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Pop-upcamping 
De Camphanen

Huizen aan Zee

We blijven 
Nu vliegen naar het buitenland nogal wat 
voorbereiding vraagt, is een staycation in eigen 
land een prima alternatief. Want Nederland heeft 
veel meer te bieden dan je denkt. Flair zocht en 
vond topadresjes waar je zo naartoe rijdt, in eigen 
land en net (of iets verder) daarbuiten. 

 in de buurt!
De Camphanen, Landgoed  
Energy Up, Zeewolde 
In de categorie pop-upcamping komt  
De Camphanen op nummer één binnen. 
Hier kun je slapen of op workation in een 
unieke campervan midden in de Neder-
landse natuur. En kun je opperbest  
genieten van de rust, natuur én elkaar.  
Bij De Camphanen staan 25 vintage  
voertuigen gereed, van een zespersoons 
DAF-stadsbus tot een customized brand-
weerwagen. Maar je kunt ook je eigen (old-
timer) caravan of tent meenemen. Er is een 
kids only disco, waar je als ouder niet welkom 
bent, en wanneer de mini’s op bed liggen,  
is er een silent disco voor volwassenen.  
Ook leuk: ouders kunnen in de ochtend 
een yogalesje volgen om de dag zen af te 
trappen terwijl de kleintjes knutselspullen 
zoeken in het bos. Je hoeft de camping 
eigenlijk niet af, maar het zou zonde zijn  
als je bostuin Terra Wolde mist. Je vindt de 
pop-up diep in het bos aan het water, waar-
door je een ‘even helemaal eruit-ervaring’ 
krijgt. Hier wordt namelijk gekookt op 
open vuur met ingrediënten uit de eigen 
moestuin en het bos. Hadden we al gezegd 
dat Zeewolde, met een leuk strand en een 
eigen kabouterbos in de buurt is? 
decamphanen.nl, terrawolde.nl

Huizen aan Zee, Looperskapelle 
Huizen aan Zee doet z’n naam eer aan, want 
of je nou kiest voor de camping, een vakantie-
huisje of een lodge, je logeert te allen tijde aan 
zee. Van zonsopkomst tot zonsondergang 
geniet je van het uitzicht over zee en ’s nachts 
tuur je naar de sterren. In het o zo fijne 
Zeeland zijn er stranden, speeltuinen en 
weilanden te over, maar als ook je partner  
en jij lekker willen zitten, eten en wat te zien 
willen hebben, moeten jullie beslist bij  
Het Kaslokaal zijn: een horecalocatie in  
en rond een kas waar kippen vrolijk rond-
scharrelen. Voor de kinderen is er genoeg  
te doen: een hoek van de tuin is ingericht 
als smaakvolle speeltuin, er zijn allerlei lees- 
en doeboekjes en achter in de houten aan-
bouw is een heuse speelkeuken ingericht. 
Alles wat wordt geserveerd in de kas, komt 
uit de kas, de tuin, de omgeving. Hier proef  
je Zeeland! 
P.S. vergeet niet Natuurgebied Oranjezon 
en Pluktuin Hof Hazenberg. 
Vanaf € 555 per 3 nachten (voor een lodge), 

7huizen-aanzee.nl, hetkaslokaal.nl →

reizen
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Bij Tante Hanneke, Maasbommel
Voor wie de stad wil ontvluchten, is Tante 
Hanneke de place to be, want het ligt vlak-
bij recreatiegebied de Gouden Ham, waar 
je kunt fietsen, wandelen, zwemmen... 
Eigenaren Eefje en Sebastiaan hebben  
hun oude schuur omgetoverd tot fotogeniek  
tiny house, waar ruimte is voor zes gasten. 
Daarnaast is er een compleet gerenoveerde 
boerderij, beter bekend als het Voorhuus.  
Tel daarbij op dat je tijdelijke thuis een ruime 
tuin aan de dijk mét veranda heeft en je wilt 
hier nooit meer weg. Je kinderen trouwens 
ook niet, zij vermaken zich enorm op het 
terrein met een speelweide, kabelbaan, 
boomhut en – als papa en mama ’m apart 
huren – een hottub. Hier verblijven voelt als 
thuiskomen en vakantie tegelijk. De vraag 
is niet of jullie gaan, maar wanneer? 
Vanaf € 140 per nacht, voor het Tiny House, 

