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.. binnenkijken ..

FRANSE
DROOM

FRANKRIJK ZAT AL JAREN IN HET BLOED VAN LUCIE BERENSCHOT.  TOEN ZIJ HAAR MAN GERRIT 
ONTMOETTE, HEEFT ZE HEM OOK DE LIEFDE VOOR DAT LAND LEREN KENNEN. EEN JAAR GELEDEN 

BESLOTEN ZE OM EEN CHAMBRES D’HÔTES TE BEGINNEN IN EEN PIEPKLEIN DORPJE IN LOTHARINGEN.
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dezelfde week dat we besloten om ons geluk echt in 
Frankrijk te gaan beproeven, kwam dit huis te koop.”

HOOIBERG
De boerderij stamt uit 1922 en had een beige buitenkant 
met bruine luiken. Lucie en Gerrit kenden het pand al 
omdat het vlakbij hun vakantiehuis ligt. “De bewoners 
waren gestorven en hun zoon wist dat wij iets zochten. 
Het is ons echt gegund, want vaak kiezen Fransen bij 
de verkoop van onroerend goed toch in de eerste plaats 
voor landgenoten. Maar ik woonde hier natuurlijk al 
bijna vijftien jaar parttime en het hele dorp kent me. Ze 
wisten dat Gerrit en ik iets zochten om hier permanent 
te komen wonen. Dat heeft ons allemaal geholpen. Wij 
waren heel blij dat we dit huis konden kopen”, vertelt 
Lucie. “We moesten wel ons best doen om er goed door-
heen te kijken, want het was in een compleet andere 
staat dan wat je nu hier ziet. Zo lag de eerste verdieping 
tot aan de nok toe vol met hooi. Maar liefst vijfentwintig 
tractoren hebben we er weggehaald. En verder was er 
natuurljk behoorlijk wat achterstallig onderhoud, maar 
voor Franse begrippen was het een goed huis.”

RUILHANDEL
Het is pas een jaar geleden dat Lucie en Gerrit het pand 
kochten en intussen is er enorm veel gebeurd. Samen met 
vrienden en familie werd de oude boerderij omgetoverd 
tot een charmante chambres d’hôtes. “Er waren zoveel 
lieve mensen om ons heen die ons geholpen hebben om dit 
te verwezenlijken”, zegt Lucie. “We zijn begonnen met 
alles leeg te halen en een plek te maken waar wij zelf kun-
nen leven. Met een groep vrienden hebben we veertien da-
gen onophoudelijk gewerkt voordat wij hier konden in-
trekken en nu zijn we nog met de laatste dingen bezig. Ik 
had in Nederland een cursus elektra en sanitair gedaan en 
die kwam hier heel goed van pas. Samen met mijn broer, 
die elektricien is, heb ik alles aangelegd. Gerrit is natuur-
lijk schilder en er zijn verschillende oud-collega’s van hem 
komen helpen. We kregen zoveel hulp en bedachten een 
systeem van ruilhandel: wie helpt, mag als dank komen 
logeren in ons vakantiehuis. Dat maakte het voor ons een 
stuk gemakkelijker om hulp te vragen …”

IN HET ACHTERHOOFD
“Ik heb al vijftien jaar een vakantiehuisje dat ik ver-
huur, hier in Ailly-sur-Meuse”, vertelt Lucie. “Ik ben 
zo verliefd op deze streek, dat is alleen maar meer ge-
worden in de tijd die ik hier doorbracht. Er is eigen-
lijk altijd wel een plan in mijn achterhoofd geweest 
om hier ooit nog eens permanent te gaan wonen, maar 
mijn kinderen waren eerst te klein. Ook had ik mijn 
werk nog als manager bij de Belastingdienst in Ne-
derland. Het kwam de afgelopen jaren praktisch niet 
zo goed uit.”

LOTSBESTEMMING
Maar tijden veranderen: Lucies kinderen werden vol-
wassen en gingen zelfstandig wonen. En ze kwam 
Gerrit tegen … “Hij is de liefde van mijn leven”, zegt 
ze. “Toen we elkaar leerden kennen, was hij echter nog 
nooit in mijn favoriete land geweest. Ik dacht: hij moet 
wel van Frankrijk leren houden, anders komt het niet 
goed. En gelukkig deed hij dat ook, we waren hier elke 
vakantie te vinden. In 2008 hebben we samen een huis 
in Apeldoorn (NL) gekocht, maar het bleef kriebelen. 
Elke keer als we hier waren, wilden we niet naar huis. 
We vroegen ons af of we op deze plek zouden kun-
nen werken en wonen. Die drang werd steeds sterker. 
Uiteindelijk heeft het lot ons een handje geholpen om 
een beslissing te nemen. Er kwam een reorganisatie 
op mijn werk en Gerrits gezondheid ging niet meer 
samen met zijn baan als teamleider en schilder. In 

“De sfeer is romantisch 
Frans, ik wil dat gasten 
zich hier welkom voelen”
LUCIE BERENSCHOT, EIGENARES

Even voorstellen

Het Nederlandse stel Lucie Berenschot en 

Gerrit van Aafst waagde zich aan een nieuw 

leven in de Noord-Franse regio Lotharingen. 

