
Welgelegen
Ruim een eeuw geleden was ‘Beau Lieu’ het eerste pension van Bergen.  

En nog steeds doet de villa zijn naam eer aan: gelegen op een idyllisch mooie 

plek aan de rand van de duinen. Binnen wordt die ambiance moeiteloos 

voortgezet met behaaglijke meubels, kaarslicht en een brandende haard. 

Villahotel aan de kust

et pand waarin Sandra en Jan Hoekstra hun  
luxe logeerappartementen bouwden, heeft een lange 
geschiedenis. Die start in 1901, in de oertijd van het 
moderne toerisme, toen dit huis het eerste pension in 
Bergen was. Meer dan honderd zomers verstreken 
voordat Sandra en Jan er hun oog op lieten vallen. Zelf 
komen ze uit Amsterdam en Volendam, maar al regel-
matig kwamen ze in Bergen, gewoon voor hun plezier. 
Op een dag ontdekten ze dat dit pand al een hele tijd 
te koop stond. Sandra had altijd al gedroomd van een 
eigen hotel of B&B, dus was de beslissing snel genomen. 
Sandra: “Er moest een heleboel aan het huis gebeuren, 
want er was in de afgelopen dertig jaar nauwelijks 
wat aan veranderd. We hebben veertien maanden  
verbouwd, voordat we in 2008 onze deuren openden. 
Achter de inrichting en de manier waarop we met 
onze gasten omgaan en ze ontvangen, schuilt een een-
voudig idee: we hechten vooral waarde aan kwaliteit 
en persoonlijke aandacht en ook oog voor detail vinden 
we belangrijk. Dat blijkt onze bezoekers enorm aan te 
spreken. Een groot deel komt hier voor de tweede 
keer. En deze week nog hadden we twee gasten die 
drie dagen bleven en de deur niet uit zijn geweest.”

Luxe Loungen in de tuin
Het enthousiasme van de gasten zal alles te maken 
hebben met de sfeer van warmte en het ‘thuisgevoel’ 
die hier heersen. Kleine dingen, zoals een brandende 
kachel en kaarsen bij aankomst in het appartement. 
Koffie of thee die klaarstaat op de kamer. En de rust-
gevende aarde- en kalktinten in de appartementen. 
De inrichting van de kamers komt grotendeels uit de 
collectie van de Bergense woon- en tuinwinkel Bergerac 
en woonwinkel Het Klooster in Edam. Gasten vragen 
regelmatig waar ze dit type meubels kunnen kopen. 
Jan, lachend: “En dan moet je soms dus meehelpen 
om de meubels die in het dorp zijn aangekocht op het 
dak van de auto vast te sjorren.”
Door de tuin wandelen we samen met Sandra naar 
het appartementengedeelte. Het woongedeelte van de 
Hoekstra’s en het tuingedeelte van de gasten zijn in 
principe van elkaar gescheiden. Maar de speeltoestellen 
(waaronder een grote trampoline, skelters en een 
voetbaldoel) in de tuin van Jan en Sandra mogen ook 
door de kinderen van gasten worden gebruikt. In het 
gastengedeelte staan luxe rieten loungestoelen onder 
een grote parasol. Wie geen zin heeft het kwartiertje 
naar het strand te fietsen, kan ook gerust een hele 
middag loungen in de tuin. Voor killere herfstavonden 
is een terrasverwarmer te leen.

