Buitenplaats
Oosterhout
Buitenplaats Oosterhout heeft een omvangrijk verleden. Huize
Oosterhout, toen nog een kasteel, is vanaf de veertiende
eeuw ten minste drie keer weggevaagd door vlammen en
overstromingen en even zo vaak herbouwd. In 1840 werd het
huis als neoclassisistisch landhuis met aangebouwde boederij
opgebouwd en hield het stand. Chris en Midgie van Boetzelaer
zijn de trotse eigenaars van het statige, witte pand en de
veertig hectare grond.
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hris vertelt: “We hadden

meebrengen. Dat is voor Midgie en Chris

de keuze om dit aan de

ook meteen het grootste nadeel. “Als we

gemeente te verkopen,

na een paar dagen weer hier komen,

maar het was een

moet er alweer veel gebeuren”, zegt

uitdaging om hier te blijven en de

Midgie. “Je bent de hele dag in de weer

verschillende monumenten alsmede tuin

en we zijn maar met z’n tweeën. We

en park te restaureren”, vertelt Chris.

hebben geen personeel.” Hard werken

Inmiddels is het echtpaar al ruim veertien

dus, maar financieel gunstiger, want de

jaar bezig om het huis in de Betuwe, nabij

kosten op landgoederen zijn aardig hoog.

Nijmegen, te restaureren en het landgoed

Daarom hebben Chris en Midgie besloten

- een landhuis, koetshuis, jachtopzieners-

activiteiten te organiseren op het

woning, twee boerderijcomplexen en het

landgoed, om wat geld te genereren.

groen - op de schop te nemen. “Toch heb

Winst maken is geen doel, als het

ik net als mijn vader vaak gedacht:

landgoed maar zelfstandig kan draaien.

waarom doen we dit in godsnaam? We

Zo worden hun nazaten in de toekomst

hebben in het verleden al enkele grote

niet met een geldslurpend huis opgeza-

restauraties gehad en het heeft in de

deld. Midgie: “We willen onze kinderen

oorlog veel geleden.” Toch wilde Chris

niet dwingen om hiermee door te gaan.

het huis nooit kwijt. Het is een uitdaging

Het is ónze creatie, onze passie, niet per

het huis in stand te houden en te

se ook die van de kinderen. Zij moeten er

modern iseren. “Nu ik steeds minder

later in vrijheid mee kunnen doen en

externe functies heb, kan ik meer energie

laten wat ze willen.”

en tijd aan het landgoed besteden.” Chris
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heeft een groot deel van zijn jeugd op het

Luxe verblijf

landgoed doorgebracht. Hij studeerde in

Onderdeel van de activiteiten is bijvoor-

Utrecht en kwam in de zomers vaak naar

beeld de bed and breakfast in Huize

de buitenplaats om te leren. “Er zit zo veel

Oosterhout. Midgie heeft de het interieur

geschiedenis in dit huis. Het geeft het me

en de aankleding van de (slaap)kamers

steeds weer een aangenaam gevoel om

op zich genomen. Veel karakteristiek

hier te zijn.”

hout, wit en warmrood sieren de ruimtes
die in Engelse stijl zijn ingericht. Hoge
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Functie voor omgeving

plafonds, zware gordijnen, kroonluchters

Buitenplaats Oosterhout

Het echtpaar zit op het balkon op de

en veel prints kenmerken de vertrekken.

WAAR

eerste verdieping. Beneden een deken

Toch spreekt de vrouw des huizes niet

Nijmegen

van gras, omringd door machtige bomen

van een bepaalde stijl. “Dit is wat ik mooi

WIE

in verschillende groentinten. Een perk

vind. Ik hou heel erg van sprekend en

Midgie & Chris van Boetzelaer

met kleurrijke bloemen en een vijvertje

traditioneel. We hebben veel Chinees,

SINDS

trekken de aandacht. Vanaf het balkon

omdat we een grote affiniteit met China

De veertiende eeuw

heb je een prinselijk zicht op de ruime

hebben.” Zo staan er op het behang

tuin, met achterin een tennisbaan. Midgie

Chinese prenten en is er in het huis veel

geniet van elke seconde. “Hier word ik

Chinees aardewerk te vinden. Inspiratie

stil van binnen, ik laad er enorm van op.

