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Midden in het natuurgebied
Drents-Friese Wold ligt het
landgoed van Ineke en Erik
Hoetjes. “Een leefomgeving
waarvan je eigenlijk alleen
maar kunt dromen,” zeggen ze
enthousiast. “De reeën lopen
hier gewoon door de tuin, we
hebben een kleine kudde Schotse
Hooglanders en iets verderop
ligt een heuse dassenburcht.”
Het echtpaar verhuisde in
2007 van West-Friesland naar
het hoge noorden. Het bevalt
ze uitstekend. “De natuur, het
huis, de sociale omgeving. Je
maakt hier makkelijk contact, de
mensen zijn behulpzaam en goed
van vertrouwen en alles gaat wat
rustiger dan in het westen. Daar
moesten we eerst wel aan wennen,
maar inmiddels weten we dat
het heel plezierig is. Het heeft
iets Frans. Wij willen niet meer
terug.” Bewust kozen ze voor
één luxe-suite, met bijvoorbeeld
een slaapkamer van ruim 70 m².
“Mensen komen hier voor de
rust en die staat bij ons dan ook
centraal. Wij willen er ook echt
zijn voor onze gasten als zij dat
wensen.” Het paar tekende zelf
voor de inrichting van de suite.
“Wij hebben in het verleden veel
styling gedaan en het inrichten
van huizen is daar een afgeleide
van.” De serene uitstraling door
de bijzondere ligging, maar ook
het kleurgebruik in combinatie
met het oude vergrijsde eiken,
maakt dit tot een sfeervolle plek.
“Hoe vaak ons inmiddels niet
om kleurnummers is gevraagd!”
Nog een speciaal detail: de Britse
oldtimers, een liefhebberij van de
heer des huizes. Ze zijn te huur
in combinatie met een verblijf op
de Vledderhof. “De charme van
deze open auto’s past precies bij
de romantische uitstraling waar
voor wij hebben gekozen.”
Vledderhof 3, Vledder
(06) 53 34 59 68, www.vledderhof.nl,
v.a. € 130 per nacht.
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