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Genieten in
eigen land
Vakantievieren in Nederland blijft populair: bijna
de helft van de vakanties vindt plaats in eigen
land, becijferde de ANWB. Dat is niet zo gek.
Meestal is het in de zomermaanden lekker warm
en ons eigen land heeft genoeg moois te bieden.

N

atuurlijk kan je in de zomer allerlei verre vliegreizen maken, maar waarom zou
je dat doen als je ook in Nederland kunt
genieten van je vakantie? De korte reistijd is voor veel Nederlanders reden om in de zomer in eigen land te blijven. Bovendien vinden veel
mensen ons eigen land heel mooi: er valt nog genoeg te ontdekken en beleven. Afgelopen zomer
gaven dan ook meer Nederlanders de voorkeur aan
een vakantie in eigen land dan eerdere jaren, bleek
uit onderzoek van NBTC-NIPO Research, een onderzoeksbureau op gebied van onder meer vakantie en vrije tijd.
Het is dus niet vreemd dat behalve de ANWB ook
vakantieaanbieders als TUI en Belvilla vakantie in
eigen land aanmoedigen. ‘Wandelen door de heuvels, met de kinderen kamperen, fietsen door de

bossen, relaxen op een strand of juist uitgebreid
shoppen. Het kan allemaal tijdens een vakantie in
Nederland. Ons eigen land is ontzettend veelzijdig’,
schrijft TUI. Ook Zoover.nl schrijft in een blog
over de vele voordelen van een vakantie in eigen
land: je bent snel op je bestemming, de reis is goedkoper en minder milieubelastend en er is geen taalbarrière. Bovendien kan je kiezen uit ontzettend
veel verschillende accommodaties en is de natuur
in Nederland heel divers.
Bungalows en campings zijn de populairste verblijfplekken in Nederland: tourcarvans en stacaravans winnen zelfs aan populariteit. Ook Gert (47)
en Diana (45) Bos kochten afgelopen mei een tourcaravan nadat ze achttien jaar met hun vijf kinderen in een stacaravan in Nederland verbleven. ‘Al
zolang ik me kan herinneren gaan wij als gezin op
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vakantie in ons eigen land. Een stacaravan vonden
we handig met vijf kinderen. Onze auto zit met zeven personen al vol genoeg en zo hoefden we niet
elke vakantie van alles mee te slepen’, vertelt Diana.
‘Alles wat we nodig hebben stond er al. Toen de
kinderen nog klein waren stond er bijvoorbeeld
standaard een kinderstoel.’ Haar kinderen vonden
de vaste plek heerlijk: ze hadden er vriendjes die
ook regelmatig terugkwamen. ‘Als de kinderen zich
vermaken, hebben ouders het ook naar hun zin.
Bovendien konden we dankzij onze stacaravan lekker lang op vakantie in de zomer. Ook in het weekend gingen we vaak ernaartoe en met Pasen en
Pinksteren waren we er ook altijd te vinden.’
lekker fietsen
Omdat de kinderen inmiddels de tienerleeftijd
hebben bereikt en niet allemaal meer meegaan op
vakantie, werd de stacaravan ingeruild voor een
tourcaravan. Voorlopig blijft het gezin Bos ook
daarmee in Nederland. ‘In ons eigen land is nog
genoeg te ontdekken, er zijn zoveel mooie plekken.
Ik zou graag naar Zeeland of Limburg willen, daar
komen wij niet vaak.’ Diana noemt nog een voordeel van vakantie vieren in Nederland: je kunt er
lekker fietsen. ‘Wij houden erg van fietsen en dat is
in Nederland met de vlakke wegen het fijnst. Zo
zijn we een keer vanuit ons vakantieadres naar
Duitsland en Nijmegen gefietst: heerlijk.’ Nederland is met 35.000 kilometer aan fietspaden fietsland bij uitstek en met het fietsknooppuntennetwerk is een route makkelijk uitgestippeld. Fietsen
kan in alle delen van Nederland, door de duinen,
op de hei, door het bos of lekker langs het water.
Zo’n vakantie dichtbij huis is minder slecht voor
het milieu dan een vakantie verder weg, ook als die
elders in Europa is. Niet voor niets krijgen steeds
meer mensen last van vliegschaamte, de schaamte
die iemand voelt als hij of zij met het vliegtuig gaat
terwijl er milieuvriendelijker alternatieven zijn.

