Stadse oases, bier- en binnentuinen, hotspots in bos en park,
ROOFTOPBARS ÉN SERIEUZE SAFARI’S.
ELLE’s Maartje zocht stad en land af naar de beste stekken.

GONDWANA GAME
RESORT, MOSSEL BAY

tekst MAARTJE DIEPSTRATEN

Het is vier uur rijden vanaf Kaapstad
naar het GONDWANA GAME RESORT (3), net
voor de havenstad MOSSEL BAY in het
zuidoosten van ZUID-AFRIKA, maar een
straf is dat niet: de route (over een
opvallend goed wegdek) met om de zoveel

INTO
THE
JAMIE WOODLEY
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De prachitge tuin rond
de boerderij is ontworpen
door Piet Oudolf

GROOT-BRITTANNIË

THE ROOF GARDENS, LONDEN
De KENSINGTON ROOF GARDENS of de DERRY
AND TOMS ROOF GARDENS (1) ; hoe je de
enorme tuin van anderhalve hectare ook
noemt, het blijft een bijzondere ervaring
om hartje Londen de lift te pakken en uit
te stappen in een Alice in Wonderland-achtig
plaatje met een beekje, romantische zitjes
en – echt waar – flamingo’s. Er zijn drie
tuinen: een Engelse flamingotuin, de
Frans ogende tuin met bloemen, treurwilgen en lavendel en een derde met
palmbomen. THE ROOF GARDENS bestaan al
sinds 1938 maar zijn desondanks goed
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Een ‘Alice in Wonderland’-achtig plaatje met
romantische zitjes
bewaard geheim. Toegang is gratis maar
aangezien er regelmatig bruiloften en
andere partijtjes georganiseerd worden,
loont het om van tevoren even te bellen.
Je picknickmand mag mee maar met de
bites van restaurant BABYLON is ook niks
mis. Sneakers en gescheurde jeans worden
hier overigens niet gewaardeerd.
99 Kensington High Street, virginlimitededition.com/en/the-roof-gardens

HAUSER & WIRTH, SOMERSET
Galeriehouders Iwan en Manuela
Wirth van galerie HAUSER & WIRTH staan
bekend om hun feilloze gevoel voor wat
goed is en wat mooi. Naast hun galerie in Burton, twee uur rijden vanaf
Londen, openden ze een boerderij:
FARMHOUSE (2) . Ze richtten deze in met
vondsten van vlooienmarkten en antiekwinkels en uiteraard veel kunst. Er zijn
slechts zes kamers en voor een overnachting moet flink in de buidel getast
worden. Beter – betaalbaarder – nieuws
is het restaurant dat erbij zit, de ROTH BAR

2

& GRILL : zelfde stijl, eenvoudige, klassiek
Engelse keuken met producten van de
eigen boerderij. Kan het nog beter? Ja:
in de bar wordt muziek gemaakt met de
tools van de boerderij (emmers, harken,
schoffels) en eromheen ligt een gigantische tuin die ontworpen werd door Piet
Oudolf, die ook verantwoordelijk is voor
de HIGH LINE in New York.
Durslade Farm, Dropping Lane, Bruton,
Somerset, hauserwirthsomerset.com

