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Tekst INGE TAUCHER

OUD-HOLLANDSE SFEER
Oer-Hollandse klederdracht, vissersboten en volkstradi-
ties. Je vindt ze nog in Volendam. In dit vakantiepark aan 
de jachthaven pik je die nostalgische sfeer mee: Marina-
park Volendam is als typisch dorpje ingericht. Gelukkig is 
Volendam intussen ook een modern stadje waar je zalig 
kan slenteren en shoppen, en heeft het vakantiepark een 
zwembad, kleuterbad, kids club, kinderanimatie, speel-
tuinen en sport. 
WAAR? Aan het IJsselmeer, zo’n 25 km ten noorden van 
Amsterdam.
IN DE BUURT? Wandelen en fietsen op De Dijk aan het IJs-
selmeer, of een museumbezoek: klederdracht in het Vo-
lendams Museum of beroemde Voledamse popgroepen in 
het Palingsoundmuseum.
Bungalow 5 pers. vanaf € 199 (3 nachten, midweek) | 
www.roompot.be/volendam

OP HET STRAND
Je ziet ze steeds vaker aan de Nederlandse kust: slaaphuizen 
op het strand, waar je opstaat met uitzicht op de branding en 
je voeten in het zand. De meeste strandhuizen worden na de 
zomer afgebroken, maar deze extra ruime Beach Villa’s (4-6 
personen) blijven het hele jaar staan.
WAAR? In Hoek van Holland, waar de Nieuwe Waterweg vanuit 
Rotterdam de Noordzee bereikt.
IN DE BUURT? Sea Life Scheveningen ligt op 25 km, Den Haag 
op 20 km.
Beach Villa vanaf € 625 voor 3 nachten (hoogseizoen) en € 315 (laag-
seizoen) | www.landal.nl/parken/beach-villas-hoek-van-holland

Bijzonder logeren

Voor dat echte vakantiegevoel hoef je niet per se naar de andere kant van de wereld. Je 
vindt het ook in een bijzonder vakantiehuis of hotel met een unieke ligging. Klaar voor een 
zomers weekendje weg?

INSPIRATIE VOOR 

EEN WEEKENDJE WEG

NEDERLAND
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IN EEN KASTEEL
Een luxehotel in een kasteel op een landgoed met een golf-
terrein. Hier geniet je van romantiek, rust en chique extra’s: 
kamers met antieke en koloniale accenten, high tea, high 
wine of een diner in de oude serre.
WAAR? In het dorpje Brummen, op de rand van de Veluwe en 
Nationaal Park Veluwezoom.
IN DE BUURT? Zutphen, Arnhem en Apeldoorn liggen op 
20-30 km, net als dierenpark Apenheul en het bekende 
Kröller-Müller-museum.
Arrangement met overnachting en diner vanaf € 115 p. p. | 
www.voordeeluitjes.nl/hotel/kasteel-engelenburg-2

LOFTBOOT
Het loftgevoel op het water beleef je bij B&B Noorderlicht. 
Hier slaap je in alle rust en luxe tussen het groen en de 
eendjes. Toch ben je op amper een paar kilometer van het 
centrum van Amsterdam.
WAAR? In Amsterdam-Noord, de trendy buurt die creatieve-
lingen aantrekt.
IN DE BUURT? Ook op wandelafstand vind je topadressen, zo-
als restaurant Hotel De Goudfazant of de pas geopende bis-
tro Hangar, allebei aan het water.
Vanaf € 76 per nacht voor twee | bbnoorderlicht.com

IN HET BOS
Even ontsnappen aan de stadsdrukte? Dat kan in Hemelzicht, 
een comfortabele cabin die verscholen ligt in het landschap op 
een voormalig jachtgebied. Met eigen domein en uitzicht over 
weilanden en velden. Ook het bos ligt binnen handbereik. 
WAAR? In het dorpje Lettele in het coulisselandschap van Sal-
land in Overijssel.
IN DE BUURT? Wandelen langs golvende heidevelden en bossen 
in Nationaal Park Sallandse Heuvelrug, de historische Hanze-
stad Deventer ligt op 9 km.
Vanaf € 125 per nacht voor de cabin (max. 4 pers) | 
www.getawaydeluxe.com