Fietsen door de duinen.
Via steeds meer organisaties kunnen mensen de
CO2-uitstoot die hun vliegreis veroorzaakt compenseren. Ook kiezen meer reizigers die binnen
Europa willen reizen voor de trein: het aantal treinreizen naar het buitenland is in 2019 met dertien
procent gegroeid tot vier miljoen reizigers.
Ook Diana ging met haar gezin wel eens de grens
over, met een tent. ‘Zo gingen we een keer naar
Duitsland, vooral omdat een van onze kinderen
dat wilde. “Iedereen gaat naar het buitenland”, zei
hij. Maar onze andere vier kids vonden en vinden
Nederland altijd een prima vakantiebestemming.’
En over het algemeen is het ook in Nederland mooi
weer, is Diana’s ervaring. ‘Vrijwel elke zomer hebben we mooi weer gehad. Eén keer hadden we veel
regen, maar dat is alweer tien jaar geleden. Gelukkig had onze stacaravan een groot afdak waar we
met z’n allen onder konden zitten. Zo waren we
toch fijn buiten.’ ◀
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Actie!

10% VROEG

BOEK

KORTING
T/M 31 JANUARI*

BOEK DEZE MAAND NOG
MET KORTING VOOR 2020!
• Christelijke signatuur & natuurlijk gelegen
in het Vechtdal
• De ideale gezinscamping met ruime
kampeerplaatsen, ook met privé sanitair
• Recreatieteam in alle schoolvakanties en
activiteiten voor alle leeftijdsgroepen
• Verhuur caravans, chalets, jaarplaatsen en
familiehuis
• 55+ weken met programma in juni en
september
• Verwarmd zwembad kan worden overdekt!

www.deklimberg.nl - hardenberg
*Op huurprijs kampeerplaats bij boeken voor 31-1-2020

DAAR KAN NIETS TEGENOP!
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Het Overijsse

genoeg te

Het Overijsselse Vechtdal is
mer door te brengen. Je kun
wandelen en genieten van al
het ultieme zomergevoel hu
dobberen over de Vecht terw
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Met binnen en buiten zwembad

Gelegen in het prachtige Vechtdal

Kleinebelties.nl | 0523 261 303 | Hardenberg

f je nu alleen, met je partner of met het
gezin op vakantie gaat, in het Vechtdal
Overijssel is genoeg te doen. Al fietsend kom je langs mooie stadjes en
dorpen zoals Dalfsen, Ommen en Hardenberg.
Voor wie van lekker lokaal eten en drinken houdt
is de veertig kilometer lange Smaakfietsroute
Vechtdal een aanrader. De route gaat langs allerlei
culinaire stops en zorgt er daarnaast voor dat je
Kasteel Rechteren, Huize Het Laer en Landgoed
Vilsteren niet overslaat. De routebeschrijving gaat
uit van Dalfsen als beginpunt, maar je kunt natuurlijk zelf weten waar je start.
Extra leuk is het om een arrangement te reserveren, zoals de Scharrelfietsroute: een route waarbij
je bij boeren gaat ‘scharrelen’ en zo allerlei lekkere
streekproducten proeft. Bij het startpunt word je
ontvangen met koffie en appelgebak en krijg je een
gevulde lunchmand mee voor onderweg. Voor
kinderen is de route misschien iets aan de lange
kant, maar doordat de route gebaseerd is op de
fietsknooppunten is het mogelijk af te snijden en
zo de route te verkorten.
Sowieso is er ook voor kinderen genoeg te doen in
het Vechtdal: op de website vechtdaloverijssel.nl

DE VOLGENDE
EDITIES VAN
Uw tweede thuis in Twente

verschijnen op:

0546 – 57 98 65
www.bungalowparkhogehexel.nl

✔ Gezellige horeca
✔ Rust & ruimte
✔ Nabij unieke
natuurgebieden
✔ Zondagsrust

▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

í
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✔ Diverse bungalows
& landhuizen
✔ Overdekt
zwembad
✔ Kleinschalig &
gemoedelijk

6 februai

Kasteel Rechteren.