voor de inrichting haalt Midgie uit haar

Alles valt van me af.” In Amsterdam zegt

vroegere beroep: stewardess. Twintig jaar

ze ook prettig te wonen, maar daar is het

lang vloog ze voor KLM. In deze functie

vooral druk. “Dit landgoed is een oase

leerde ze haar man kennen die als

van rust.”

passagier aan boord was. “Ik vloog om de

Het koppel heeft er bewust voor gekozen

wereld te zien. De inspiratie van die

om niet in het landhuis te gaan wonen.

reizen, het bekijken en ontdekken van de

Huize Oosterhout moet duurzaam zijn, een

wereld, heb ik in mijn hoofd.” Door de

functie voor de omgeving hebben. Wonen

versierselen in de kamers waan je je in

in het landhuis zou veel werk met zich

een vroegere, gegoede tijd. Nagenoeg
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Exclusief en kleinschalig, daar
draait het om tijdens een verblijf

Buitenplaats
Oosterhout
In de veertiende eeuw stichtten de heren Van Bronckhorst kasteel Notensteyn, dat in 1585 in afbrandde en
werd herbouwd. In 1627 ging het kasteel naar de
familie Van Hackfort en werd het vernoemd naar het
dorp Oosterhout. In 1809 en 1820 werd het kasteel
verwoest door een dijkdoorbraak. Twintig jaar later
werd het opgebouwd als landhuis met boerderij. Sinds
1865 is dit bezit van de familie Van Boetzelaer. De
ouders van Chris van Boetzelaer kwamen in de jaren
dertig op het landgoed te wonen. Beiden waren
muzikaal - zij zong, hij speelde viool - en lieten een
vleugel met muziekkamer aan het landhuis bouwen.
Na de Tweede Wereldoorlog braken er moeilijke tijden
aan voor het landgoed. Hoge loonkosten, sociale lasten,
belastingen en weinig belangstelling voor cultureel
erfgoed. De Stichting Particuliere Historische Buitenplaatsen, waar Chris ook deel van uitmaakte, zag in dat
het erfgoed toch intact moest blijven. Er kwamen wat
initiatieven los, die in de jaren negentig voor verandering zorgden. Op dat moment namen Chris en Midgie
het landgoed over. Buitenplaats Oosterhout geniet sinds
2003 de status van rijksmonument.
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elke kamer heeft een eigen badkamer – wit, met houten of
houtkleurige afwerking en van alle gemakken voorzien.
“Mensen vinden het, naast de locatie, ook fijn om in de
watten te worden gelegd”, vertelt Chris. “Midgie zorgt altijd
voor verse bloemen, drankjes en homecooking samen met
een vriendin.”
Het verblijf is vooral voor kleine groepen. “We doen dat niet
zo vaak, meestal een of twee keer per maand. We moeten
namelijk alles zelf doen en we zijn al redelijk op leeftijd.”
Naast de kamers in het hoofdgebouw worden er ook
panden op het landgoed verhuurd en zijn er vergaderingen,
seminars, stiltedagen of kleine concerten in de muziekzaal.
Ook is het stel bezig om kookweekenden op te zetten. “We
hopen dat dit een plek is waar mensen graag komen en dat
hun activiteit bijdraagt aan de continuïteit van het huis”,
vertelt Chris. Het is niet de bedoeling dat het landgoed
ontaardt in een Vondelpark. “Het moet intiem en rustig
blijven.” Exclusief en kleinschalig zijn de kernbegrippen
voor een verblijf.

Bijzondere planten
“In zekere zin hebben we met drie man het landgoed
vormgegeven. Midgie heeft nagedacht over de visie en
inrichting van het huis, ik over het bedrijfseconomische en
bouwkundige deel en Frans over het groen. Dat doet hij
fantastisch.” Frans Ameschot is hovenier, studeerde botanie
en historische tuinaanleg en kwam in 2004 naar het

AGENDA

KUNSTMARKT
De kunstmarkt op
Kasteel Groeneveld
in Baarn is zo breed

NATUURMARKT KEMPENMUSEUM

mogelijk opgezet.
Denk aan schilderij-

Op de natuurmarkt van het Kempenmuseum De Acht

en, keramiek,

Zaligheden in Eersel staan verschillende stands, proef je

sieraden, beelden,

onder meer heerlijke pompoensoep en brood uit eigen oven.

fotografie, glas, vilt

Ook zijn er demonstraties en is er de tentoonstelling ‘Eersel

en toegepaste
kunst.

