WELTERUSTEN

Slapen? Kunnen wij van Zin niet vaak én niet gek genoeg. Wij testen
Nederlands origineelste slaapplekken. Dit keer wordt hoofdredacteur
Alida Dijk (1966) wakker op Landgoed Mariahoeve in Papenvoort.

te genieten en een plek waar je ontbijtjes kunt
halen en afhaalmaaltijden. “’s Avonds zie je
overal lichtjes,” zegt Gervaise. Dan brengt ze
ons naar de Grote Beer. Die heeft een goed bed
met matras. Een houtkachel, een koelkastje.
De binnenjas zie ik niet. Buiten kun je een
vuurtje stoken en koken op een gasstel. Wij
pakken wat spullen uit en gaan dan op fami
liebezoek. Nu ik hier toch ben… Wat ook dicht
bij is? Prachtige plaatsjes als Rolde, Borger en
Gieten. En je kunt hier vlakbij aan het Pieter
pad beginnen. De omgeving is bosrijk en heeft
veel recreatieplassen, zoals ’t
Nije Hemelriek.
In de avond gaan we ‘borrelen’
in Assen. Maar als we daarna
de auto bij de ingang parkeren
om wandelend onze Stargazer
te zoeken, ‘verdwalen’ we. We
krijgen de slappe lach. Ik zie geen lichtjes en
van het pad is ook geen spoor te bekennen.
Nu was een zaklantaarn handig geweest; wij
zijn kampeerders van niets. Eenmaal in de
Stargazer is het behoorlijk kkkoud (het zal
deze nacht gaan vriezen…). We kruipen stevig
tegen elkaar aan in het bedje. Warm worden
lukt niet erg. Sterren zien we wel! Tientallen
aan de heldere hemel.
Als we de volgende ochtend wakker worden,
lacht de zon ons tegemoet. We halen warme
koffie en treffen zulke vriendelijke mede
werkers! Als we na een warme douche ons
ontbijtje afhalen (yoghurt, kiwi, eitje, appel
sap, croissant en broodjes) en dat voor onze
tent oppeuzelen, lacht de nieuwe dag ons toe!

Een zaklantaarn
was handig
geweest; we zijn
kampeerders
van niets

Wakker worden in een

STARGAZERTENT
op een natuurcamping

WAT Stargazer Grote Beer, op
een natuurcamping in Drenthe
WA AR Landgoed Mariahoeve,
Papenvoort 2, Papenvoort.
Landgoedmariahoeve.com
KOST € 95 per nacht (max. 2
pers). Ontbijtje: € 12,50 p.p.
(afhalen of opsnoepen in
Wifiwoods: daar is wifi). Je
moet van kamperen houden
maar dan is het ook heerlijk!
BIJZONDER Het landgoed ís de
natuurcamping. Prachtig bosrijk gebied, met veel ruimte.

UITGESL APEN? EROPUIT!

INTERNATIONALE ALLURE

Assen is dichtbij! En Assen
heeft – behalve een nieuw
NS-station – ook dat mooie
Drents Museum. Er zijn vaak
grote, internationale tentoonstellingen. Drentsmuseum.nl

KROONTJE OP JE DAG
Borrelen (één wijntje, ik moest
nog rijden) deden wij in Assen
centrum. We zaten op het terras – met heater en dekentje –
bij Brasserie De Kroon. Uitzicht
op de Brink. Het wijntje
smaakte er verrukkelijk, de
broodplank was rijk! Je kunt er
ook dineren of lunchen.
Brasseriedekroonassen.nl

WANDELEN
Het gebied rond landgoed
Mariahoeve is prachtig. Het
ligt op de Hondsrug, een door
ijstijden gevormde heuvelrug
van Emmen tot de stad
Groningen. Je kunt hier fantastisch wandelen, zoals de Trage
tocht Papenvoort. Vlakbij is
ook het Boomkroonpad.
Staatsbosbeheer.nl/boomkroonpad
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beeld: Landgoed Mariahoeve en privé

W

e gaan samen, doch
ter en ik. Dat nemen
we ons voor als ik
word uitgenodigd om
te komen overnachten
op natuurcamping Landgoed Mariahoeve in
Papenvoort, Drenthe. We mogen in een Star
gazertent, om precies te zijn in de Lotus Belle
Stargazer Grote Beer. Wanneer we maar wil
len want die tent heeft – behalve uitzicht op
de sterren – een ‘binnenjas’, waardoor je er
ook in de winter kunt verblijven. Maart lijkt
me veilig, dan is het allicht
iets warmer… Dat dat bit
ter gaat tegenvallen weet ik
dan nog niet. Vanaf station
Assen rijden dochter en ik
in ongeveer een kwartier de
natuur in. De natuurcamping
ligt schitterend in het bos, heeft een eigen
meer en wordt omzoomd door weilanden. De
zon schijnt en gastvrouw Gervaise komt ons
enthousiast tegemoet. Of ze ons meteen de
camping zal laten zien? We mogen in de door
haar gepimpte golfkar. Ze racet ons rond, de
bloemen aan haar karretje dansen. Gervaise
kocht het landgoed met natuurkampeerterrein
– ruim 20 hectare! – een jaar geleden, met
twee compagnons. Ze vertelt over de houten
wegwijzerborden en hoe ze de sanitairruimte
met spiegels en kunstwerkjes aankleedde. Ze
laat ons de ruime plekken zien, zo riant in het
bos. Er zijn kampeerplekken, slaapverblijven,
tipitenten. En natuurlijk een receptie, een
ruimte om samen van maaltijden en muziek