5 maart

zijn vijf leuke kinderroutes te vinden waaronder
wandelroute Het Wolvenspoor in Ommen waarbij
kinderen als een heuse wolf door de bossen struinen en van de paden mogen afwijken. De route is
tweeënhalve kilometer lang en start bij restaurant
De Bootsman in Stegeren waar de route ook te
koop is.

2 april
7 mei
4 juni
2 juli

waterpret
Wie naar het Vechtdal Overijssel gaat, wil natuurlijk genieten van de Overijsselse Vecht. Dat kan
goed vanaf de fiets of door middel van een wandeling, maar het water leent zich ook uitstekend om
te vissen of te kanoën. De rivier kent zeventien
soorten vis. Je kunt die natuurlijk proberen zelf te
vangen, maar mensen met weinig viservaring kunnen ook op pad gaan met een visgids van Sportvisserij Oost-Nederland. Zo neemt Frans Boonstra
graag mensen mee om te vissen vanuit zijn Hobie
viskajak en is het mogelijk te vissen met roofvisspecialist Tim Hulshof.
Zwemmen kan ook fijn zijn, bijvoorbeeld vanaf
een van de vele strandjes langs de vecht. Voor wie
meer van een zwembad houdt is Het Heuveltjesbosbad een aanrader: het buitenbad gelegen in de
bossen van Balkbrug werd in 2015 uitgeroepen tot
mooiste zwembad van Nederland. Behalve drie
buitenbaden is er een kinderbad, een familieglijbaan en zijn er springkussens. Kinderen kunnen
zich ook vermaken in de grote speeltuin met een
airtrampoline, een beachvolleybalveld en een pannakooi.
Wie gek is op glijbanen kan goed zwemmen in waterpretpark Aqua Mexicana dat tien glijbanen heeft
waarvan de hoogste twaalf meter is. Let op: het waterpretpark is alleen te bezoeken in combinatie met

else Vechtdal:
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DAGJE
UIT

voor
e beleven Vakantie
het- hele gezin

s een ideale plek om de zont er heerlijk kanoën, fietsen,
llerlei streekproducten. Voor
uur je een BBQ Donut: lekker
wijl je vlees langzaam gaart.

Koppeltuinen Hardenberg
Achter De Koppel, in de uiterwaarden
van de Vecht, liggen de Koppeltuinen. Op
dit bijna drie hectare grote terrein maakt
de bezoeker kennis met het Vechtdal ‘in
het klein’.
Sinds juni 2018 is in de Koppeltuinen een
spannend blotevoetenpad met waterspeelplek te vinden.
www.dekoppel.com

een bezoek aan Attractiepark Slagharen. Ben je op
zoek naar originele dagjes uit? Neem dan eens een
kijkje bij Buitenactiviteitencentrum Hiawatha Actief en kies voor een Lelijke Eendentour, een reuzenkano of een BBQ Donut.
culinair genieten
Tijdens een vakantie kan het heerlijk zijn mooie
stadjes of dorpjes te bezoeken zoals Dalfsen, Hardenberg en Ommen. In Hanzestad Zwolle is het

Plaggenstekerspad

Een BBQ Donut.
bovendien heerlijk winkelen, niet alleen in de lange Diezerstraat maar ook in de Sassenstraat die in
de top 10 van leukste winkelstraten van Nederland
staat. Een echte aanrader is Waanders in de Broeren, een grote boekhandel gevestigd in een middeleeuwse kerk. De boekhandel heeft ook een brasserie en organiseert regelmatig lezingen en concerten.
Voor wie van lekker eten houdt is driesterrenrestaurant De Librije van Jonnie en Therese Boer ook
gevestigd in Zwolle, aan het Spinhuisplein. En met
de producten die je koopt in Librije’s winkel kan je
zelf thuis of op je vakantieverblijf culinair aan de
slag.
Een andere ‘lekker’ vakantie-uitje is aardbeienkwekerij en theeschenkerij RozemArrie in Arrien,
vlakbij Ommen, een mooi gelegen plek voor een
picknick-kruiwagenarrangement: met een kruiwagen vol lekkers zoek je ergens rondom de boerderij
of tussen de aardbeienvelden een mooi plekje voor
de picknick. De aardbeien pluk je makkelijk zelf.