70 jaar bevrijd’. Met een museumjaarkaart krijg je gratis
toegang, maar voor twee euro mag je ook binnen.

Kasteel Groeneveld is een achttiende-eeuwse buitenplaats en

5 oktober, 11-17 uur, www.achtzaligheden.nl

een van de mooiste voorbeelden van een buitenhuis uit die
tijd. Op diezelfde dag wordt ook de tentoonstelling Bloemkunst
afgesloten op het kasteel.
21 september, 12-17 uur, www.kunstmarktgroeneveld.nl

BLOEMBOLLEN
Op zoek naar bijzondere, historische

heid
Heb je ook de Landgoedfair op Heerlijk
Mariënwaerdt bezocht? Deel jouw foto op de

bloembollen? Ga dan van 20 tot en met
24 augustus naar de Landgoedfair op
Mariënwaerdt in Beesd. Present Garden,

facebookpagina van Buitenleven!

dat de bloembollen verkoopt, verzorgt

landgoed voor zijn scriptie. Hij werkt nog elke dag in de

ter plekke workshops. De bollen zijn ook

tuin. Chris: “Het ziet er nu heel anders uit dan in de jaren

te krijgen op de bloembollenmarkt in De

negentig. Mijn jonge zus had een kennel voor Noorse

Keukenhof van 10 tot en met 12 oktober.

elandhonden, overal waren hokken.” Nu groeien er prachti-

Check zeker de webshop:

ge en bijzondere planten, zoals de Wollemi pine. Eén van de

www.historischebloembollen.nl

www.facebook.com/bu itenlevenmagazine

BEELDSCHOON

oudste en meest zeldzame planten ter wereld, uit de tijd van
vóór de dinosauriërs. In het perk staat een oude muur, die

‘Beeldschoon’ is het thema van het

- zo vertelt Frans - waarschijnlijk nog van de oude kasteel-

kunstfestival ‘Kunst in Duin’ in het
natuurgebied Landgoed Kasteel

stenen is gebouwd. Loop je het pad achter de voortuin en
langs de schuur af, dan komen dieptes en blauw- en
groentinten je tegemoet. Hoge bomen en een bos omsluiten
een grasveld waar onder andere een blauwe sequoia, een
Japanse esdoorn en een rijtje jeneverbessen groeit.
“Ik ben iemand van de sfeer en het beeld”, vertelt Frans.

HEISESSIE

Keukenhof in Lisse. Hier wordt een
aantal kunstvormen getoond, zoals

Door de Friese

houtbewerking, schilderen en

natuurgebieden

keramiek- en glaskunst. Maar ook

struinen met een

Land Art-kunst, optredens,

herder en schapen.

ecotheater en muziek- en mime-op-

Libanese ceder heeft weer een aparte naaldstructuur. Zo

Dat kan op 22 en 23

tredens zijn te zien. Over het hele

ben ik een beetje aan het spelen.” Toen Frans hier zeven

augustus, 20 septem-

terrein werken kunstenaars die

“De blauwe sequoia steekt mooi af tegen het groen. De

jaar geleden kwam, was de tuin een puinhoop. In een oud

ber en 1 november.

graag over hun ideeën en werk

beplantingsplan van Chris’ grootouders stond een collectie

Met een groep van tien tot twintig personen kun je het werk

vertellen. Kinderen kunnen nesten

van herder Jaqueline Meijners meebeleven. Ook ga je, na een

bouwen en vogelhuisjes maken.

naaldbomen, een Pinetum. Dat wil Frans op zijn manier
nabootsen. “Ik combineer graag kleur en textuur.” Chris en

streeklunch met eerlijke producten, aan de slag met het

23-31 augustus,

Midgie zijn blij dat ze doorgezet hebben met het landgoed.

vilten van een vacht. De kosten bedragen € 75,-, andere data

www.kunstinduin.com

Midgie: “Het is en was hard werken, maar ik voel me hier

zijn mogelijk in overleg. Info: info@wyldeweide.nl

helemaal thuis.”
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