AARON SCHUMAN

DAKTUIN

HEATHER EDWARDS

1

ZUID-AFRIKA

S A FA R I & S L A P E N

2

kilometer picknickplaatsen met uitzicht
wordt niet voor niets de GARDEN ROUTE
genoemd. Uit het raam glijdt het Afrikaanse landschap voorbij, van woest
gebergte en dichtbegroeid bos tot uitgestrekte vlakten. Maar nog leuker dan de
reis is het doel: olifanten,
neushoorns, giraffes,
leeuwen, luipaarden,
springbokkies, kleurrijke
vogels, zebra’s; de hele
dierentuin in het wild. Al
die beesten leven in afgeschermde natuurgebieden
van vaak duizenden hectaren die GAME RESORTS
worden genoemd. Afgeschermd inderdaad: door
jacht op wilde dieren raakte
de natuurlijke samenstelling
uit balans en moest er
ingegrepen worden. Al ruim tien jaar
worden de dieren weer naar het gebied
gehaald waar ze, zonder menselijke
bemoeienis, hun levens leiden. Het enige
wat de rangers van de GAME RESORTS doen is
de dieren monitoren. Zo weten ze precies
waar welk dier zich begeeft, met hoeveel
ze zijn (wat ze niemand vertellen om de
kuddes niet in gevaar te brengen; jagers
zijn nog altijd een bedreiging) en kunnen
ze ons alles vertellen over alle flora en
fauna. De game drives van Gondwana,
uiteraard in een grote groene open jeep,
zijn ’s ochtends vroeg (heel vroeg!) en aan
het eind van de dag, tussendoor zoeken de
dieren beschutting tegen de zon. Dat geeft
de gasten mooi de gelegenheid om te
luieren in de beeldschone hutten en om
uitgebreid te lunchen. Na de avondrit is
de braai en het uitgebreide buffet op het
terras met vuurkorven en uitzicht over de
vallei een waar feest.
Heuningkip Farm, Mossel Bay, gondwanagr.co.za

De dieren zoeken
beschutting, de
gasten gaan luieren
en lunchen
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THE COCONUT CLUB,
LOS ANGELES
4

5

AMERIKA

FRITZ, LOS ANGELES
Als we hippie dragen deze zomer, willen
we ook hippie slapen. Ons plan is dikke
vrienden te worden met de Amerikaanse
kunstenaar Fritz, die niet één, niet twee
maar drie ultiem coole Californische
hippiehuizen in de Airbnb-aanbieding
heeft. ELLE’s favoriet: FRITZ’ HILTOP DOME
(4) net buiten Los Angeles. De halfronde
Dome bestaat uit verschillende lagen. Je
komt binnen in een knusse keldergrot en
via een wenteltrap word je langs een
gigantisch schilderij geleid waarachter een
bedstee verscholen zit. Verder de wenteltrap op en je komt bij een ruimte met
houten open keuken. De laatste verdieping is een glazen koepel die een waanzinnig zicht geeft op Downtown Los Angeles
en het naastgelegen JOSHUA TREE PARK ,
waar hiken een feest is. Zelf woonde Fritz
ruim veertien jaar in zijn Dome, en in die
tijd werd het een hangplek voor bevriende
kunstenaars. Die sfeer van vrije geesten
hangt nog altijd in het huis en werkt
aanstekelijk: zelfs de grootste stadsliefhebber
moet dat beamen. Om later, als er genoeg
frisse lucht geïnhaleerd is, af te dalen naar
het bruisende Downtown LA.
Het exacte adres krijg je bij reservering,
Los Angeles, airbnb.com/rooms/4074697

Er is geen tv, geen
bereik en je potje kook je
op het kampvuur
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NICK SIMONITE

FA V O R I E T E A I R B N B

NEDERLAND

DRINKEN

De glazen koepel geeft
een waanzinnig zicht op
Downtown Los Angeles

Hoera voor de tikibar! THE COCONUT CLUB
(5) organiseert een paar dagen per maand
een undergrounddiner geïnspireerd op de
tikibars uit het vroegere LA en de
kitscherige Amerikaanse popcultuur.
Het spektakel popt steeds op een andere
locatie op, laatst was dat waar in de jaren
vijftig tikibar VAGABOND’S HOUSE zat. Op
het menu: cocktails in kokosnoten,
loempia’s met eend, gestoofde kipvleugels
met kokos, een piscococktail met kokosgarnaal erop, die stijl. Elke gang wordt
gepresenteerd door een parmante
gastheer met koperen gong, terwijl op de
achtergrond vintage films geprojecteerd
worden, van Elvis in Hawaï bijvoorbeeld.
Zie je het voor je? Wie o wie doet ons een
Nederlandse vestiging?