Gezellig en betaalbaar
Vechtdal (Hardenberg - Rheeze)
www.oldemeyer.nl of bel 0523-262805

Naar de Veluwe wanneer u maar wilt.

Ontdek het prachtige, cultuurhistorische
landschap van Hoenderloo. Door weilanden, lanen, landerijen, bos, heide en stuifzand en langs kerk, waterput en plaggenhut. Klompen aan, rugzak op en gaan!
Rondwandeling: het Plaggenstekerspad
(12 km) Startpunt: Activiteiten Restaurant
De Krim, De Krim 4 in Hoenderloo Opstappunt: Landal-Miggelenberg, Miggelenbergweg 65 in Hoenderloo Markering:
Paarse markering in de vorm van een
klomp. De route is in twee
richtingen gemarkeerd, zodat u de route
zowel links- als rechtsom kunt wandelen.
www.klompenpaden.nl/klompenpad/
plaggenstekerspad/

Landgoed Eerde
Midden in het hart van Overijssel, tussen
Ommen en Den Ham ligt landgoed Eerde.
Hier proef je een fijne mix tussen natuur
en cultuur. Ga op ontdekkingstocht in dit
uitgestrekte bosgebied.
www.natuurmonumenten.nl/
natuurgebieden/landgoed-eerde

GERRIT JANªs HOEVE
CHALETBOUW

/DQJH=XLGHUZHJX3/9RRUWKXL]HQ

0342 - 471 571 X www.gerritjanshoeve.nl

De Sassenstraat in Zwolle.
RozemArrie biedt ook een high tea in verschillende prijsklassen. Alle sandwiches, gebakjes en hartige hapjes maakt eigenaresse Inge zelf, natuurlijk
vaak met eigen aardbeien als ingrediënt.
Wie eens wat anders wil, kan kiezen voor de boeren-high tea in combinatie met een koesafari. Met
kinderen kan Doe de Pannenkoek een leuk idee
zijn. Daarbij ga je eerst samen op zoek naar de ingrediënten: melk van de koe, eieren van de kippen
en meel van de molen. Daarna bak je zelf de pannenkoeken en beleg je ze met bijvoorbeeld verse
aardbeien van eigen land. ◀

CHALETPARK

Museum de Fundatie Zwolle
Museum de Fundatie bezit en beheert
een omvangrijke collectie beeldende
kunst. Collectie en tentoonstellingen zijn
te zien op twee locaties: Kasteel het Nijenhuis met beeldentuin bij Heino en Museum de Fundatie in Zwolle.
www.museumdefundatie.nl

Natuurontdekplek
Zuiderpark
Op de Zuiderbreedte in Hoogeveen zijn
de natuur- en outdooractiviteiten al jarenlang een succesnummer. Hierbij worden
kinderen uit de bovenbouw gestimuleerd
om op een leuke en spannende manier
de natuur ontdekken.
www.springzaad.nl/
speelnatuur-per-provincie

advertenties

nd.nl/wandelingen

Groepswandelingen
januari, februari
Het thema van de
wandelingen is
75 jaar Vrijheid.
De afstand varieert
van 15 tot 23 km.

particuliere
verhuur
vakantie binnenland
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Wandel je mee?

■ waddeneilanden
TEXEL: te huur eenvoudig 4
pers. huisje in bos nabij
strand 0 222 311 476
■
Terschelling- Ameland
chalets/stacars v.a.€ 195 pw
kijk op www.
vdsluisvakanties.nl 0512516096
■
RingoG54.op-Ameland.nl
■
Schiermonnikoog, unieke
locatie in de duinen. Luxe
bungalow 4-6 pers. Goed
toegankelijk, veel comfort.
lydia-schiermonnikoog.nl
info: 06-17059747 of lydia.
schiermonnikoog@gmail.
com. Nog enkele weken vrij
in voorjaar en nazomer

■ groningen
VAKANTIEWONING “Lutje Stee”
in SCHILDWOLDE (Gr.) 1-4
pers., comfortabel, alles
gelijkvloers. 0598- 423902
www.lutjestee.nl

■ friesland
Familieweekend plannen?
www.deboerkeri-j.nl Omg.
Appelscha.0516513915
■
Oudemirdum 8pers.
Gezellige,schone, super
complete 8 pers. Bungalow.
Kijk op www.luxehuis.nl

nd.nl/vakantieservice

Vakantie?
Wat doen we
met de krant?

