
Hier klopt het groene hart van Baarn.

groene kledingzaken en dito slaapadresjes.

lekkerste biologische restaurants, 
Greenleave ging voor Buitenleven op zoek naar de

Hoe groen zijn ze eigenlijk in Baarn?
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Maurits Cornelis Escher heeft 
bijna dertig jaar in Baarn 
gewoond. Zijn bekendste 

werken zijn hier gemaakt. In 
het gemeentehuis zijn twee 

prachtige Escher-ramen en een 
grote muurplastiek te 

bewonderen. Escher ligt 
begraven op de Nieuwe 

Begraafplaats van Baarn.
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BAARNSE GASTVRIJHEID

In een woonwijk op vijf minuten fietsen 

afstand van het centrum van Baarn ligt 

bed & breakfast De Regenboog. Na een 

rondleiding van eigenaresse Bep krijg je 

de sleutels tot je kamer met eigen 

opgang. Bij binnenkomst kom je in een 

halletje met een koelkast en koffie– en 

theefaciliteiten. Het ontbijt met biologi-

sche vleeswaren, kaas en jam wordt  

’s ochtends klaargezet in de koelkast. 

Vooraf bespreek je met Bep hoe laat de 

verse broodjes en de eitjes er moeten 

zijn. De frisse kamer in blauwe en grijze 

tinten is gezellig ingericht met veel 

hergebruikte meubels. Er is een ruime 

badkamer en een leuk zitje waar een fles 

lekkere wijn al voor je klaarstaat. Het 

overdekte terras met bank en eettafel is 

een heerlijke plek om te ontspannen. 

Leuk detail: het schilderij van Paleis 

Soestdijk boven het bed is door Bep 

geschilderd. Vanaf €72,- per nacht (2 

personen), inclusief ontbijt.

Bed & Breakfast De Regenboog, 

Regenboog 28, Baarn. 06-22937803, 

www.benbderegenboog.nl

LANDELIJK BAARN 

De vriendelijke bed & breakfast De 

Zonnehof is de ideale basis om alle 

culturele, culinaire en shopping tips uit dit 

artikel te ontdekken.  

Eigenaresse Marianne ontvangt haar 

gasten buiten en neemt ze dan mee naar 

het appartement aan de tuinzijde van haar 

huis. De prachtige tuin nodigt uit om lekker 

doorheen te wandelen of in één van de vele 

zitjes plaats te nemen. Het appartement 

beschikt over een badkamer, een zithoek, 

een keuken en een terras met uitzicht op 

de mooie tuin. De bed & breakfast wordt zo 

duurzaam mogelijk gerund en beschikt 

over zonnepanelen, een zonneboiler en 

hergebruikte materialen. Bij het uitgebrei-

de ontbijtje met vers fruit krijg je eitjes van 

de kippen van de buren. De prijs voor een 

overnachting is €80,- per kamer (2 

personen), inclusief ontbijt.

B&B De Zonnehof, Oud Eemnesserweg 1, 

Baarn. 035-5414382/ 06-23009584, 

www.bedandbreakfastbaarn.nl
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Sweetcup koffie, twee ambachtelijke 

branderijen uit Amsterdam. Open ma 

8:45-13 uur, di-za 8:45-17 uur. 

Paul!Mediterrane smaken, open di-do 

9-19 uur, vrij 9-20 uur, za 9-18 uur.

Mi Casa Su Casa, Laanstraat 111, 

Baarn. www.facebook.com/Mi-Casa-

Su-Casa-Baarn-684410998300284

Paul!, Laanstraat 103, Baarn.

035-5420411, www.naarpaul.nl

 

SAMEN GENIETEN 

Bij Italiaans restaurant Cosa en de 

naastgelegen wijnbar draait alles om 

het delen van eten. Alle gerechten 

kunnen namelijk worden gedeeld en zo 

wordt dineren een Italiaanse proeverij. 

Er staan meerdere vegetarische opties 

op de kaart en er wordt rekening 

gehouden met de herkomst van vlees 

en vis. Eigenaar Jasper en chef Maurice 

hebben een sfeervol restaurant 

neergezet met mooie banken, stoelen 

en kussens. In de naastgelegen wijnbar 

kun je gezellig borrelen. 

Open: ma-zo v.a. 15 uur voor borrel, v.a. 

17 uur voor diner.

Cosa cucina & wine bar, Amalialaan 1, 

Baarn. 035-5415775,

www.restaurantcosa.nl

 

FIJNE SMAKEN

Vlak achter de Laanstraat opende 

restaurant Klein Fornuis in april 2015 

haar deuren. De geboren en getogen 

Baarnaar Peter van der Wilk maakt hier 

de lekkerste gerechten op eigentijdse 

wijze. Je kunt kiezen uit een drie-, 

vier- of vijfgangendiner. Peter kookt 

met de seizoenen mee en waar mogelijk 

biologisch. Wel van tevoren reserveren, 

want dit is een populair adresje! 

