
De zelfgebouwde, houten Canadese 
cabins liggen verscholen in een prach-
tig bos net buiten Ymir (spreek uit als 
Waimer). Een dorpje in het zuiden van 
British Columbia met slechts 250 inwo-
ners, waar het witte goud in de win-
ter met bakken uit de hemel valt. Goud 
heeft een belangrijke rol gespeeld in 
deze regio, aangezien er eind negen-
tiende eeuw een goudkoorts woedde. 
De avonturiersgeest die hiermee ge-
paard ging, heerst er nu nog steeds. 
Maar hoe kom je hier als Nederlander 
terecht en besluit je je leven hier verder 
vorm te geven?

Hoe zijn jullie samen in de  
Canadese wildernis beland?

Toen wij elkaar ontmoetten hadden we 
voor ons diplomatenwerk al de halve 
wereld rond gereisd. Paul werkte des-
tijds voor de VN in Iran en ik (Annelies) 
zat voor Buitenlandse Zaken in de 
Dominicaanse Republiek. Na vele jaren 
in de tropen, vonden we het tijd voor 
een witte kerst in de Canadese Rockies. 
De relaxte mensen, het feit dat we ons-
zelf in Canada geen expat voelden en 
de immens uitgestrekte natuur, het liet 
een diepe indruk achter. Onze langge-
koesterde droom, om samen naar het 
buitenland te emigreren, werd opnieuw 
aangewakkerd. Hoewel Namibië tot onze 
trip naar Canada nog bovenaan ons lijstje 
stond, werd het toch Canada.

Waarom juist op deze plek?
Een paar maanden later reisden we 
weer af naar Canada. Ditmaal werd 
Nelson, een schattig hippiestadje met 
gekleurde Victoriaanse huizen, onze 
uitvalsbasis. Het doel was om een 
stuk grond te kopen, beiden ontslag 
te nemen en te emigreren. Vanaf dat 
moment ging het hard en onze droom 
werd steeds meer realiteit. De wens om 
‘s zomers en ’s winters te kunnen leven 
in ultieme rust, omgeven door bergen, 
heeft gemaakt dat we een stuk grond 
van zeventien hectare ongerept bos 
kochten. In slechts zeven maanden tijd 
hebben we onze vier luxe cabins from 
scratch ontworpen en gebouwd! Dit 
was het grootste, leukste en ook moei-
lijkste project dat we ooit hadden onder-
nomen en we zijn dan ook heel trots op 
het resultaat. 
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De Powder Highway, een kronkelende weg door prachtige valleien, loopt dwars door 
het Canadese Kootenay-gebergte. Met jaarlijks meer dan twaalf meter sneeuwval ligt 
er in dit poedermekka zelfs een paar dagen na een dump nog genoeg verse poeder.  
In het hart van het Canadese Kootenay-gebergte bevindt zich de Logden Lodge, die 
gerund wordt door twee voormalige Nederlandse diplomaten, Annelies en Paul. 

Het enige geluid dat je hoort komt van  
de vogeltjes of het kabelende bergbeekje.
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De vier cabins zijn uniek, zowel qua 
vorm als inhoud. Ze zijn uiterst com-
fortabel uitgerust met een houtkachel, 
groot bad, zachte badjassen, luxe bed-
den en een overdekte veranda. We heb-
ben ze zo verspreid over het land dat je 
absolute privacy hebt en je volledig tot 
rust kunt komen. Het enige geluid dat je 
hoort komt van de vogeltjes of het ka-
belende bergbeekje.

Wat doen jullie buiten  
het runnen van de cabins?

Wij genieten zoveel mogelijk van het 
buiten zijn en al het moois waarvoor we 
hier gekomen zijn. Met name het skiën 
vinden wij hier fantastisch. Voordat we 
naar Canada kwamen, hadden we nog 
nooit door zulke lichte poedersneeuw 
geskied. De sneeuw is hier vaak zo licht 
dat je spray een paar seconden zicht-
baar blijft, als een soort rookwolk in de 
lucht. Inmiddels zijn we wat meer inge-
burgerd in de winterwereld en weten 
we dat dit fenomeen cold smoke heet. 

De sneeuw is hier vaak zo licht dat je spray een paar seconden zichtbaar blijft.

Afgelopen winter zijn we voor het eerst 
met een lokale gids gaan toeren in de 
backcountry. Sommige mensen vin-
den het misschien merkwaardig om 
zelf naar boven te lopen in plaats van 
de skilift te nemen, maar toeren geeft 
ons rust en voegt een extra dimensie 
toe aan het skiën. Het is een manier 
om de natuur nog intenser te beleven 
en vanzelfsprekend smaakt de welver-
diende afdaling na alle inspanning net 
wat beter. Tijdens onze eerste tocht 
werden we wel geconfronteerd met de 
nietigheid van de mens in de natuur. 
Je perspectief verandert wel door het 
lopen en het echt zo midden in de na-
tuur zijn. Inmiddels hebben we dan ook 
onze eerste lawinecursus gevolgd en 
wij zijn zeker van plan komende winter 
de vervolgcursus te volgen: Safety first, 
always! Naast het skiën, hiken we in alle 
seizoen graag door ons eigen land. In 
de winter met sneeuwschoenen en ’s 
zomers te voet of met de mountainbike. 
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Hoe bevalt het om midden  
in de natuur te wonen?

Af en toe vinden we het fysiek best 
aanpakken om hier te wonen, het 
houthakken gaat bijvoorbeeld het hele 
jaar door. Om je een idee te geven, 
om genoeg brandhout te hebben voor 
de vier cabins en ons eigen huis moe-
ten we zeker vijftien bomen per jaar 
omhakken. Dat is een hele arbeids-
intensieve klus! Je moet namelijk de 
bomen omzagen, dan in ronde stuk-
ken zagen om vervolgens de stam-
men van de berg naar het huis te 
slepen. De afgezaagde takken moeten 
ook van de berg af en worden ver-
brand, om eventuele bosbranden in 
de zomer te voorkomen. Dan begint 
het hakken en splijten. De blokken 
moeten klein genoeg zijn zodat ze 
in de houtkachels te passen. Als je 
bedenkt dat je zeker drie dagen per 
boom kwijt bent om alles in orde te 
maken, weet je dat wij ons geen mo-
ment vervelen. Daarnaast blijven de 
seizoenen en de uitdagingen van het 
landschap telkens verrassen. 

En wie wil er nou niet af en toe een 
zwarte beer, eland of een roedel 
wolven door z’n tuin zien lopen?! 
Wilde dieren vormen eigenlijk een 
van de sporadische dreigingen. Onze 
‘buren’ met kleine kinderen zeggen 
dat een van de weinige zorgen die 
ze hier hebben, het gevaar van beren 
en poema’s is. Maar uiteindelijk is 
dit onderdeel van het leven hier en 
ook dat maakt het uniek. 

Als je wilt genieten van eindeloze 
poeder, steil terrein en prachtige na-
tuur dan zit je in de Logden Lodge 
perfect. De deuren staan hier letterlijk 
en figuurlijk wagenwijd voor je open!

Details:
Paul Hulshoff & Annelies Ellerman
www.logdenlodge.com
www.facebook.com/logdenlodge
info@lodgenlodge.com

En wie wil er nou niet af en toe een zwarte beer,  
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