vanaf € 250 euro per nacht voor Het Voorhuus, 

bijtantehanneke.nl

Strandpark Vlugtenburg
Deze vrij onbekende Nederlandse strand-
bestemming vind je tussen Den Haag en 
Hoek van Holland. Slag Vlugtenburg is een 
samenwerking van negen ondernemers. 
Samen zorgen ze ervoor dat er een afwisselend 
aanbod van activiteiten op en rondom het 
strand is. Actief of juist relaxed, met z’n 
tweetjes of met je gezin: aan jong en oud is 
gedacht. Zo kun je er leren surfen of suppen, 
de dag beginnen met yoga, spanning en 
sensatie vinden in de escape room en eet je 
elke dag bij een van de geprezen restaurants, 
van Hoekse Heerlijke tot Elements Beach  
– waar je je voor even op Bali waant. Slapen,  
ver weg van de massa, doe je in een safari-
tent, pipowagen of een kajuitbungalow. 
Mocht je toch even van het park af willen, 
pak dan de auto of fiets voor een dagje  
Den Haag of Delft. 
Vanaf € 199 per 2 nachten, vlugtenburg.nl

cabin la luna heeft de 
luxe van een hotelkamer, 

maar ligt helemaal 
vrijstaand en is alleen 

omringd door tuin

reizen

De Zeeuwse Oase, Kats
De Zeeuwse Oase heeft van 
alles: een kwekerij met winkel, 
een restaurant met prachtig 
terras, een sfeervolle kas voor 
private high teas, diners en 
feestjes. En je kunt er logeren, 
en dat is nu juist wat deze plek 
zo bijzonder maakt. Voor wie  
er even tussenuit wil en zich in 
hartje natuur wil opladen: hier 
moet je zijn. Als je er dan bent 
én blijft slapen, kun je kiezen 
uit het knusse tuinhuis of een 
van de smaakvol ingerichte 
cabins. Cabin La Luna is onze 
favoriet. Blijf je langer dan een 
nachtje? Ga vooral kijken bij de 
grote natuur- en speelboerderij  
Hof Poppendamme. Er zijn een 
zandbak, springkussens, tram-
polines, dieren en een beleeftuin 
(met kruiden, inclusief uitleg). 
Leuk voor jong en oud, omdat 
er ook aantrekkelijke zithoekjes 
zijn waarvandaan je je kroost  
in de gaten houdt. Smaak te 
pakken? Breng dan ook een 
bezoek aan Hof Keizersweel, 
een zogeheten hobbyboerderij. 
Vanaf € 185 per nacht (Cabin  

La Luna), zeeuwseoase.nl, 

hofpoppendamme.nl, 

hofkeizersweel.nl →

Strandpark
Vlugtenburg

Tante
Hanneke
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La-Roche-en-Ardenne 
in de Ardennen

Slow Cabin

pittoreske dorpen en  
fijne terrassen langs  

het water: in de ardennen  
is het goed toeven

reizen

Slow Cabins, Ardennen
In de Slow Cabins geniet je van de tijd,  
je gezelschap en de omgeving. Hier ontsnap 
je aan de stadsdrukte en leef je op het ritme 
van de natuur. De vrijstaande en duurzame 
cabins zijn van alle gemakken voorzien. 
Boeken lezen, spelletjes spelen, vuurtjes 
stoken, lange wandelingen maken: slow 
living op haar best, zullen we maar zeggen. 
Zet vooral je mobiel uit, niets is zo fijn als 
even offline zijn. Geen prikkels van appjes, 
Instagram of mails. En als je dan toch in de 
Ardennen bent en langer kunt/wilt blijven, 
houd vooral een pitstop bij de in een dal 
gelegen camping Arkeo, waar je slaapt op 
het enorme kampeerveld langs de rivier 
met een schommel en trampoline. Houd je 
meer van glamping: er zijn ook ingerichte 
tipi’s en iets luxere lotus belle tenten te 
huur. De camping ligt in een toeristisch 
gebied, waar je kunt wandelen, paardrijden 
en klimmen. In de buurt zijn pittoreske 
dorpen met fijne terrassen langs het water. 
Vanaf € 215 per nacht, slowcabins.be, arkeo.be

Pop-uprestaurant 
SterkWater
Pop-ups zijn er volop deze 
zomer en restaurant Sterk Water 
is er een om door een ringetje 
te halen, want hier tafel je in de 
tuinen van het Muiderslot. Stel je 
dat zo voor: tijdens het walking 
dinner door de tuinen van het 
kasteel leer je over een rijke 
geschiedenis aan het water en 
je tafelt per gang op een andere 
sprookjesachtige plek. Krijg je 
er geen genoeg van, dan kun 
je er ook nog kamperen in 
de pruimenboomgaard. Er is 
een tent voor twee personen, 
je hoeft alleen een slaapzak 
en een matje mee te nemen. 
Wie durft begint de volgende 
dag met een frisse ochtendduik 
in de Vecht! 
Haast je, want je hebt nog  

maar tot en met 1 augustus! 

