
Laat je in slaJp sussen door kwJke ncle 
kikkers terwijl je uitrust iu een bijzondere 
ronde tent . te midden \'an een groene oase 
met sauna en buitenkeuken. Dat kan in 
het Zuid-Drentse plaatsje Berghuizen, bij 
Jaap en Janer ,·an der Molen. Na een lange 
oprijlaan met beuken, elzen, eiken en 
berken, rijdend langs een wei met twee 
shetlandpony's, beland je bij hun mooie 
oude Drentse boerderij . Jaap: ·we zochten 
een echt fijne plek in het groen. waar 
gasten én wijzelf graag zouden buiten zijn ." 
Uiteindelijk kwam het paar in Berghuizen 
terecht bij een rietgedekte woonboerderij 
met inderdaad véél groen erom.heen. "We 
-vonden het eigenlijk bijna te groot, 1,25 
hectare!", vervolgt Janet. "Maar daardoor 
hebben we juist van de uitgestrekte weide 
achter het huis een prachtig natuurgebied je 
kunnen maken, omzoomd door vogelbosjes 
en rakkenrillen. We hebben de daar a1 
rul.Ilwezige paddenpoel dieper uitgegrawn 
en een heuvel van het vrijgekomen zand vol 
klaprozen, margrieten en vingerhoedskruid 
gezaaid." 

Outdoor master bedroom 
De twee hadden eigenlijk alleen het 
authentieke voorhuis in gedachten als Bed 
& Breakfast-accommodatie. Dat werd door 
Janet zorgvuldig ingericht in boerenstijl 
met nostalgische curiosa. Maar toen ze 
in dat natuurgebiedje achter het huis een 
saunakeet hadden geplaatst voor gasten 
en zochten naar een relaxruimte, stuitten 
ze op een tweedehands yurt, een ronde 
tent uil Mongolië. "Die paste er precies bij. 
En toen dat ding er stond, vroegen gasten 
die in het voorhuis zaten: job, mogen 
wij eens een nachtje slapen in die tent? 
En zo is het eigenlijk vanzelf gebeurd 
dat we ook de yun gingen verhuren als 
overnachtingsmogelijkheid." 
De ronde tent functioneert als een outdoor 

'master bedroom' en verder zijn gasten 
bier de hele dag buiten. Jaap en Janet 
hebben een composttoilet neergezet. een 
buitendouche gemaakt en een buitenkeuken 
get immerd . Janet lacht: "Mensen komen 
aan met allerlei plannen. Ze willen 
adressen van restaurants , tips voor musea 
en wandelroutes. maar uiteindelijk blijven 
ze allemaal hier hangen. De mooiste plek 
om uit eten te gaan is hier, roepen ze dan 
terwijl ze het nummer van een bezorgdie~st 
vragen. En vervolgens hangen ze hier 
gewoon vier dagen In hun badjas rond 
haha. Ze duiken in de sauna en de '

1 . poe , 
maken een vuurtJe, stoken het kach 1 . . h D I k e tJe. Dat 1s et. eze p e geeft rust." Jaap· "H h · et eeft 
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hier iets meditariefs. Zelfs de kwakende 
kikkers in mei en juni blijken kalmerend, 
lezen we terug in het gasteuboek.' 

Grote boerentuin 
Toch is natuurlijk ook het voorhuis nog ia 
trek om te logeren, daar kun je mer vier 
tot zes gasten verblijven. Je hebt er direct 
toegang tot een grote boerentu.in, mer vier 
klassieke knotlindes en een buxusperk 
vol rozen . Er staan fru.itbomen en allerlei 
bloeiende heesters. In het vroege voorjaar 
is het gras aan de voet van de 160-ja.Jige 

kJ kjes en groene beuk bezaaid met sneeuw O ir' 
krokussen en in de zomer mag je courget · 
of frambozen oogsten uit de beleTT<leOde 



moestuin. Verder groeit , bloeir en scharrelt 
er van alles. Jaap: "Wij hebben een bepaalde 
kijk op tuinieren. We geven terug aan de 
grond wat we eraf halen, maken onze 
eigen compost, stapelen takkenrillen waar 
insecten, vogels, egels en veldmuizen 
kunnen schuilen, gooien de as van de 
kachel in de moestuin." Janet: "En verder 
kan Jaap hier lekker snoeien en houthakken 
en ik begin nog wel eens aan een ludiek 
Project, zoals tuinieren op strobalen. Maar 
afgelopen zomer was het zo druk met alle 
Vakanüegangers die naar Drenthe kwamen, 
dat dat er een beetje bij inschoot ." ► 
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