F E S T I VA L

AMSTERDAM WOODS
FESTIVAL, AMSTERDAM

Dit jaar voor het eerst:
Amsterdam Woods Festival
in het Amsterdamse Bos

7
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Los Angeles, thecoconutclubla.com

De stad uit, het bos in voor het kakelverse
AMSTERDAM WOODS FESTIVAL (7) . Een fuif
met camping in de bossen van Amsterdam
waar het, zoals het hoort, weer draait om
de muziek in plaats van om de look.
Live-indiepop- en rockmuziek voor
maximaal 2500 bezoekers. Uiteraard zijn
ook de bekende foodtrucks aanwezig, die
zijn we nog steeds niet zat, en zorgt de
organisatie ervoor dat niet alleen de
omgeving groen is, maar dat ook alles zo
ecologisch verantwoord mogelijk wordt
opgezet. Naast muziek, happen en
dranken worden er tijdens het festival in
samenwerking met IDFA en Melkweg
muziekdocumentaires getoond.
Amsterdamse Bos, 28 t/m 30 augustus 2015,
amsterdamwoodsfestival.nl

BIERGARTEN

Groen vind je niet in
Barley’s Biergarten (9) in
het Arnhemse centrum, wel
een uitgebreide bierkaart en
een minimale menukaart
– prima verhouding als je
het ons vraagt. Wat je ook
kiest van welke kaart: bij het
industriële Barley’s is het
allemaal even goed.

6

SLAPEN

EL COSMICO, MARFA, TEXAS
Neem een indrukwekkend natuurgebied,
zorg dat telefoon, laptop en televisie
buiten bereik zijn en regel een hangmat of
twee. De eigenaren van hotel EL COSMICO
(6) in het Texaanse Marfa hebben de
kunst van het Grote Ontspannen begrepen. Wie ooit in Marfa is geweest, begrijpt
het ook: in het één verkeerslicht tellende
stadje en omgeving kun je niet anders dan
een versnelling terugschakelen om alles in
je op te nemen. De eigenaren van HOTEL EL
COSMICO , dat meer wegheeft van een
camping, richtten hun ruim achttien
hectare grote terrein in met trailers,
tipitenten, safaritenten en een gemeenschappelijke ruimte en kleedden alles
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nomaden-chic aan met gevonden en
hergebruikte spullen. Heel logisch met zo
veel grond: een eigen festival, het
TRANS-PECOS FESTIVAL OF MUSIC AND LOVE ,
dat dit jaar van 24 tot 27 september
plaatsvindt. De rest van het jaar is El
Cosmico – hè, wat lekker – niet voor
iedereen weggelegd: er is geen tv, je
mobiele telefoon werkt er zelden tot nooit,
sociaal doen in de gemeenschappelijke
wasruimte wordt zeer gewaardeerd
(samen in je tipi zitten keuvelen niet) en
je potje kook je zelf op het kampvuur.
Je eigen tent opzetten mag overigens ook.
802 S Highland Ave, Marfa, Texas,
elcosmico.com

SLAPEN

HET VERBORGEN
VERBLIJF, DOORNSPIJK

Pauwstraat 4,
barleys-arnhem.nl

9

Op onze eigen Veluwe staat een van de
mooiste natuurverblijven van het land,
HET VERBORGEN VERBLIJF (8) . Er zijn
safaritenten voor zeven personen en een
back to basics bed-and-breakfasthuisje voor
twee. Eind mei komt daar nog een
nieuwe, net iets luxere hut voor twee bij.
Het verblijf staat vol met spul om de
omgeving te verkennen: natuurboeken,
een microscoop, een sterrenkijker. Voor
een beetje luxepoes is het wel wennen: er
is geen elektriciteit, je lamp laten branden
doe je door de accu aan te trappen, je
eten kook je zelf op een kampvuur, je
ontbijteitje zoek je in het kippenhok en

Je gaat helemaal
back to basics in dit bedand-breakfasthuisje
het douchewater opwarmen in de Badtent
is ook diy. Rustig word je er wel van en
dan zie je ineens hoe mooi Nederland
eigenlijk is. Heel relaxed word je ook van
DE BADVIJVER met sauna, hoewel je de
sauna wel zelf warm moet zien te stoken.
Het altijd leuke Zwolle is maar een half
uur verderop, mocht je het niet volhouden.
verborgenverblijf.nl ■
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