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OVERNACHTEN

Een huisje op het strand, een sterrenkubus in de natuur of 
een vakantiewoning in een station. Sommige originele 

logeerplekken zijn gewoon te mooi om waar te zijn!

Samenstelling: Joke Groffils
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1
Sterrenkijken in Twente 

Vlak bij het historische stadje Ootmarsum in 
Twente ligt de Saksische boerderij Erfgoed 
Bossem, een authentieke boerderij met een 
unieke aanpak. Logeren bij Bossem kan op 
verschillende manieren. Naast boerderijka-
mers en suites kun je ook slapen in een 
sterrenkubus of in een kindvriendelijke luxe 
lodgetent. De sterrenkubus is een vierkant 
houten huisje met een transparante koepel 
op het dak, waardoor je vanuit bed uitzicht 
hebt op de sterrenhemel. Er staat zelfs een 
telescoop, zodat je op zoek kunt gaan naar 
sterrenbeelden. De ruimte is doordacht inge-
richt met een ingebouwde douche en toilet 
en kitchenette. Op vrijdag kun je aanschuiven 
aan Martins Tafel voor een verrassingdiner 
van een, twee of drie gangen. Of laat jezelf 
verwennen en kies op zaterdagavond voor 
de Twentse table d’ hôte in de boerderij. 
Koeboer Dennis en chef Martin nemen je 
mee op een culinaire rondreis door Twente, 
waarbij je biologisch rundvlees van de boer-
derij en andere lokale producten proeft.
Vanaf € 72,50 per nacht voor 2 personen in een 
sterrenkubus, www.bossem.nl

2
Slapen op het strand  

in Zuid-Holland

Aan de kust van Zuid-Holland vind je het nieu-
we Landal-park met prachtige strandhuizen 

op palen. Vanuit je bed loop je zo de zee in. 
De huisjes hebben een keuken, badkamer, 
buitenruimte, twee slaapkamers en een slaap-
bank in de woonruimte. De huisjes zijn, in te-
genstelling tot vele andere strandhuisjes, het 
hele jaar geopend. Het is de ideale uitvalsba-
sis voor lange wandelingen in de duinen, om 
te watersporten of te genieten van Neder-
landse herfststormen. Doordat het park aan 
de monding van de Nieuwe Waterweg ligt, 
passeren er de hele dag indrukwekkende 
containerschepen. Rotterdam, Den Haag en 
Scheveningen liggen op 25 à 35 km.
Vanaf 275 € voor 4 nachten voor 6 personen in 
een Beach Villa, www.landal.be

3
Watervilla in De Heen 

Op de grens van Brabant en Zeeland ligt het 
park Watervilla’s Zuiderhoeve, in het pitto-
reske plaatsje De Heen. Je logeert er direct 
aan het water met uitzicht op de gezellige 
jachthaven De Schapenput. Kan het nog 
sfeervoller? Er zijn zes villa’s waar je met drie 
tot acht personen kunt logeren. In de omge-
ving kun je in en op het water leuke activitei-
ten uittesten: een sloepje huren, vissen, 
kanovaren… Of citytrippen in Breda, op 35 
km van de villa’s.
• Tip: Ben je op stap met kids? Verras hen dan 
met een bezoek aan Pannenkoekenboerderij 
De Uitwijk. Er is een kinderboerderij, speel-
tuin met hangbrug, voetbal- en volleybal-
veld… en natuurlijk lekker pannenkoeken!
Vanaf € 361 voor 4 nachten voor 3 personen in 
een Watervilla, www.nauticrentals.nl

4
Natuurhut in Drenthe

De Voscheheugte ligt tegenover het prachti-
ge Mantingerzand, een prachtig stuk natuur 
in Drenthe. Hier kom je voor een variatie aan 
natuurschoon: sprookjesachtige eikenbossen, 
uitgestrekte stuifzandgebieden… Dierenlief-
hebbers spotten er vossen, reeën, buizerds… 
Het kampeerterrein is het hele jaar open, 
met 30 staplaatsen, een trekkersveldje en 
drie trekkershutten. De hutten, waar je met 
2 tot 6 kunt overnachten, bieden alle com-
fort: wc, keukentje, zithoek…
Vanaf € 65 per nacht voor 2 à 4 personen (hut 
De Fazant), www.voscheheugte.nl

