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Wie droomt er nooit van om ergens op een
Zwitserse berg een charmant hotelletje te
beginnen? Of in die schitterende streek in ZuidFrankrijk zelf een bed & breakfast te starten? Bij de
meeste mensen blijft het bij dromen. Natasja en Ed
Landelijk Wonen

maakten hun droom echter waar. Zij kochten het
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eeuwenoude Borgo Vallone in Italië en ontvangen
er inmiddels gasten vanuit de hele wereld.

O

Op een van hun reizen door Italië vonden Natasja
en Ed vlakbij het authentieke en piepkleine dorpje
Olmo Gentile de restanten van een prachtige oude
Borgo, bestaande uit vier panden die geheel uit
natuursteen waren opgetrokken en nog wat aparte
ruïnes op zo’n twaalf hectare land. Het stel liep al
langer rond met de wens om naar het buitenland
te vertrekken en bij het zien van de Borgo werden
ze op slag verliefd. Niet alleen op de gebouwen,
maar ook op de streek, een nog authentiek stukje
Italië, en op de natuur en de heuvels met de in
oude steen opgetrokken dorpjes

SCHAAPJES
Na lang onderhandelen en vechten tegen de
Italiaans bureaucratie waren Natasja en Ed de
trotse nieuwe eigenaren van een ongerept stukje
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Landelijk Wonen

Italië in Piemonte. Een non-stop verbouwing
van drie jaar volgde tot het eerste pand bewoonbaar was: het gastenverblijf. “De Borgo
was al jaren niet meer in gebruik als woonhuis,
maar werd vooral door schapen gebruikt als
schuil- en overnachtingsplek. En dat hebben
we geweten. We arriveerden vlak voordat een
van de koudste winters sinds jaren in Italië van
start ging en hadden slechts in één ruimte een
houtkacheltje staan, maar niet voldoende hout
om de hele winter door te komen. We vonden
het toen ontzettend fijn dat de vorige eigenaar
zijn inboedel had laten staan; van een stoel
hebben we een avond warmte gehad, van de
kast drie dagen en de ontzettend lelijke tafel
hield ons vijf dagen warm.”
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ITALIAANSE BUREAUCRATIE
Ze kwamen naar Italië met het idee dat verbouwen hier net zo ging als in Nederland,

maar dat was verre van de waarheid. “Alles is
altijd afhankelijk van de weersomstandigheden en de voorraden en het vaak ontbreken
daarvan bij de lokale bouwmarkten. Is het te
koud, dan kun je geen beton draaien, maar
ook bij te warm weer gaat dat niet lukken.
Daarnaast ben je heel veel tijd kwijt met het
kopen van je spullen. Een bouwmarkt waarbij ze alles in één winkel hebben, is namelijk
zeldzaam in Italië. Je hebt een winkel voor je
waterleidingen, een voor cementachtige spullen, een ander voor ijzerwaren en geen van
deze winkels ligt in de buurt van een ander.
Combineer dat met de openingstijden en hun
slechte voorraden en je kunt wel bedenken
dat je nooit alles in één keer kunt halen.” Ed
vertelt dat ook de Italiaanse bureaucratie ze
regelmatig tot wanhoop dreef. “We weten nu
dat je hier nóóit kunt maken wat je wilt, maar
wat je uiteindelijk mag. En daarbij moet je

Ed en Natasja hebben
in dit ongerepte stukje
van Italië hun droom
gerealiseerd en een luxe
B&B gecreëerd.
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snel zijn, want niets is veranderlijker dan de
Italiaanse wetgeving.”