In het dorpje Ailly-sur-Meuse openden ze de 

deuren van hun B&B L’Orchidée Sauvage.
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Ook in kamer Magique geven de zachte pastels en 
bloemenprint een liefelijke sfeer die perfect past bij het 
Franse platteland. Het behang is van Eijffinger (Muse). 
Het beddengoed is van Ambianzz.
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GOUDEN TEAM
L’Orchidée Sauvage is de naam van de chambres 
d’hôtes, naar een zeldzame wilde orchidee die op deze 
plek voorkomt. Gerrit en Lucie begonnen met één ka-
mer voor gasten en knapten daarna steeds een nieuwe 
kamer op. Intussen kunnen er tien tot twaalf mensen 
logeren, ontbijten en ’s avonds gezellig mee-eten. Lucie: 
“Ik wilde de sfeer landelijk en knus maken. Mijn doch-
ter Lisanne heeft interieurdesign gestudeerd en heeft 
me, samen met haar vriendin styliste Bo Pauwelsen 
van BØH Interieuradvies & Styling, geadviseerd. De 
basiskleuren zijn lichtblauw, roze en beige, we hebben 

mooi doorleefd sloophout op de vloeren en we kozen 
voor bloemenbehang van Eijffinger. Behalve alle lokale  
brocantespulletjes hebben we eigenlijk alles in  
Nederland gekocht en hierheen gebracht. Auto’s vol! 
De sfeer is romantisch Frans. Ik wil dat gasten voelen 
dat ze hier welkom zijn en in een warm bad terecht-
komen. Gerrit en ik hebben er zoveel plezier in om 
mensen te ontvangen en het ze naar de zin te maken. 
We vormen een goed team. Na een jaar kunnen we wel 
zeggen dat dit tweede leven in Frankrijk ons enorm 
goed bevalt. Het is een droom die is uitgekomen, we 
hadden dit veel eerder moeten doen!” •

In de woonkamer drinken Gerrit en Lucie 
vaak een drankje met gasten die arriveren. 

.. hergebruik ..

Lucie: “In Frankrijk is het gebruikelijk 
dat er na de verkoop nog spullen in een 

huis achterblijven. Wij hebben  
verschillende dingen kunnen  

hergebruiken: van een linnenkast en 
schilderijtjes, potten en pannetjes tot 

aan de keukentafel en stoelen.  
Sommige dingen horen hier gewoon en 

ze brengen een authentieke sfeer.”

Het behang in de eetkamer is van Eijffinger (Un Bisou II - Au Paris de Mme Pitou). De tafel en de stoelen zijn van Het Oude Glashuys. De 
kroonluchter is van een brocante in Messancy (FR).



“Na een jaar kunnen we wel zeggen 
dat dit tweede leven in Frankrijk ons 
enorm goed bevalt”
LUCIE BERENSCHOT, EIGENARES

.. proefdraaien ..

“Gerrit en ik zijn bij verschillende 
chambres d’hôtes gaan kijken, hebben 

een weekje meegedraaid bij Le Ciel 
Bleu in Deuxnouds-aux-Bois en hebben 
daar onze eigen dingen uit gefilterd. Zo 

bakken wij bijvoorbeeld elke ochtend 
vers brood, croissantjes en stokbrood 

voor onze gasten. Alleen al voor de geur 
komen mensen graag hun bed uit.”
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In de keuken bakken Lucie en Gerrit elke dag brood en  
croissantjes voor het ontbijt van hun gasten. ’s Avonds koken 
zij ook op verzoek en dat doen ze graag. De keukentafel  
hebben de vorige bewoners achtergelaten.
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“Ik ben zo verliefd op deze streek, dat is alleen maar 
meer geworden in de tijd die ik hier doorbracht”

LUCIE BERENSCHOT, EIGENARES

Vive la campagne française … Genieten van de zon in de tuin van L’Orchidée Sau-
vage en met uitzicht op een mooi stukje Lotharingen.

Als het mooi weer is, wordt er buiten geborreld en gegeten aan de lange eettafel 
die tegen de achterzijde van het huis staat. De luiken zijn nieuw gemaakt en 
sfeervol lavendelblauw geverfd (Veveo Celsor Urethancoat 4 Hoogglans, Habeco 
S2030-R708). 

Meer info: L’Orchidée Sauvage, 10 Ancienne Route d’Apremont, 55300 Ailly-sur-Meuse (FR)
tel. +33(0)6 38 90 98 20, mob. +31(0)6 51 72 08 46, info@lorchideesauvage.nl, lorchideesauvage.nl