teksten in kruLLetters
In de hal naar de drie appartementen maken hoogpolig 
zwart tapijt en witte deuren en muren iets bijzonders 
van de entree. Het oog wordt meteen getrokken door 
de kunstige krulletters die aangeven wat achter welke 
deur zit. En door de geschiedenis van Villa Beau Lieu, 
die in mooie heldere letters met jaartallen en korte 
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verklaringen op de muur geschreven staat. We lezen: 
‘2008: Familie Hoekstra neemt haar intrek en herstelt 
met liefde de authentieke details in ere. Villa Beau 
Lieu is een feit! Welkom!’
Dergelijke tekstfragmenten zijn door het hele huis te 
vinden. Boven het ‘Oosterse’ bed in de tuinkamer 
staat bijvoorbeeld weer zo’n tekst: ‘Life is short, break 
the rules / forgive quickly, kiss slowly, love truly / 
laugh uncontrollably, and never / regret anything 
that made you smile’.
Sandra vertelt: “Ik verzamel teksten. Iemand anders 
kalligrafeert ze voor me in mooie letters. In de tuin-
kamer hebben we geprobeerd een beetje een Oosterse 
sfeer te creëren. Zowel het bed als de garderobekast 
stralen dat uit. In alle kamers hebben we geïnvesteerd 
in goede matrassen, omdat we dat zelf ook heel 
belangrijk vinden. Een van de originele details in de 
tuinkamer is de bollamp aan het plafond. Die hoort 
echt bij de sfeer van toen. Naast de hoge plafonds, de 
oude deuren en op veel plekken nog het authentieke 
glas van ruim honderd jaar geleden, zijn dat dingen 
die een huis zijn kenmerkende sfeer en warmte geven. 
In het zitgedeelte hebben we een robuuste tafel van 
Rivièra Maison neergezet. En een slaapbank van stevige 
kwaliteit, voor het geval de gasten met z’n vieren zijn. 
In de badkamer is het vooral het sanitair dat we hebben 
vernieuwd. De zwart-witte betegeling hebben we 
gehandhaafd, de spiegel en wastafel zijn nieuw.”

gekaLkverfde muren
De appartementen zijn allemaal verschillend ingericht. 
Zo zijn de sfeer en inrichting in de torenkamer licht 
en gestileerd. Vanuit de leren Bauhaus-fauteuil met 
zachte plaids kunt u lekker languit met de voeten op de  
vensterbank genieten van het uitzicht op de prachtige 
laan. De finishing touch in de torenkamer is van 
Bloemlokaal uit Nieuwe Niedorp: grote witte vazen 
met bloemen. De enorme vaas voor het torenraam is 
bedoeld als echte blikvanger. Bij de voordeur wordt 
uw oog trouwens meteen getrokken door de grote 
vaas met buxus. Sandra en Jan hebben voor de toren-
kamer lichte houten vloeren en een stoer robuust 
houten bed uitgezocht. De kledingkast is weer van 
Rivièra Maison. In de badkamer hebben ze gekozen 
voor tijdloos zwart-wit. Een fijne extra van deze kamer 
is het eigen balkon aan de voorzijde van de villa, met 
uitzicht over de hele Breelaan.
“Ons kleinste appartement is de vijverkamer”, vertelt 
Sandra. “De meubels zijn wat strakker, maar de basis 
blijft: gekalkverfde muren in kleitint, een gestreepte 

wand in de slaapkamer en een robuust eikenhouten 
bed. Het witte kastje komt van een antiekzaak in  
Valkenburg en ruikt nog echt naar vroeger. Op de 
planken zit nog het originele bloemetjeszeil.” De  
eethoek is zwart en strak, maar door de combinatie 
met de bekleding van velours oogt het toch heel warm 
en aangenaam. De houten jaloezieën hebben dezelfde 
houtkleur als de keuken en filteren mooi het licht. In 
de badkamer is gekozen voor grijs- en wittinten. De 
stoere houten spiegel en de bloemen zorgen voor nog 
wat extra warmte.

oud kerktorentje
Vijverkamer, torenkamer: waar komen die namen 
vandaan? Er is geen vijver te zien en ook geen toren… 
Jan: “De vijver is inmiddels gedempt. Dat vonden we 
met het oog op alle kinderen die in de tuin spelen 
toch te gevaarlijk. En die toren, daar zijn we mee bezig. 
Sandra heeft via internet een oude foto gevonden. 
Daar staat het huis op met het oude kerktorentje er nog 
op. Dat gaan we herstellen, net als het houtsnijwerk 
aan de gevel.”
En dan zijn er ook nog plannen voor uitbreiding. Met 
hun doortastendheid, gastvrijheid en werklust heeft 
het tweetal in korte tijd al een opmerkelijk resultaat 
neergezet. En dat vinden wij niet alleen. Met de nodige 
trots en wat verbazing vertellen Jan en Sandra dat er 
af en toe gasten zijn die vragen of ze een keer voor 
hen mogen koken, als bedankje omdat ze het zo 
geweldig vinden in Villa Beau Lieu. En die vervolgens 
in de keuken aan de slag gaan om een avondmaal te 
bereiden. Hoe zei Sandra dat ook alweer? “Een sfeer 
van warmte en thuisgevoel...”  ❧
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