Open: di-vr 12-14:30 uur lunch, di-za 

18-21:30 uur diner.

Klein Fornuis, Laandwarsstraat 15, 

Baarn. 035-6224543,

www.kleinfornuis.nl

 

ROYALE OMGEVING 

Kasteel Groeneveld en haar omgeving 

kun je elk moment van het jaar bezoe-

ken. Het bosrijke gebied maakt dat elk 

seizoen iets moois heeft. En na een 

heerlijke boswandeling kun je in Café 

Groeneveld nagenieten met een drankje 

of een lekkere biologische lunch.  

Open: di-zo 10-18 uur.

Grand Café Groeneveld, Groeneveld 2, 

Baarn. 035-5421192,

www.grandcafegroeneveld.com

  

KOFFIE EXPERTS

In dit prachtige pand middenin Baarn 

vind je BOOT koffie. Hier drink je een 

eerlijk bakkie. Een goede prijs betalen 

voor de koffie is namelijk een vanzelf-

sprekendheid voor BOOT. Zo betalen ze 

dertig tot vijftig procent meer dan de 

gangbare fairtradeprijzen. En veel van 

de koffieboeren, die ze overigens 

allemaal persoonlijk kennen, werken 

biologisch. De favorieten van dit 

moment: de Ethiopië Espresso Organic 

Eko en de Colombia Espresso Organic 

Eko. Een rasecht en stijlvol koffie-adres. 

Open: ma 13-18 uur, di-vr 9-18 uur, za 

9-17 uur.

Koffiewinkel BOOT, Laanstraat 49, 

Baarn. 035-5417178, www.bootkoffie.nl

  

HUISELIJK

Mi Casa Su Casa is een huiselijk 

koffiezaakje van eigenaresse Marcia 

waar je goede koffie, thee of een sapje 

met huisgemaakt lekkers kunt krijgen. 

Iets meer trek? Het aardige is dat je je 

eigen broodje (bijvoorbeeld gekocht bij 

Paul! Mediterrane Smaken) hier mag 

opeten onder het genot van een 

drankje. De koffie is van Noord en 
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MET EEN HART

Bij Zout en Zilt vind je mooie en pure 

producten, zoals de mooie handgemaakte 

woondecoraties van Luna Designs, 

gemaakt door Zuid-Afrikaanse daklozen 

die daardoor weer zicht hebben op een 

toekomst. Of de mooie houten kettingen 

van Madu Madu, handgemaakt door 

Balinese moeders uit de sloppenwijken 

van Denpasar. Hiervoor ontvangen de 

moeders een normaal salaris, zodat hun 

kinderen naar school kunnen. Een 

prachtig initiatief, toch? 

Open: di-vr 10-17:30 uur, za 10-17 uur.

Zout & Zilt, Laanstraat 112, Baarn. 

035-7370188, www.zoutenzilt.nl

 

GOEDE SPULLEN

Woonwinkel Kling huist in een schattig 

pand en nodigt uit om lekker rond te 

neuzen. Tussen de mooie industriële en 

vintage meubels zie je overal prachtige 

kelims uit Afghanistan. Via een tussen-

persoon heeft Kling goed contact met de 

mensen die deze kleden maken en die 

krijgen er een eerlijke prijs voor. Ook het 

mooie servies en glaswerk van het 

ambachtelijke Poolse merk Bunzlau Castle 

wordt hier verkocht.  

Open: di-vr 10-17:30 uur, za 9-17 uur.

Woonwinkel Kling, Laanstraat 23, 

Baarn. 06-29082256,

www.woonwinkelkling.nl

 

EERLIJKE KLEDING

Enz.fairwear staat voor ‘eerlijke kleding’. 

Behalve de zelfontworpen producten 

(dekenjassen, tassen en accessoires) van 

eigenaresses Bernadette en Mirjam vind 

je hier ook mooie kleding van duurzame 

merken zoals People Tree en L’Herbe 

Rouge. Bernadette en Mirjam maken hun 

producten in het atelier in de winkel. Leuk 

om te zien!

Open: ma-vr 10-17:30 uur, za 10-17 uur.

Enz.fairwear, Laanstraat 75, Baarn. 

06-22474605, www.enz-fairwear.nl

  

ZELFGEMAAKT

De 24-jarige Daniëlle is eigenaresse van 

Stars by Daan, ontstaan uit haar passie 

voor sieraden. Bijna de gehele collectie in 

de winkel is door Daniëlle zelf ontworpen 

en gemaakt. Je kunt ook je eigen ketting 

samenstellen, erg leuk! Ben je op zoek 

naar een uniek sieraad, dan mag je dit 

adresje niet overslaan. 