Ticket € 84,85 voor een diner 

met vijf gangen, inclusief bij-

passende dranken, koffie/thee  

en een avond met muziek en 

beleving, sterkwater.nl  →

HUIZE DRUIVELAAR, BREDA
Weekendje weg met je partner, moeder  
of beste vriendin? Haast je naar het gezel-
lige Breda en zorg dat je een kamer boekt 
bij de verborgen parel van de stad, de unieke 
B&B Huize Druivelaar. Dat is een ruim 
honderd jaar oude authentieke druivenkas, 
waarin oud en nieuw perfect met elkaar 
zijn gecombineerd: de sfeer die je bij een 
oude druivenkas verwacht is aanwezig en 
tegelijkertijd is alles modern, industrieel en 
licht. Vanaf je kamer heb je toegang tot de 
bijbehorende stadstuin van 2.600 m2, waar 
je kunt plukken van frambozen, Japanse 
wijnbessen, bramen, kruisbessen en appels. 
Onder de noemer best of Breda tippen we 
nog: Koffie bij Teun voor... jawel, koffie, 
Café Noir (een Bredaas begrip!) voor een 
hemelse lunch en Insight Beach @ Strnd 
Breda, het nieuwe stadstrand waar het 
leuk mensen kijken is terwijl je – hopelijk – 
aan je tan werkt. 
Vanaf € 130 per nacht inclusief ontbijt,  

huizedruivelaar.nl  

Huize Druivelaar

leven zoals het 
bedoeld is: op het ritme 

van de natuur
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Art Residence Penzance, Penzance 
In het westelijkste puntje van Engeland,  
in Cornwall, ligt het typische kuststadje 
Penzance. Het Art Residence telt zestien 
gastenkamers en drie suites, met stuk  
voor stuk een eigen eclectische uitstraling.  
Het heeft iets weg van een museum, maar 
dan zo een waar je wilt blijven slapen. Dat 
als thuis voelt. En dan hebben ze ook nog  
trekpleister The Cottage, op een steenworp 
afstand van het hotel. Superromantisch  
en vlak bij zee. Geniet er verder van de 
Morrob Gardens, Mermaid boottochten  
en outdoor cinema’s. Lovely! 
V/a € 219 per nacht, artistresidence.co.uk  ■

Erfgoedpark De Hoop, Uitgeest
Aan het Noord-Hollandse Uitgeestermeer 
ligt het nieuwe Erfgoedpark De Hoop. Dit 
is kamperen in luxe. Met heerlijke bedden, 
een keukentje, afwasmachine, badkamer 
én koffiezetapparaat.  ’s Ochtends worden 
de verse broodjes van de bakker aan je tent 
bezorgd en als je klaar bent met ontbijten  
op je eigen terras, loop je zo naar het nabij-
gelegen strandje voor een duik of een tocht 
op de sup. In de haven van het Uitgeester-
meer kun je een bootje huren om daarmee 
pittoreske Noord-Hollandse plaatsen aan  
te doen. Koffiedrinken met verse appeltaart 
of zelfgemaakt ambachtelijk ijs doe je op 
de camping bij De Molen, een begrip in  
de omgeving. Liever naar het strand?  
Op een kwartier rijden vind je het strand 
van Castricum, maar ook Egmond aan Zee 
en Bergen zijn niet ver weg. Plof bijvoor-
beeld neer op de kussens van Club Zand 
op het strand van Castricum en kijk naar 
de kitesurfers. Is het een dag wat minder 

Art Residence
Penzance

Erfgoedpark
De Hoop

De art residence heeft iets weg  
van een museum, maar dan zo een waar  

je wilt blijven slapen

weer? Amsterdam en Haarlem zijn vlakbij, 
maar ook de binnenstad van Alkmaar is 
een aanrader. Hier wordt elke vrijdag-
ochtend op het Kerkplein een historische 
kaasmarkt georganiseerd. Dineren doe je 
trouwens het allerbeste op de camping 
zelf, waar onlangs restaurant Krelis is ge-
opend. Hier koken Jos en Niek met alleen 
maar de beste ingrediënten. Een aanrader 
op de kaart vonden wij de zeebaars met 
paella. Ook hebben ze hun eigen witbier 
gebrouwen, dat je zeker moet proeven!  
Vierpersoons glampingtent,  

v/a € 480 per weekend en € 800 per week  

erfgoedparkdehoop.nl, dutchen.nl  
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