Ooit had je de Vanderbilts, Rockefellers et tutti quanti als
naaste buren. Vandaag is een aantal van die Great Camps
in de Adirondacks een nieuw leven gaan leiden als luxe
hideaway. Authentieke elementen gaan er elegant samen
met de modernste vormen van geestelijke en lichamelijke
ontspanning in openlucht of binnen. Lake Kora is onbetwistbaar één van de mooiste. Foto’s: courtesy of Loeber Communications, US
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Daar waar de

wereld je niet meer
kan vinden

E

en dikke 122 jaar geleden besloot
Timothy Woodruff dat hij als
Lieutenant Governor van New
York even belangrijk was als de
Vanderbilts, Morgans, Roosevelts,
Rockefellers en nog andere titanen uit de
industriële, financiële en politieke wereld
van de Verenigde Staten. Detecteerde hij
immers bij zichzelf niet de dringende
behoefte om ’s zomers aan het drukke
stadsleven te ontsnappen? Bij voorkeur
door voor een tijdje weg te trekken naar
een verborgen plek ergens in de wildernis, om daar in een avontuurlijk ‘camp’
met de familie te gaan genieten van een
ongestoord privéuniversum, onvindbaar
voor die andere wereld.
Woodruff liet dus in 1898 zijn oog vallen
op Kamp Kill Kare, een Adirondack

gebied van 400 hectare met daarin een
meer van 200 hectare. “Dit heet allemaal
vanaf nu Lake Kora,” bromde hij, “naar
ons Kora.” De befaamde Camp-architect
William West Durant werd aangezocht
om het buitenverblijf in Upstate New
York te bouwen. Naar goede gewoonte
zou alleen hout en steen uit de streek
gebruikt worden, en huurde men enkel
plaatselijke ijzerbewerkers, timmerlieden
en steenkappers in. In tegenstelling tot wat
de benaming ‘camp’ als beeld zou oproepen, bleek Lake Kora super luxueus opgevat. Met gebruik van natuurlijke materialen, jawel, maar daarom niet minder rijkelijk ingericht of modern ingericht.

Adirondack Great Camps
Dat was toen. Ten tijde van de Adirondack
Great Camps, waar op pastorale land- >

Boven: Prachtig beeld van de Dining Room met
de fameuze open haard. Er is plaats voor 22 gasten aan de lange tafel. Onder, links: De master
bedroom van het Tree House. De badkamer met
vintage houten wand heeft ook een open haard.
Onder, rechts: Het begint te schemeren en in
het Boathouse gaan de lichtjes aan. De eerste
mistslierten zweven over het meer.

Wie het kan betalen, beleeft hier
in Lake Kora een heerlijke tijd.
goederen aan de romantische eind 19deeeuwse zucht naar avontuur, natuur, wildernis, kampvuur, spoorzoeken, vissen,
heldere beken, groene struwelen, mysterieuze wouden en dies meer werd voldaan.
Geld was geen issue. En moest er een pri-

véspoorlijn voor worden aangelegd, dan
gebeurde dat. Zolang je als steenrijke
Amerikaan maar kept up with the Jones’s.
Omdat de allereerste van deze hideaways
meer weg hadden van een eenvoudig
kampement, kregen ze de naam ‘camp’. >
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Die naam bleef behouden, ook al werden
die ‘camps’ steeds groter, luxueuzer, comfortabeler en moderner. Wie het zich kon
veroorloven, kocht voor zijn familie een
buitengoed, liefst zo ongerept mogelijk,
om er een privéparadijs te bouwen.
Lake Kora is tot op vandaag één van de
mooiste ‘camps’ in de Adirondacks.
Wisselde maar vijf keer van eigenaar. De
huidige eigenaars gaven dit ‘camp’ sinds
2015 een nieuwe bestemming: van privébuitenverblijf werd Lake Kora een authentieke, maar duivels dure wijkplaats voor
korte of lange verblijven in de zomer- en
vroege herfstmaanden. Van 1 juli tot 15
oktober kun je daar exclusief reserveren.

All-in. Alleen alcoholische dranken zijn
niet in de prijs begrepen. Alle accommodaties zijn schitterend ingericht, helemaal
in de Adirondack-spirit. Sommige stukken zijn zelfs meer dan 100 jaar oud.

Vlucht naar Lake Kora
Lake Kora biedt 16 gastenverblijven verdeeld over 6 historische gebouwen. Een
normale bezetting geeft plaats aan 24 gasten. Mits een flinke toeslag kunnen nog
eens 11 mensen hier ondergebracht worden. De gastenkamers bieden zicht op het
meer en zijn in de typische Aridondackstijl ingericht en uitgevoerd. Heel mooi
zijn de grote stenen haarden en de ruime
badkamers met de houten wanden en de >

Lake Kora is tot

op vandaag één van de
Inzet: Gasten komen hier met hun privé watervliegtuigje aan, of met de heli. Met de auto is het
5 uren naar Boston of NYC. Rechts: I rest my case.
Als dit een mens geen zin doet krijgen om naar de
Lake Kora af te reizen, dan weten we het niet meer.

mooiste ‘camps’
in de Adirondacks.

Boven, links: Een aparte kapel voor wie een hoogst
romantisch trouwidee koestert. Wees gerust: de
priester is wel degelijk echt. Boven, midden: Een
tocht met de kano in de vroege ochtend. Opgelet: dergelijke tochten eindigen ’s avonds vaak in de
kapel van daarnet. Boven, rechts: Vintage bowlingbanen van méér dan 100 jaar oud. Schitterend
toch. Onder: The Playhouse in de vroege avond.
’t Is herfst en de binnenactiviteiten winnen stilaan
meer aan belang. Groot tv-scherm? Jawel.

vintage badkuipen. Het geheel geeft een
bijzonder aangename residentiële indruk.
Wat kunnen we u nog allemaal voorstellen? Het Tree House met zijn twee
mooie etages, misschien. Of het charmante The Gardener’s Cottage met zijn
grote terras en steiger aan het water.
Ook erg aantrekkelijk: de 2 leuke, tegen
elkaar liggende cottages met de veranda’s

vooraan. Naast de Boathouses ligt dan
nog de Library Guest Room. Ideaal voor
een koppel. In de Main Lodge treffen we
6 extra gastenkamers aan. Moeten wel
apart bijbesteld worden.

5 uren weg van NYC
Ook in Lake Kora gaat veel aandacht
naar de culinaire belevenis. Hier is het de
gewoonte van met zijn 22-en aan te
schuiven aan de lange eettafel. Maar je
kunt hier net zo goed gaan barbecueën
aan de rand het meer of op een eilandje
in het meer, lunchen op het terras, picknicken, cocktails gaan proeven in de
Pub. Dress code? Vaste uren? Nooit van
gehoord. In de Oude Wereld noemden
ze dat Club Med.
Kort en goed: wie het kan betalen,
beleeft hier in Lake Kora een heerlijke
tijd. Een rist activiteiten om uit te kiezen.
Alles kan, niets moet. En het hele ‘camp’
kun je afhuren voor je familiefeest, of om
je vrienden eens te verwennen, voor je
personeelsleden… you name it. De avonden zijn hier van een uitzonderlijke
schoonheid, zegt men. Wie eerder sportief dan romantisch is ingesteld, vind je
dan waarschijnlijk eerder in The
Playhouse, bij de 2 heritage bowlingbanen van meer dan 100 jaar oud.
■

ADV

