); 

gehaakte lamp € 115,- (The go’round); tafeltjes € 20,-, nachtkastje € 85,- en blauwe dekens 

€ 10,- (Van Dijk & Ko); gele geborduurde kussens € 14,- en kan met vogels € 17,50 (Imbarro); 

blauwe kussens € 55,-(Cotton & Silk); kleedje € 26,- (Aspegren); vogeltjes (privébezit); 

bedden en beddengoed, fair trade, 100% natuurlijk (Lavital). 

De gele kamer

Muurverf Cooking Apple 32 (Farrow & Ball); 

gordijnstof Block Leaf 221309 € 52,80 (Sanderson); 

voddenkleed € 45,- (Evenaar Groothandel); kast 

€ 175,- en groene stoel € 45,- (Van Dijk & Ko); deken 

AaBe € 44,- (Boross Design); kan € 26,50 en bekers 

€ 7,50 (Aspegren); lamp, zwarte stoel, wit tafeltje 

en hoedendoos (privébezit); bedden en beddengoed 

(Lavital).

De groene kamer

Muurverf Skylight 205 (Farrow & Ball); behang Inari 

kleur Teal 211658 € 70,40 per rol (Sanderson); 

gordijnstof Ooti kleur Teal 231265 € 96,80 (Sanderson); 

blauwe deken € 115,- en gestreept voddenkleedje 

€ 45,- (Cotton & Silk); gebreide kussens € 42,- (Home 

Delight); nachtkastjes € 85,- (Van Dijk & Ko); gebreide 

poef € 65,50 (PTMD); kussenrol (privébezit); bedden en 

beddengoed (Lavital). 

De blauwe kamer

Het Buitenlevenhuisje is te huur via www.belvilla.nl 
en geschikt voor 6 tot 8 personen. De huurprijs is vanaf 
€ 603,- per week (vr-vr) excl. de huur van bedlinnen, 
schoonmaak en toeristenbelasting.

BuitenLevenLezers Krijgen 10% Korting op 
De Huurprijs voor MiniMAAL een LAng weeK-
enD. u Kunt BoeKen t/M 31 DeceMBer 2012 op 
verBLijven tot uiterLijK 31 DeceMBer 2013. 

ga voor meer infomatie naar www.belvilla.nl/nL-4153-01 
en geef bij het boeken de actiecode ‘Buitenleven2012’ in. 
telefonisch boeken kan ook via tel. 088-2021212. 
Deze actie is alleen geldig voor nieuwe boekingen.

KIJK VOOR VERKOOPINFORMATIE OP PAGINA 122

BuitenLeven

Huisje 
Huren?
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