Landelijk Wonen

NEDERLANDSE SMID
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“Ik wilde een landelijk
sfeer met een moderne
twist, enkel gemaakt met
natuurlijke materialen.
Zo gebruikten we alleen
traditioneel Italiaans
stucwerk en traditioneel
Italiaanse kalkverven,
linnen stoffen en eiken- of
kastanjehout”

Maar dat alles lijkt op een zonovergoten Italiaanse middag heel ver weg en heel lang geleden. Er is hier rust en ruimte en een ongerepte
flora en fauna, te midden van een schilderachtige omgeving. Natasja vertelt dat deze aspecten een inspiratiebron voor hen waren tijdens
de verbouwing en het inrichten van het gastenverblijf. “Ik wilde een landelijke sfeer met een
moderne twist, enkel gemaakt met natuurlijke
materialen. Zo gebruikten we alleen traditioneel Italiaans stucwerk en traditioneel Italiaanse kalkverven, linnen stoffen en eiken- of
kastanjehout en uitsluitend natuursteen voor
vloeren en badkamers, met af en toe een leuk
grapje zoals een wastafel van een oude voederbak. Als decoratie gebruikten we veel oude

spullen die we overal vonden, zoals werkbanken, wijnflessen en tonnen. Een fantastische
smid uit Nederland maakte al onze ligbedden
en tafels voor buiten. En ook veel van onze interieuritems voor binnen hebben we uiteindelijk in Nederland gekocht.”

INTIEM COMPLEX
Voor deze reportage verblijven we zelf een
paar dagen op Borgo Vallone en we begrijpen
helemaal waarom Natasja en Ed destijds voor
deze plek vielen. Het is hier adembenemend
mooi. Verscholen tussen de bossen, omringd
door wijnvelden en hazelnootplantages van
het prachtige Piemonte, ligt het landgoed Vallone. Het intieme complex ligt op de zuidkant
van een heuvel en is verdeeld in tientallen terrassen gemaakt van eeuwenoude natuurstenen
muren. “De plaatselijke bouwmaterialen waren
voor ons onbekend. In plaats van bakstenen
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wordt alles hier gemaakt van enorme natuurstenen die uit dit gebied komen. Bouwen met
deze stenen is een enorm moeilijke klus, maar
na maanden oefenen hadden we de smaak helemaal te pakken. Geen muur was ons te groot
en al bouwende creëerden we de mooiste dingen. Nieuwe trapjes met een eeuwenoude look
en tafeltjes uit de muren om een lekker glaasje
wijn op te zetten.”

Landelijk Wonen

LOKALE BOEREN
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Ed vertelt dat de zomer voor de B&B natuurlijk
het hoogseizoen is. “Maar eigenlijk is het vroege najaar het echte hoogseizoen in dit deel van
Piemonte. Dan start namelijk de druivenoogst
en daarna, in oktober, begint het truffelseizoen.
Ter ere van de witte truffel uit Alba worden dan
elk weekend markten en fairs georganiseerd.
Een feest voor culinaire liefhebbers.” Sowieso
is het hier een waar walhalla voor liefhebbers

van lekker eten en drinken, want onze gastheer
en -vrouw kopen al hun ingrediënten bij lokale
boeren, van de geitenkaas en de honing tot de
wijnen en de salami’s. Van ontbijt tot diner, het
is één groot feest.

BLOED, ZWEET EN TRANEN
Ed en Natasja hebben in dit ongerepte stukje
van Italië hun droom gerealiseerd en een luxe
B&B gecreëerd. Een plek waar mensen kunnen
genieten van de rust, de natuur, het heerlijke
eten en de beste wijnen, oftewel van het Italiaanse leven. “We hebben echt alles opgegeven
om onze droom waar te maken en het heeft
ons bloed, zweet en tranen gekost, maar het
was de moeite meer dan waard.” En dat kunnen wij op de terugweg naar huis alleen maar
volmondig beamen!=

“Het is hier een waar
walhalla voor liefhebbers
van lekker eten en drinken.
De eigenaars kopen al hun
ingrediënten bij lokale
boeren, van de geitenkaas
en de honing tot de wijnen
en de salami’s”

Onder de overkapping van het tuinhuis werd behalve een
keuken ook een open haard gebouwd voor extra warmte en
gezelligheid tijdens koudere avonden. Carolien: “Om het
gebouw op te laten gaan in zijn omgeving, hebben we ook hier
voor een eiken constructie gekozen.
Het hout valt mooi weg in de omringende natuur”
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