
[ overnachten in stijl ]

Aan de rand van de duinen en het bos, net buiten het centrum van het modieuze 
Noord-Hollandse Bergen, vinden we Villa Beau Lieu. De authentieke villa biedt naast vele 

gezellige terrasjes, een heerlijke relaxtuin en prachtige architectuur ook nog eens drie smaakvol 
ingerichte appartementen. Wie hier logeert, heeft keuzemogelijkheden te over: een 

fikse boswandeling? Of toch maar liever met opgerolde broekspijpen de branding in ...
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onbezorgde sTrandsFeer 
in authentieke villa
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sandra en Jan wilden volledige privacy zowel voor zichzelf als voor hun gasten. daarom werd de villa in tweeën verdeeld, 
met elk een eigen inkomhal en ruime tuin. 
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Schelpenwit, klassieke brede strepen en licht, heel veel 
licht. ook al ligt de zee op een kwartiertje fietsen, in 

Villa beau lieu is het onbezorgde strandsfeertje als vanzelf 
binnengeslopen. de stijl is klassiek met een frisse, per-
soonlijke twist. zowel binnen als buiten is alles op en top 
verzorgd en tot in de details uitgedacht. onvoorstelbaar dat 
dit statige pand drie jaar geleden één grote puinzooi was. in 
1901 werd de villa gebouwd als eerste hotel van bergen. de 
glorietijd duurde tot halverwege vorige eeuw, daarna kreeg 
het tal van bestemmingen. Van vakantiehuis voor nonnen 
tot woonhuis. Het stond al zeker tien jaar te koop toen het 
echtpaar sandra en Jan Hoekstra langskwam. 

een huis vol gevoel
“Van buitenaf was de villa nauwelijks zichtbaar”, vertelt 
sandra. “de voortuin was zo overwoekerd dat veel buurt-
bewoners niet eens wisten dat er een pand stond. bin-
nen was de villa zielloos en totaal uitgewoond. Het deed 
bijna pijn aan je hart, want ondanks de ellende kon je de 
vroegere schoonheid zien. Wij waren enorm enthousiast 
en zagen wat we ervan konden maken. ik weet nog dat ik 
buiten voor een van de ramen stond om naar binnen te tu-
ren en ik ineens mijn weerspiegeling zag. ik had een grote 
glimlach van oor tot oor! nog voor ik had gekeken, was 
ik al verkocht. dit huis zit zo vol gevoel en sfeer. de plek 
is fantastisch en dan die vier meter hoge plafonds en al 

die grote, hoge ramen rondom.” Jan en sandra droomden 
al een tijdje van een eigen hotel of b&b. Met hun eigen 
schoonmaakbedrijf hadden ze veel ervaring bij hotels op-
gedaan en wisten ze precies wat er verbeterd kon worden. 
“Wij wilden onze gasten een echte thuis bieden. Privacy, 
maar met wel veel persoonlijke aandacht. daarom hebben 
we ook bewust gekozen voor drie ruime appartementen 
en niet voor acht of meer kleinere kamers.”

Originele verrassingen
Voordat sandra nog maar aan de inrichting kon denken, 
moest er heel veel gebeuren. in veertien maanden tijd 
werd het pand leeggemaakt en verbouwd. daarna was de 
tuin aan de beurt, op sommige plekken stonden de bosjes 
tot aan het balkon. bij de verbouwing kwamen gelukkig 
ook aangename verrassingen aan het licht. de grote hal 
beneden bleek nog origineel, net als de sierlijke trap en 
de bolvormige, melkglazen hallampen. ook veel deuren 
bleken origineel. de deuren van jongere leeftijd werden 
vervangen door authentieke exemplaren in dezelfde stijl. 
Voor volledige privacy van henzelf en hun gasten, deelden 
Jan en sandra de villa op in twee vleugels met elk een ei-
gen entree en een eigen ruime tuin. de statige hal van het 
gastengedeelte imponeert met zijn hoge plafonds, heldere 
muren en hoogpolig diepzwart tapijt. de blikvanger is on-
getwijfeld de welkomsttekst die in sierlijke letters boven 
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de tuinkamer ligt op de begane 
grond en heeft dankzij de ruime 

keuken, een extra kamer en woon-
kamer alles in huis om met vier 

personen comfortabel te logeren.
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cept. “een goede basis is natuurlijk heel belangrijk”, zegt 
sandra. “daarom heb ik een kleurexpert ingeschakeld. die 
kwam met voorstellen waar ik zelf nooit aan gedacht zou 
hebben. zelf zou ik voor de buitenkant twee of drie kleuren 
hebben uitgekozen, maar zij stelde verschillende schake-
ringen voor. als je het geheel oppervlakkig bekijkt, zie je 
die kleurnuances niet. Je ziet het pas als je met aandacht 
kijkt. dan valt op dat het grijs van de deuren een ander grijs 
is dan van het balkon en dat de kozijnen en deuren allemaal 
in een andere wittint zijn gelakt. zo bijzonder! door die 
verschillende nuances wordt het huis levendig.”