5
Vintage caravan 

in Westouter

In Westouter opende Marc Delfosse een 
schitterende glamping-stek met tenten en 
koepeltenten aan de rand van een bos. Een 
uitgelezen plek voor een mooie herfstwande-
ling. Maar het zijn vooral de twee glimmende 
Amerikaanse vintage caravans die in het oog 
springen: zo ruim dat je met z’n vieren in één 
Airstream kunt overnachten. Bij slecht weer 
kun je een boekje lezen in de koepeltent waar 
de eigenaar geregeld vinylplaten draait.
• Tip: Voor € 22,50 per dag ontdek je West- 
outer en omstreken per elektrische fiets.
Vanaf € 79 per nacht voor 2 personen in een 
dome, ontbijt € 10 per pers., www.ecologies.be

TIP
Op ongeveer 200 

meter van het erfgoed 
Bossem bevindt zich 
Cosmos Sterrenwacht, 
een educatief centrum 
met grote telescoop 

en planetarium.

Erfgoed Bossem

Landal Watervilla’s Zuiderhoeve

Ecologies

TIP
Vanop het terrein 

van De Voscheheugte 
kun je wandelingen 
met een gids maken. 
Er zijn ook fietsen, 
kinderfietsen en 

tandems.

De Voscheheugte

TIP
Op www.myship-

tracking.com volg 
je de schepen die 
voorbij komen en 

ontdek je wat er in 
het schip wordt 

vervoerd.
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  6
Drijven op de 
Maasplassen

Drijvende Maasvilla’s, ook die bestaan! Ze lig-
gen in een plas ten zuiden van de dorpje Ohé 
en Laak, in het Nederlandse Limburg. Hier 
ontwaak je met zicht op het water in een 
groene omgeving. De villa’s zijn maar liefst 
120 m2 groot en luxueus ingericht. Ze zijn 
zelfs voorzien van een eigen aanlegsteiger.
• Tip: De plas ligt vlak bij de Maasplassen, 
één van de grootste watersportgebieden van 
Nederland. Boek een rondvaart en ontdek 
hoe immens en mooi de plassen zijn. 
Vanaf € 428 voor 3 nachten voor 6 personen in 
een Maasvilla, www.novasol.be/p/HLI205

7
Pipowagen in 

Nederlands Limburg

In de weelderige tuin van Buitengoed de 
Gaard zijn er twee luxe pipowagens, die voor-
zien zijn van alle comfort. Denk aan: twee 
bedstedes, ruime woonruimte met flatscreen 
tv, keuken, badkamer en… een wellness. In 
het weiland bij de Mammaloewagen is er een 
sauna, dompelbad en een hot tub. Je geniet 
hier het hele jaar door van een ontspannend 
weekendje weg.
Vanaf € 350 voor een midweek voor 4 personen 
in een pipowagen deluxe,  
www.buitengoeddegaard.nl

8
In een klein stationnetje 

bij Landen

Station Racour was ooit een verwaarloosd 
stationsgebouw niet ver van Landen, maar 
vandaag is het een fijne weekendplek gewor-
den. Twee treinwagons werden ingericht als 
vakantiewoningen en het toenmalige werk- 
atelier is zelfs een heuse loft voor vijf perso-
nen. Voor koppels is er ook nog een trekkers-
hut. Jij kiest waar je je wilt ‘stationneren’.
Vanaf € 150 per nacht voor 2 personen in de 
vakantiewoning, vanaf € 190 per nacht voor 
2 personen in de treinvakantiewoning, vanaf 
€ 40 per nacht voor 2 personen in de trekkers-
hut, www.stationracour.be

9
In een molen in de  
Vlaamse Ardennen

In de schilderachtige streek van de Vlaamse 
Ardennen, kun je logeren in een 200 jaar 
oude molen. Eigenaar Jo, geboren en geto-
gen in de streek, werd op slag verliefd op de 
molen en toverde deze om tot een pareltje 
waar je met zes kunt logeren.
• Tip: De Vlaamse Ardennen tellen meer dan 
20 bewegwijzerde wandelroutes dwars door 
Braken en Kluisbergen. Als je met kids op 
weekend bent, is het leuk om de streek te 
verkennen met een huifkar. Of je kunt ook 
één van de kinderboerderijen in de omgeving 

bezoeken. Wil je je wederhelft verrassen, dan 
ga je voor een romantische ballonvaart.
Vanaf € 211,20 per nacht voor 2 personen in de 
molen, www.molentersleepe.be