■ drenthe

▶ Bezorgen op een ander (vakantie)adres
▶ Bezorging stoppen, bonnen voor gratis krant
Op te halen bij elk verkooppunt in Nederland waar nd© verkrijgbaar is.
Kijk voor verkoopadressen op nd.nl/losseverkoop.

▶ Bezorging stoppen
Deze mogelijkheden gelden alleen voor een periode van minimaal 1 week.
De digitale krant blijft altijd beschikbaar. Bij bezorging stoppen wordt
de eerstvolgende betaling opgeschoven met het aantal dagen dat de krant
niet bezorgd wordt. Bezorging in het buitenland is op eigen risico en
kost in Europa € 3,30 en buiten Europa € 3,50 per dag.
▶ Vul de bon in of geef de wijziging door via nd.nl/vakantieservice

■ overijssel

Uw gegevens:

voorletter(s)/naam:
straat:
postcode:

huisnr.:
plaats:

telefoon (vast):

telefoon (mobiel):

e-mail:
Ik/wij gaan op vakantie van

t/m:

Uw keuze:

□ Bezorgen op een ander (vakantie) adres
voorletter(s)/naam:
Evt. nummer/kamer/plaats:
straat:
postcode:

2 KINDVRIENDELIJKE chalets+
privacy te huur Camping De
Wolfskuylen Drenthe. Incl.
fietsen, TRAMPO, speelgoed,
LOUNGEbank. Zwembad+
animatie aanw. 0623060743 www.chaletgees
■
bungalow in de natuur op
rustig park in Drents Friese
Wold. Www.huisjedfw.nl,
06-11310776
■
DIEVER: 2-8 pers.bung, 3slk,
wifi,was+vaatw,babymat.,
www.huisjehurenindrenthe.
nl,030-2673382

huisnr.:
plaats:

land:
□ Bezorging stoppen, bonnen voor gratis krant
□ Bezorging stoppen

▶ Deze bon minstens twee weken voor uw vakantie opsturen naar:
Nederlands Dagblad Vakantieservice, Postbus 2085, 3800 CB Amersfoort

Camper en chalet verhuur
Hardenberg / Drachten
www.VAKANTIEBARON.nl
0512303239 kleine belties
■
Gezellig 2-5 persoons
vakantiehuis te Den Ham.
Rustig gelegen aan de rand
van het bos met uitzicht
over de weilanden. Van alle
gemakken voorzien. www.
bw24.nl/06-20062573
■
Prima 2-3 pers. vak.huis bij
bos te Heino. Rust, fietsen,
wandelen. Grote tuin. 0572
393252 www.voorzorg.eu
■
Op camping De Vechtvallei/
-De Klimberg/Kleine Belties
of Bergzicht in Ommen t.h.
chalets/stacars v.a € 175 pw
kijk op www.
vdsluisvakanties.nl 0512516096 P.S. Heeft u
e.v.t.Interesse om met ons
in’t voor- naseizoen de
chalets en stacars mee te
onderhouden en verhuur
klaar te maken - mail of bel
ons dan voor info

■
Te huur ,camping Oldemeyer
,ook buiten seizoen,vraag
naar chalet 249 .6-pers ,info
en tarief zie side van de
camping tel.o523262805
■
FEEST, VERJAARDAG,
FAMILIEREUNIE, VERGADERING
ENZ. Wij hebben uitstekende
zalen met gezellige sfeer en
overdekte speelruimte voor
de kinderen. Voor
boekingen of informatie:
info@kleinebelties.nl of tel.
0523-261303.
■
UW VASTE PLEK op
Vakantiepark De Kleine
Belties? Er zijn weer enkele
stacaravans of chalets te
koop. U bent van harte
welkom op ons park of kijk
op onze website wat er te
koop staat. Info 0523-261303
www.kleinebelties.nl

