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Een bosbungalow met bostuin, gelegen op een privébosperceel.
Met prima paardenfaciliteiten en twee bosweides. Via de oprit zo
het bos in. Ja, het is duidelijk: de laatste logies uit deze serie
heeft een onmiskenbaar bosthema.
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Bosbeleving
op zijn best
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&B De Hooge Woeste bevindt
zich in Emst, een aardig
dorpje aan de noordoostkant
van de Veluwe. Het is vooral
de natuurlijke omgeving waar
gastvrouw Joan Birkhoff en gast
heer Hans Buers zo ontzettend van
genieten. Hoewel ze beide een
baan hebben als adviseur en Hans
ook nog actief is als hockeytrainer,
wilden ze hun passie voor de
natuur en het landschap graag
delen met anderen.
In de oude schuur op het terrein
achter hun boerderij realiseerden
ze in 2013 een mooie, moderne

vakantiebungalow voor vier
personen: De Paardenstal.
Het voormalige kippenhok werd
verbouwd tot een studio voor twee
personen, Het Kippenhok.
Gasten kunnen hun eigen paard
meenemen, want er zijn vijf buiten
boxen en twee weides.
Vanaf het terrein rijdt men via
Het Wisselse Veen direct de Tonge
rense Heide op. De naam ‘Hooge
Woeste’ ontleenden Joan en Hans
overigens aan de woeste, schrale
gronden waarop hun boerderij
staat en die zo kenmerkend is
voor deze streek.
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Knooppunt 12
De bekende knooppuntenroute van
Hippisch Platform Epe loopt pal langs
B&B De Hooge Woeste.
Op de site www.paardenroute.nl kan
men eenvoudig een rit samenstellen.
De logies bevindt zich op knooppunt 12.

FACILITEITEN VOOR PAARDEN
• Twee buitenboxen vlak bij De Paardenstal
• Drie buitenboxen bij de weide
• Wateremmers in de stallen en weides
• Twee bosweides, afgezet met hek en stroomdraad
• Twee spuitplaatsen met koud water
• Overdekte poetsplaatsen bij de boxen
• Afsluitbare zadelruimte

Evenementen
Tweemaal per jaar bruist de omgeving
van paardenliefhebbers. In het najaar
tijdens de befaamde Sint Hubertusrit en
in de zomer tijdens De Eper Paarden
vierdaagse. Kijken kan, meedoen ook!
Meer informatie op www.hubertusrit.nl
en www.paarden4daagse.nl.

Het Zwarte Paard
Stalhouderij Het Zwarte Paard ligt vlakbij
de B&B. Hier heeft men diverse echt
leuke arrangementen waarbij Friezen,
mennen, rijden en genieten de hoofdthema’s zijn. Meer informatie op
www.dehoogewoeste.nl/arrangementen.

Niemand de BOB

Hans en Joan hebben drie Friezen:
Gesa, Friesje en Tietse, waarmee
ze zowel onder het zadel als aan
gespannen rijden. ‘Onze paarden
staan even verderop’, vertelt Joan.
‘Alleen wanneer gasten met één
paard komen, komt een van onze
paarden hier te staan, zodat het
gastpaard niet alleen staat.’
Romantisch
Hans en Joan rijden zelf minimaal
tweemaal per week uit. ‘Toen ik
Joan een aantal jaar geleden
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leerde kennen, stelde ik voor om te
gaan wandelen’, vertelt Hans.
‘Ze viel toen even stil en antwoord
de: als je echt romantisch bent, ga
je mee paardrijden. Ik had ooit als
student tien manegelesjes gehad en
ging voor de vuurdoop: een buiten
rit op Joans oude Fries.’ Hans raakte
besmet met het paardenvirus,
leerde rijden en kocht zijn eigen
paard. ‘Omdat Joan ook haar
mendiploma’s heeft, heb ik inmid
dels ook het officiële menbewijs
voor enkelspan behaald.’

Van de accommodaties is De Paar
denstal het grootst en voorzien van de
meeste luxe. Er is een hal met genoeg
ruimte voor laarzen, jassen, stalschoe
nen en andere toebehoren. Er zijn twee
slaapkamers, een badkamer met bad
(ideaal voor stijve ruiterspieren) en een
volledig uitgeruste keuken. ‘Wie wil
kan zelfvoorzienend zijn’, zegt Joan.
‘Maar we serveren ook met liefde een
uitgebreid ontbijt met streekproducten.
Verder werken we samen met een
lokale cateraar, die op verzoek een
warme maaltijd komt brengen. Je kunt
het zo luxe maken als je wilt.’
Bos komt naar binnen
In de ruime woonkamer staat een
lange tafel waaraan van al dat
lekkers genoten kan worden. Een leuk
detail van de woonkamer is de
plafondhoge glazen wand. Hierdoor
lijkt het alsof het bos binnen komt.

Hands-on
B&B De Hooge Woeste is een ‘handson’-locatie, oftewel: mesten, vegen,
voeren, waterbakken vullen, plag
gen trappen, alles doen gasten hier
zelf. Twee van de vijf buitenboxen
liggen aan de zijkant van de B&B, al
is er vanuit het huisje geen direct
zicht op de paarden of de weides.
De drie overige stallen staan naast
de weides. ‘Na de rit blijven mensen
vaak lekker nagenieten in een van
de zitjes bij de stallen of bij de wei.
We ontvangen veel gasten uit het
westen van Nederland, die thuis
deze ruimte en luxe niet hebben voor
hun paarden. Die vinden het prima
om de stal zelf schoon te maken,
zelf te mogen bepalen wanneer
de paarden eten, wanneer ze de wei
ingaan, enzovoorts. Heerlijk is het als
mensen zo opgaan in het buiten
bezig zijn met hun paard.’


Hans en Joan weten precies waar het
lekker tafelen is in de omgeving. Speciaal
voor gasten die geen BOB aan willen
wijzen staan er leenfietsen klaar. Wordt
het wat later? Dan kijken en zorgen
Hans en Joan met plezier nog even naar
de paarden voor het slapengaan.

exclusief voor lezers

Hoefslag-arrangement
• Twee overnachtingen (drie volle dagen) voor twee
personen in De Paardenstal
• Tweemaal uitgebreid ontbijt
• Twee overnachtingen voor twee paarden
• Onbeperkt hooi en weidegang
• Keuze uit een wellnessdag-entree voor twee
personen of 1,5 uur met een tweespan door
het bos o.l.v. een erkend meninstructeur

2 overnachtingen
voor 2 person
en

slechts

€260,- *

*Geldig van 1-1-2016 tot 1-4-2016 & 1-10-2016 tot 15-12-2016.
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