toekomstdromen
nu de Villa af is, begint het bij sandra weer te kriebelen. 
nog deze zomer wil ze een buitenkeuken met veranda 
voor de gasten. een andere droom gaat binnenkort ook in 
vervulling. ooit stond bovenop de erker van de torenkamer 
een sierlijke houten kerktorentje. de originele bouwteke-
ningen zijn gevonden en er is inmiddels een gepensioneer-
de vakman bereid gevonden de toren opnieuw te maken. 
Pas dan is Villa beau lieu in volle luister hersteld. •

voel. nu voelt het als thuis. Hier vind je nergens dezelfde 
lamp, vaas of stoel. dit hotel is onze droom en die wilde ik 
zorgvuldig uitvoeren. ik kijk naar de grootte van de ruimte, 
de lichtinval en de sfeer. alle appartementen hebben een 
goed voorziene keuken en een ruime leefruimte. gasten 
voelen zich meteen thuis, je hebt hier alle ruimte om je 
behaaglijk te voelen. ook als het weer wat minder is.” 

verschillende sferen
de tuinkamer heeft de luxe van een heerlijke serre met open-
slaande deuren naar de tuin. slaap- en woongedeelte zijn 
apart, zodat je hier makkelijk lange tijd kunt verblijven. daar-
boven ligt de torenkamer met haar riante terras en romanti-
sche erker. ook hier vind je een persoonlijke mix van nieuw 
en brocante. de vijverkamer ademt dan weer de voorname 
sfeer van vervlogen tijden. de gekalkverfde muren in kleitint 
combineren mooi met een gestreepte wand. Het witte kastje 
is gevonden in een antiekzaak in Valkenburg.

uitgekiend kleurconcept
aan de basis van dit alles staat een uitgekiend kleurcon-

de trap geschreven is. door het hele huis zijn trouwens 
bijzondere teksten te vinden. een knipoog van gastvrouw 
sandra, die teksten verzamelt. 

Stoere en ruwe materialen
elk appartement heeft een eigen inrichting. er staan verse 
bloemen en er staan voldoende kaarsen voor een sfeervol 
verblijf. Veel meubels komen uit de bergense woon- en 
tuinwinkel bergerac, woonwinkel Het klooster in edam en 
rivièra Maison. er zijn ook vondsten uit brocantewinkels in 
nederland en Vlaanderen. “ik hou van stoere, ruwe materi-
alen. Het moet er geleefd uitzien, dat is mijn smaak en het 
past bij dit huis. Voor de inrichting heb ik geen schetsen of 
sfeerborden nodig. ik had het allemaal al in mijn hoofd, met 
als uitgangspunt de ongedwongen, huiselijke sfeer die ik 
wilde creëren. We hebben eerst de basisstukken gekocht. 
goede bedden vinden we belangrijk, dus daar hebben we 
flink in geïnvesteerd. daarna ben ik gaan winkelen voor 
de accessoires als spiegels, kussens, nachtkastjes, plaids 
en vazen. ik heb het huis per ruimte ingericht. als je alles 
in een keer wilt doen, krijg je al snel een ‘gemaakt’ ge-

✿ Villa Beau Lieu biedt exclusief voor Stijlvol Wonen- 

 lezers een midweekarrangement aan. Dit arrangement 

 geldt voor een midweekverblijf van twee personen,  

 buiten de vakanties of feestdagen. 

✿ Bij dit exclusieve arrangement krijgt u een gratis  

 lunch voor twee personen aangeboden inclusief  

 wijn, dessert en koffie/thee in het gezellige restaurant 

 Fabels in het historische centrum van Bergen. 

✿ Reserveren (op basis van beschikbaarheid) kan via  

 Villa Beau Lieu met de vermelding ‘Stijlvol Wonen- 

 arrangement’, via telefoonnummer  

 +31 (0)6/450.700.08 of info@beaulieu.nl

Prijzen: Vijverkamer vanaf 95 euro per nacht, Tuinkamer vanaf 
105 euro per nacht, Torenkamer vanaf 110 euro per nacht

excluSief midWeekarrangement
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Foto links: de statige inkomhal wordt extra interessant door de welkomsttekst in sierlijke letters. zulke teksten zijn ook in de overige ruimtes terug te vinden. 
Foto rechts: de vijverkamer heeft een prachtig uitzicht op de tuin ook deze kamer heeft weer een eigen zithoek, keuken en een aparte slaapkamer.

Foto’s links en midden: de torenkamer ligt aan de voorkant van de villa, in het torentje. deze kamer heeft een zithoek met slaapbank, die indien nodig nog 
plaats kan bieden aan twee extra personen.

[ overnachten in stijl ]