10
Houten hutten 

nabij Houffalize
 
Als je een origineel adresje zoekt in de 
Ardennen, zit je hier goed. Les Cabanes de 
Rensiwez zijn mooie houten hutjes in de bos-
sen nabij Houffalize. Alle huisjes zijn voorzien 
van alle comfort: houtkachel, kitchenette, 
leren zeteltjes… Sommigen hebben zelfs een 
sauna of een Noors bad met zicht op het bos. 
Er zijn hutten aan de rivier, op de heuvel en 
op de heuveltop. Liever lui dan moe? Reser-
veer dan een ontbijtmandje voor ’s morgens, 
dat je zelf samenstelt. Meer nog: je kunt 
het zelfs (voor een kleine meerprijs) laten 
brengen naar je hut.
Vanaf € 321 voor 4 nachten in een hut voor 
2 personen, www.lescabanesderensiwez.be

11
Luxecabin in de natuur

Op het voormalige jachtgebied Hemelzicht 
in Lettelen in de Nederlandse provincie 
Overijssel kun je logeren in een vrijstaande 
cabin met een eigen bos van 4000 m2. De 
cabin is gezellig en warm ingericht met een 

Maasvilla

Buitengoed De Gaard

TIP
Bezoek het stadje 

Thorn, met witgekalkte 
huizen. Ook het na-
tuurgebied Konings-

steen met zijn grazen-
de Gallowayrunderen 

is een aanrader.

TIP
De oude spoorlijn is 
nu een fietspad dat 
aansluit op het wan-
del- en fietsnetwerk 
van het Hageland, 
Haspengouw en 

Wallonië.

TIP
Activiteit boeken 
Je kunt hier vissen, 
wandelen  met een 
gids of paardrijden. 
Of heb je meer zin 

in een heerlijke 
massage?

Station Racour

Molen Ter Sleepe Les Cabanes de Rensiwez
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• Wat? De Vreemde Vogel is een 
origineel buitenhotel rond een 
boerderij op de rand van stad 
en natuur. Een verzameling vreem-
de ‘nestjes’: van vogelhuisje tot 
vliegtuig, van struisvogel tot 
SpaceMees – een caravan op 
poten of een raket met lanceer-
station in een container. Er is een 
tuincafé (broodjes, huisgemaakte 
taart) en heel wat activiteiten, 
zoals een wijnproeverij, cabarat-
diner en knutselatelier.

• Dit vonden wij ervan: De 
Vreemde vogel doet zijn naam 
alle eer aan. Midden in een volk-
se woonwijk rij je door een mooi 
gietijzeren hek en beland je in 
een heel andere wereld: een 
groen domein met een boerderij 
en een idyllisch watertje. De kinde-
ren zijn uitgelaten, als ze ons ver-
blijf ontdekken: gaan we echt in 
een vogelhuis slapen? Het is een 
originele plek met mooie bedden, 
maar wel vrij krap én een steile 
ladder omhoog. De douche en wc 
zijn ondergebracht in een apart 
compartiment beneden: ‘s nachts 
gaan plassen, was voor de kinde-
ren een hele opgave. Spannend, 

De Vreemde Vogel telt negen types verwarmde logies (onder andere 
ook safaritenten en pipowagens), vanaf € 90 per nacht voor twee 
personen (met ontbijt). Tijdens de schoolvakanties 7/7 dagen open, 

daarbuiten enkel in het weekend. 
www.devreemdevogel.nl

maar uiteindelijk wél leuk. Het Vo-
gelhuis is dus vooral een smaak-
vol ingerichte, gezellige én avon-
tuurlijke slaapplek – geen ruim 
vakantiehuis. De kinderboerderij 
met schapen en geiten was na-
tuurlijk een succes, de gratis roei-
bootjes ook. Door de vele activi-
teiten, ook voor kinderen, is dit 
een levendige ontmoetingsplek. 
Niet meteen iets voor rustzoekers, 
al is het natuurgebied De Broek-
polder vlak bij het domein wel 
een aanrader: een gevarieerd 
stuk natuur met watervogels, 
hooglandrunderen en schapen.

• Tip voor uitstap: op een 15-tal  
minuten rijden zit je in het centrum 
van Rotterdam of in de mooie 
dierentuin Blijdorp.
www.diergaardeblijdorp.nl

• Hoe bijzonder is dit? Een origi-
nele ervaring, zeker als je jong en 
wat avontuurlijk bent. Ideaal met 
kinderen vanaf 8 jaar. Leuk te 
combineren met een nachtje in 
Rotterdam. Groot feest gepland? 
Dit is een bijzondere locatie, waar 
je je gasten een heel bijzondere 
overnachting kunt aanbieden.
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Met de geur van 
de zee, een fris 
glaasje rosé en 
een bordje heerlijk 
geurende bouilla-
baisse op een 
zonovergoten 
zuiders terras… 
Bon, on est parti?

