
La belle Vue met 
een zweem Zweden

Op het Franse platteland woont het Zweedse echtpaar 
Yvonne en Micke. Hun huis uit 1857 was ooit van de 

grootste wijnboer van het dorp, nu is het hun woonplek en 
Bed & Breakfast ‘La Belle Vue’ (het prachtige uitzicht). 

PRODUCTIE: TAVERNE AGENCY - TEKST EN STYLING: MARI STRENGHIELM - FOTOGRAFIE: ANNA MALMBERG - TEKSTBEWERKING: LOUËL DE JONG

Yvonne en Micke verruilden Zweden voor Zuid-Frankrijk en 
streken neer in Neffiès in de Languedoc. De hond ging natuurlijk mee. 

Yvonne’s passie voor interieurstyling zorgde ervoor dat de oude wijnboerderij 
veranderde in een sfeervol huis met B&B, waarin beide landen voelbaar zijn.   

wie woont hier?

Hoge ramen en openslaande deuren als 
deze bieden prachtig uitzicht op de 
Languedoc. Natuurlijke aardetinten 
passen mooi in de zuidelijke regio. 

Het is een beetje passen en 
meten, maar ook in huizen die 

níet eeuwenoud zijn kun je oude 
ramen en deuren plaatsen. Het 
zijn goede sfeermakers. Deze 

zijn authentiek Frans, maar een 
uitgebreide collectie vind je 

onder andere op achterhuis.nl.  
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Het huis heeft een prachtig naturel 
kleurenpalet. Muren, deuren en vloeren 
zijn in harmonie. Hier in de ‘lounge’ 
matchen de grijstinten mooi bij de 
originele vloertegels. Het 
petroleumblauw op de deuren geeft een 
koele en tegelijk warme nuance. 

In deze kamer kunnen de 
gasten gezellig samen zijn. 

Een intieme ambiance 
creëer je met accessoires 

als plaids, kussens, 
schapenvachten, gordijnen 
en persoonlijke relikwieën. 
Denk ze maar eens weg en 

voel het verschil… 
Ook is hier mooi de hoogte 
benut, wat de ruimte nog 

meer aanzien geeft. 
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De grijze muren in de eetkamer passen goed bij 
de donkere, marmeren schouw en houten meubels. 
Het geeft de ruimte iets nostalgisch en deftigs. 
Ook dankzij de goudkleurige lijst met oud behang. 

H geworden.” Haar B&B ‘La Belle Vue’ 
staat op een prachtige plek, op een 
heuvel in de Languedoc, op het warme, 
Zuid-Franse platteland. “We hebben 
hier driehonderd dagen zon per jaar, 
wonen in ‘s werelds grootste en meest 
opwindende wijngebied en zowel de zee 
als de bergen zijn dichtbij. Het is heel 
erg ‘Frans’, zonder veel toeristen en te 
dure restaurants. Toen we besloten een 

Het runnen van een B&B is een droom 
voor velen. Maar pas op met te veel 
romantiseren, is het advies van Yvonne. 
Wees erop voorbereid dat het meer 
een lifestyle is dan een winstgevende 
baan. Het is werken, de klok rond. 
Neem je dat echter voor lief, dan is 
het geweldig. “Het allerleukst is dat 
je zoveel geweldige gasten ontmoet. 
Sommigen zijn vrienden voor het leven »

huis in dit land te zoeken, was meteen 
duidelijk dat het in deze streek moest 
staan”, aldus Yvonne.  

Het roer om
Wonen in Frankrijk is een jeugddroom 
van Yvonne. Hoewel ze elkaar al 
meer dan twintig jaar kennen, zijn 
Yvonne en Micke pas sinds zeven jaar 
een koppel. Zij werkte altijd in de 

De kastenwand biedt 
veel opbergruimte. Vaak 

ligt er iets lekkers op 
tafel, want Yvonne bakt 

graag. Bruidstaarten, 
macarons, cupcakes 
en zuurdesembrood 

zijn favoriet. 

De originele keukenkastjes 
en het aanrecht met de 

dubbele porseleinen 
wasbakken zijn bewaard 

gebleven. Laag, en dus niet 
heel praktisch, maar o zo 

mooi. Het witgeverfde 
hout verraadt 

de Scandinavische 
afkomst van het stel.

Een landelijk, shabby 
chic effect creëer je met 
gordijnen en tafelkleden 

van grof linnen of 
ongebleekt katoen in 
royale afmetingen. 