Open: di-do 10-18 uur, vr 10-21 uur, za 

9:30-17 uur. 

Stars By Daan, Laanstraat 21, Baarn. 

06-12366364, www.starsbydaan.nl

VIVA VINO

Tijd om je wijnvoorraad aan te vullen met 

mooie biologische wijnen? Loop dan even 

binnen bij Nebbiolo. Hier hebben ze 

verstand van wijn en hoe! Verrassende 

adviezen, mooie verhalen en als je 

twijfelt, trekt de hartelijke eigenaar 

gewoon een flesje open. 

Nebbiolo is door het onafhankelijke 

Wijnwinkel Review uitgeroepen tot 

beste wijnwinkel van Nederland. Leuk 

weetje: nebbiolo is een blauwe druiven-

soort uit Italië. 

Open: wo-za 11-18 uur.

Nebbiolo Wijnwinkel, Nieuwstraat 40, 

Baarn. 035-5420090,

www.nebbiolowijn.nl
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De biologische boerderij Hoeve Ravenstein ligt net 

buiten Baarn. In de zomer is er een gezellig terras 

en in de winter een lokaal met drankjes en belegde 

broodjes. Open: di-do, za 10-17 uur, vr 10-18 uur. 

Hoeve Ravenstein, Ravensteinselaan 3, Baarn. 

035-6668384 www.hoeveravenstein.nl 

to do

13

WANDELEN IN DE VOETSPOREN VAN DE ORANJES

Het Baarnse Bos is één van de weinige bewaard gebleven achttien-

de-eeuwse parkbossen van Nederland. Het is in Franse stijl aangelegd: 

planmatig, royaal en overzichtelijk. In het Baarnse Bos vind je nog steeds 

de oorspronkelijke brede wandellanen met eeuwenoude bomen, smalle, 

kronkelige voetpaden en de natuurlijke, schaduwrijke gangen (de 

berceaus). Dit bos was ooit een deftig wandelgebied voor de Oranjes. 

Baarnse Bos, Lt. Gen. van Heutszlaan, Baarn.

www.staatsbosbeheer.nl

  

BUITENLEVEN

Het indrukwekkende Kasteel Groeneveld werd rond 1710 door de rijke 

koopman Marcus Mamuchet gebouwd om te genieten van het goede 

buitenleven. Dat is precies wat je hier nog steeds kunt doen. Deze 

buitenplaats van Staatsbosbeheer is namelijk dagelijks toegankelijk voor 

publiek. Dus dwaal door de historische zalen met prachtige wandschilde-

ringen en indrukwekkende plafonds met stucwerk. Interessant zijn ook 

de interactieve tentoonstellingen waarin de relatie tussen mens en 

natuur centraal staat. 

Open: di-zo 11-17 uur. Het park is toegankelijk van zonsopgang tot 

zonsondergang.

Kasteel Groeneveld, Groeneveld 2, Baarn. 035-5420446,

www.kasteelgroeneveld.nl

 

WANDELROUTES

Je wist vast al dat je in Baarn en omgeving prachtig kunt wandelen en 

fietsen. Vorstelijk Baarn heeft een paar mooie routes voor je uitgestip-

peld. Zo krijg je een prachtige indruk van het centrum van Baarn en de 

omgeving met de wandeling Centrum & Hoog Baarn (8 km). Via de 

winkelstraten loop je dwars door het dorp richting Kasteel Groeneveld. 

Vanaf daar ga je van Hoog Baarn (hoger gelegen villawijken), langs het 

station, door de Pekingtuin terug naar De Brink. Vorstelijk Baarn heeft 

zes wandelroutes en zes fietsroutes, te verkrijgen bij hun informatiepunt. 

Open: 1 okt-31 mrt: di-zo 10-13 uur. 1 april-30 sept: di-zo 10-17 uur. 

Informatiepunt Vorstelijk Baarn, Lt. Gen. van Heutszlaan 7, Baarn. 

035-5449649, www.vorstelijkbaarn.nl 

  

14

15

Dit stadsportret wordt samengesteld door Erika en 

Martine, de bedenkers en oprichters van greenleave.nl, 

een website over bijzondere en groene vakantieadres-

jes in binnen- en buitenland. “Wij vinden duurzaam 

geen vies woord. We zijn altijd op zoek naar leuke 

adresjes die oog hebben voor het milieu, de natuur-

lijke omgeving en lokale producten en gebruiken. De 

adresjes in dit stadsportret zijn in ieder geval goed 

bezig!” www.greenleave.nl
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