Tekst: Joke Groffils  
• Beeld: Barbara Groen

MARSEILLE 2.0
Hoewel Marseille vroeger kampte met het imago van een vuile en onveilige stad, is het nu the place to be in Zuid-Frankrijk. Dat is het resultaat van jarenlang investeren in de stad als toeristi-sche trekpleister. In 2013 was Marseille de Culturele Hoofd-stad van Europa. Nieuwe hotels openden hun deuren, het open-baar vervoer werd uitgebreid… Resultaat: Marseille werd ver-noemd in de ‘top 10 van de mooiste steden ter wereld’ die National Geographic opstelde. Vandaag floreert de stad als een grootse en schitterende medi-terrane metropool.

TOERISME

Onze collega Mireille logeerde met drie van haar dochters 
(zes, acht en tien jaar) in een Vogelhuis bij de Vreemde Vogel.

Uitgetest!

Bijzonder buitenhotel 
in Vlaardingen

15 NL

houtkachel, luxe keuken, badkamer met re-
gendouche, bedden met Auping matrassen… 
Design in de natuur dus.
• Tip: Maak een wandeling langs de glooiende 
heidevelden en bossen in Nationaal Park 
Sallandse Heuvelrug. Psst.. tegen eind dit jaar 
zal er een tweede huisje klaar zijn.
Vanaf € 250 voor twee nachten voor twee 
personen, www.getawaydeluxe.com

12
Op een oud cruiseschip  

in Rotterdam

Wie weg is van cruiseschepen, haalt op het 
ss Rotterdam zijn hartje op. Stap aan boord 
van dit voormalige cruiseschip en droom weg 
in Manhattan-stijl. Waar vroeger de hutten 
van het stoomschip waren, vind je nu de luxu-
euze kamers. Kids zijn ook welkom: zij krijgen 
een welkomstbrief, flessenpost en een ver-
rassing op de kamer.
Vanaf € 65 per nacht voor 2 personen in een 
kamer in ss Rotterdam, www.ssrotterdam.nl

13
In een houten woonwagen 

in de Ardennen

De Ardennen op een unieke manier ontdek-
ken doe je in deze woonwagen. Hier kom je 
helemaal tot rust in de natuur van Erezée, 

een dorpje in de Belgische Ardennen in de 
provincie Luxemburg. De wagen is ingericht 
voor twee personen en voorzien van alle 
comfort: badkamer, bedstee, kachel, keuken-
tje… Kom heerlijk tot rust in deze fijne woon-
wagen die midden in de natuur gelegen is.
• Tip: Maak een ritje met de Toeristische Tram 
van Aisne, die je twee kilometer lang door 
het mooie landschap voert. Maar ook Durbuy 
en La Roche-en-Ardenne liggen op minder 
dan een half uurtje van Erezée.
Vanaf € 181 voor 2 nachten voor 2 personen in 
een pipowagen, www.ardennes-etape.be 
(ref.nr. 105652-01)

14
Op de pier in
Scheveningen

Vanaf nu kun je slapen op de Pier in Scheve-
ningen. Er werden vijf luxe hotelsuites geo-
pend en eind dit jaar volgen er nog houten 
cabines. Een primeur voor Nederland, want 
nergens anders kun je slapen boven strand en 
zee. De suites zijn voorzien van alle luxe: 
kingsize bed, regendouche en zelfs een jacuz-
zi en terras. En… het beste uitzicht op zee 
natuurlijk!
• Tip: als je niet genoeg krijgt van de zee, ga 
dan naar Sea Life in Scheveningen. Je ont-
dekt er de magische onderwaterwereld van 
meer dan 4000 dieren in 45 aquaria.
Vanaf € 231 € per nacht voor 2 personen in een 
suite, www.piersuites.nl

TIP 
Rotterdam barst 

van de leuke koffie-
bars, boetiekjes en 
restaurants. Breng 
ook een bezoekje 

aan het hippe 
Industriegebouw!

Getaway De Luxe

SS Rotterdam

Ardennes Etape

Pier Suites

NL

NL

BE

Pier Suites