■ gelderland
Noord-Veluwe, Doornspijk T.
h. op bospark Dennenrhode
mooi chalet; 3 sl.k. (4 p.,
event. 5); grote privé-tuin;
cv, tv en wifi. Huurprijs €
250 - €475 pw (za-za); 0552071350 of 06-10861059.
■
Te huur: 4 persoons mooi
houten chalet op camping
Brockhausen in Stokkum,
Achterhoek, Montferland.
Info: www.chaletengelen.nl
■
ACHTERHOEK, omgeving
Aalten te huur, vakantiewoning. Rust en ruimte.
www.kleinheusinkveld.nl
■
PUTTEN, t.h. 2 pers vak.
woning. Tel.0341-358988
www.hiernaost.nl

■ zeeland
Vakantieverblijf de Trommel
- Domburg - Zeeland.
Sfeervol vakantieverblijf,
direct onderaan de duinen
op het platteland en 1 km
van Domburg. www.
detrommeldomburg.nl /
0618792511
■
KORTGENE Noord-Beveland
Gewoon kamperen zonder
fratsen. Kleine camping bij
het gezellige dorp en Veerse
meer. www.annahoeve.eu
■
KORTGENE Kamperen zonder
fratsen www.annahoeve.eu
■
Camping Stelleplas - chalets
en kampeerplaatsen, www.
campingstelleplas.nl of
0113-563956
■
Ons huisje bij de zoute zee,
het schoonste strand, fijn
op vakantie in eigen land;
www.oostkapellevakantie.nl
038-3322111/06-54988915
■
Oostkapelle t.h. 6 persoons
huisje aan zee, bos en duin
www.
vakantiehuisjebosenduin.nl
kooleverhuur 06-44628006
■
Welkom op onze minicamp.
Duinzicht te DOMBURG. Pl.
vrij voor tenten en caravans
voor 17/7 en na 15/8. Nwe 6
pers.chalets t.h.voor 17/7 en
na 17/8. www.
minicampingduinzicht.nl
Tel.0118-581494 of 0657149054

■ algemeen
Te koop caravan Bürstner
435 TS artstep. 4 pers. bj
2002 €6000 tel.0631361296
■
Plaats uw vakantiewoning
op www.chr-vakantiesite.nl
Hoge respons en eigen
websitepagina.

vakantie buitenland
■ belgie
T.h. 4-pers. chalet. Omg.
Dinant. € 55 p.n. / € 350
p.wk (all in). Tel. 0612395185.

■ duitsland
Matthäus Passion Reis
Leipzig en meer! Kijk op
www.velvision.nl

■ groot-brittannie
MeervAnnecy: ons gerieflijk
chalet vlak aan het strand,
5-7 personen. Wandelen,
fietsen,cultuur. Bewaakt
zwemmen en kinderopvang.
Zie www.pidara.nl

■ tsjechie
vakantiehuizentsjechiesonov. jimdo.com

■ scandinavie
ZuidZweden 4-5 p huis te
huur info: www.sirihuset.nl

■ frankrijk
Op zoek naar een camping
in Frankrijk? Eva Vakanties
biedt kampeerplaatsen,
huurtenten en stacaravans
aan in Auvergne of
Bretagne. Animatie voor alle
leeftijden. www.
evavakanties.nl
■
MeervAnnecy: ons gerieflijk
chalet vlak aan het strand,
5-7 personen.
Wandelen,fietsen,cultuur.
Bewaakt zwemmen en
kinderopvang. Zie www.
pidara.nl

■
Te huur: VAKANTIEVILLA met
zwembad in ZUIDFRANKRIJK. Zie www.
surlacolline.nl Tel. 0628803081.
■
Frankrijk Gîtes 2-8p.en B&B
mooi fiets/wandelgebied
vele brocantes/markten
hist.steden, eigen zwembad
voor-naseizoen 55+korting
www.evenfransleven.nl

■ zwitserland
St. Romain, Zw., t.h. vrijst.
Chalet 6 pers. Parking naast
huis, wasmachine en WiFi
aanwezig. Tel 0653641853.
zie: www.chaletmolenhuis.
nl

■ europa
Met je koor op reis? We
regelen het voor je. Kijk op
www.velvision.nl

vraag en aanbod
■ algemeen
Ned.ansichtkaarten van
voor 1965 H.Versluis. 018521232.