Eventueel in meerdere 
lagen, het mag een beetje 
sjofel, ofwel shabby, zijn.

G
“Sommige gasten 

hopen op een 
regenachtige dag, 
zodat ze kunnen 
ontbijten in onze 

eetkamer”

at Home  Brocante 5-201920 Brocante 5-2019  at Home 21



Ook hier zorgen donkere muren voor een intieme en 
landelijk-chique uitstraling. Het stel gebruikte bij de 
renovatie vrijwel alleen organische kleuren en materialen.

Gasten een mooie en fijne slaapplek bieden, 
ontbijtjes serveren op een zonnig terras... 

Droom je ook van een eigen B&B? De Kamer 
van Koophandel heeft een serie praktische tips 

op een rij gezet. Kijk op ondernemersplein.
kvk.nl/stappenplan-bed-breakfast-starten/

marketing en reclame, hij was onder 
meer sportdocent. “Ik wilde Micke 
laten kennismaken met Frankrijk en de 
Languedoc. Zoals ik hoopte werd hij 
ook verliefd op de streek én de manier 
van leven hier. Het runnen van een 
B&B was aanvankelijk niet ons plan. 
Sterker nog, we wisten niet eens of we 
wel permanent wilden verhuizen. Maar 
soms krijg je kansen in het leven die je 
moet pakken. We besloten het roer om 
te gooien en gingen op zoek naar iets 
geschikts. Wel zestig huizen bekeken 
we. Steeds kwamen we uit in Neffiès, 
een heel leuk, open en vriendelijk dorp 

uit de 12e eeuw. We verbleven er een 
maand en elke dag liepen we langs dit 
juweeltje. Tot we moed verzamelden 
en aanklopten met de vraag of het 
misschien te koop was.”

Eeuwenoude charme
Het huis is in 1857 gebouwd voor 
de broers en zussen Baulac, een van 
de rijkste wijnfamilies in de regio. 
Ze leefden lang en werden ver in de 
negentig. De Engelse dame die voor 
Yvonne en Micke de deur opende 
woonde er sinds vijftien jaar. Tot hun 
grote vreugde kon het Zweedse koppel 

het in zeer verouderde staat verkerende 
huis overnemen. Meevaller was dat de 
originele details nog volop aanwezig 
waren: oude ramen met mondgeblazen 
glas, klassiek stucwerk, hoge deuren, 
openhaarden en met de hand gemaakte 
tegels in prachtige ontwerpen. In de 
kelder bleek zelfs nog een volledig 
intact wijnsysteem met vijf grote tanks 
te staan. 

Hopen op regen
Het stel deed bijna alle 
herstelwerkzaamheden zelf en koos 
ervoor alleen met organische kleuren 

De muurschildering langs de trap in de hal – aangebracht 
door een Zweedse schilder – is als laatste gedaan. Zo zou 
hij niet beschadigen tijdens het klussen en verhuizen. 
Het is een natuurlijke blikvanger. Rechts een krijtbord, 
altijd handig voor wisselende mededelingen. 

Romantiek ten top in de slaapkamer van Yvonne en Micke. De kamer heeft 
alles: een open haard, een bad op pootje en openslaande deuren naar het 

terras. De gastenkamers boven zijn in dezelfde sfeer ingericht en hebben een 
Frans balkonnetje met weids uitzicht over de vallei en wijngaarden. 

»
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Door de 
bloemenprint van 
het behang terug 
te laten komen in 
het kamerscherm 
ontstaat eenheid. 
Pronkstuk van 
deze ruimte is het 
bad. Let er bij het 
plaatsen van een 
zwaar, gietijzeren 
bad altijd op of de 
ondergrond 
stevig genoeg is.

G
“De inboedel komt 

van markten, lokale 
antiekwinkels 

en flamboyante 
Françaises op leeftijd 

die we ontmoetten”
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Op de to do-list van Yvonne en Micke staat de 
renovatie van de badkamers die bij de 
gastenkamers horen. De roze Colette-kamer was 
als eerste aan de beurt en heeft een eenvoudige, 
maar prachtige ‘salle de bains’, met deuren naar 
een balkon en een karakteristieke mozaïekvloer. 

Het oude kant voor de 
ramen en de antieke 

plafondlamp geven de 
ruimte iets verrassends 

en nostalgisch. Voer 
gerust de sfeer van je huis 

door in de badkamer. 

Het duifblauwe behang 
met vogelmotief, de 
nachtlampjes en het 
bedlinnen matchen 
goed. Het Nederlandse 
merk Origin – luxury 
wallcoverings heeft 
vergelijkbaar behang 
met vogelgravure in 
haar collectie 
(originwallcoverings.nl).

Het zit ‘m in de details. Dit oude kwastje 
geeft de oude linnenkast charme.

Doorkijk vanuit kamer 
Colette naar de 

badkamer. 
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Mooi stilleven in de buitenkeuken.

De collectie rieten 
zonnehoeden draagt bij 

aan de heerlijk lome, 
mediterrane sfeer.  

Het zwembad is omringd door olijfbomen in pot. Vanuit het 
turquoise water heb je een prachtig uitzicht op de omgeving. 

Fijn en sfeervol zo’n loungehoek. 
Onze Hollandse zomeravonden 
zijn doorgaans wel iets frisser 
dan in de Languedoc, dus zorg 

voor weerbestendige accessoires 
en een warmtebron zoals 

een houtkachel, vuurschaal 
of terrasverwarmer. 

en materialen te werken. Daarin 
maakten ze gewaagde keuzes. De muur 
langs de trap kreeg een wonderlijke 
blikvanger. De muurschildering 
van bomen met fijne vertakkingen 
en bladeren is gemaakt door een 
Zweedse schilder, naar een idee van 
Yvonne. De tekening past mooi in het 
interieur met het nostalgische behang, 

de klassieke vloertegels en brocante 
meubels. De eetkamer kreeg ook een 
metamorfose. Donkergrijze muren, de 
openhaard en de kroonluchter zorgen 
voor een prettige, landelijk-chique 
sfeer: “Sommige gasten hopen op een 
regenachtige dag, zodat ze kunnen 
ontbijten of dineren in onze mooie 
eetkamer.”  

Uitzicht op de 
wijngaarden
Met veel smaak richtte Yvonne het  
huis in. Ze zorgde voor zowel robuuste 
als romantische accenten. Mooi 
landelijk shabby chic. “De inboedel 
komt van markten, lokale antiekwinkels 
en flamboyante Françaises op leeftijd 
die we ontmoetten.” “Hier leven we »

Aan het zwembad hangen kan ook zo! 
Wegzakken in mooie kussens en genieten 

van drankjes aan een karakteristieke, 
brocante tafel. “Dit is de favoriete plek 

voor de meeste gasten. Een kleine privé-
oase met zowel zon als schaduw.” 

G
“We hebben hier 

driehonderd dagen 
per jaar zon”
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echt in het nu, dat willen we ook 
overbrengen op onze gasten. We 
willen dat zij zich hier thuis voelen en 
dat ze genieten van het echte Franse 
plattelandsleven. In dit dorp groet 
iedereen elkaar en worden bij de bakker 
grote levensvragen én ditjes en datjes 
besproken. Dat merkten we al tijdens 
de renovatie, waar we ook kwamen 

vroegen de locals  hoe het ging. De 
mensen tonen oprecht belangstelling.
Als toegift is er dat uitzicht op de 
wijngaarden en het landschap 
daaromheen. Op heldere dagen zijn 
zelfs de Pyreneeën en daarachter 
Spanje te zien.”  Het is duidelijk. Dit 
is een plek om nooit meer van weg 
te gaan.

De ondergaande zon 
laat zien waarom deze 
plek La Belle Vue heet. 

Op het terras met panoramisch uitzicht 
hebben Yvonne en Micke een buitenkeuken 
gebouwd. Hier genieten ze van maaltijden met 
hun gasten. Vanaf het terras leidt een 
wenteltrap naar het lager gelegen zwembad.

De originele 
poort naar het 
huis zorgt voor 

een goede 
eerste indruk.  

Yvonne gebruikt olijftakjes uit eigen 
tuin als decoratie her en der.

Hier logeren? 
B&B La Belle Vue ligt in het  
zuiden van Frankrijk, in de 
streek Languedoc. Vanaf het 
terras zie je in de verte de 
Pyreneeën en daarachter 
Spanje. De zes unieke kamers 
zijn ingericht met Frans antiek. 
Zin in strand? Vanaf hier is het 
een half uur rijden naar de 
Middellandse zee. Meer info: 
labellevue.se. 

G
“Soms krijg je kansen 

in het leven die je 
moet pakken”

Wil je ook zo’n robuuste, 
betonnen buitenkeuken? 

Stel hem samen naar 
eigen inzicht en budget 

via wwoo.nl. 
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