WATERVILLA
Een villa die drijft op het water in de Limburgse natuur mét 
een weids uitzicht. De meeste villa’s zijn in privébezit, maar 
sommige worden aan vakantiegangers verhuurd. Je bereikt 
de villa via een loopbrug. Er is ook een aanlegsteiger voor een 
bootje.
WAAR? In het dorpje Ohé en Laak aan de Maasplassen bij de 
Belgische grens.
IN DE BUURT? Waterrecreatie aan de Maasplassen, nog meer 
natuur in De Groote Peel, Maaseik (B) op 10 km, Roermond (NL) 
op 20 km.
Villa (6 pers.) vanaf € 798 per week | www.novasol.be/p/HLI205 
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OP DE BOERDERIJ
Op Ferme d'a Yaaz logeer je vlak bij de schapen, geiten en al-
paca's. Je kan voor de mooie ecologische gîte kiezen (8-9 per-
sonen), maar hebt ook een waaier aan originele mogelijkheden: 
een family pod (foto), woonwagen, trollenhuis, tipi... Voor de kin-
deren is er nog meer leuks, zoals ponywandelingen.
WAAR? In Heinstert (Attert) vlak bij het woud van Anlier.
IN DE BUURT? De stad Aarlen ligt op zo'n 15 km.
Vanaf € 50 per nacht voor 2 in de bijzondere logies, gîte vanaf € 500 
per week | www.lafermedayaaz.be

WELLNESS ÉN PANORAMISCH UITZICHT
Alleen al voor het geweldige uitzicht op de vallei dat je vanop het 
terras hebt, zou je eens in dit massief houten huis voor 15 perso-
nen willen logeren. Maar dat is niet alles. Hier geniet je ook nog 
van een verwarmd buitenzwembad, sauna met kleurtherapie, ja-
cuzzi, hamam en infraroodsauna.
WAAR? In Bomal op 10 km van Durbuy.
IN DE BUURT? Het ruige landschap met rotsen en bossen, in 
Bomal is er elke zondag de populaire ‘La petite batte’, een gro-
te brocante- en rommelmarkt.
Vanaf € 2100 voor een midweek (ma-vr) | 
www.wellnessardennen.be

OUDE SIGARENFABRIEK 
Op een groene plek in het Limburgse dorpje Wijchmaal kom 
je het langgerekte gebouw van een oude sigarenfabriek te-
gen. Factorij 10 is nu een B&B met zes kamers, die vrij strak 
zijn ingericht met warme en industriële accenten. Je kan te-
gen extra betaling ook gebruikmaken van de prachtige well-
ness, met sauna en jacuzzi.
WAAR? Wijchmaal hoort bij de stad Peer in het noorden van 
Limburg.
IN DE BUURT? Natuurgebied de Dommelvallei, een onderdeel 
van Bosland, het grootste bos van Vlaanderen. In Peer kun 
je naar het Bruegelmuseum.
Vanaf € 120 per nacht voor 2 | www.factorij10.be

VILLA MET BINNENZWEMBAD
Wie het Ardennengevoel wil combineren met de luxe van 
veel ruimte, design, een sauna én een binnenzwembad zit 
goed bij deze strakke ‘Cube’-villa met vier slaapkamers. 
Mooie privétuin met een eigen vijver.
WAAR? In het dorpje Noiseux aan de Ourthe op 9 km van 
Durbuy.
IN DE BUURT? Een leuk strandje aan de Ourthe en veel na-
tuur om te wandelen of fietsen.
Vanaf € 1100 per week | nl.belvilla.be (huiscode BE-5377-63)

BELGIË
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ROMANTISCH IN HET BOS
In een bos aan een inham van de Ourthe staat een knusse hut 
in een moderne, landelijke stijl. Een prima uitvalsbasis om met 
z’n tweeën een romantisch weekendje in de natuur te houden. 
Er staat zelfs een houtgestookt buitenborrelbad. De chalet ligt 
rustig en goed afgescheiden op een kampeerterrein.
WAAR? Tussen Houffalize en La-Roche-en-Ardenne.
IN DE BUURT? Brouwerij Achouffe en avonturensporten bij Mou-
lin Bock.
Midweek vanaf € 423 voor 2 | www.ardennes-etape.be 
(referentie 105736-18)

AUTHENTIEK ARDENS HUIS
Natuurstenen muren en eiken balken zorgen altijd voor 
een authentieke sfeer. En dat hoeft helemaal niet oubollig 
of kneuterig te worden, merk je in het mooie, vrijstaande 
vakantiehuis Dell’Arte, dat plaats biedt aan negen perso-
nen. Met mooie tuin.
WAAR? In Wéris, op 9 km van Durbuy.
IN DE BUURT? Een dertigtal merkwaardige megaliethen 
(menhirs en dolmen) en het beste restaurant van de Ar-
dennen: Le Cor de Chasse.
Vanaf € 800 per week | www.novasol.be/p/BLX064
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Lowepro staat voor 

duurzaamheid, degelijkheid, 

kwaliteit en comfort en is 

uitgegroeid tot een marktleider 

op het gebied van cameratassen 

en -rugzakken. Over de hele 

wereld worden de producten 

gebruikt door beginnende 

fotografen,  fotoamateurs en 

professionele fotografen.

Lowepro introduceert  nu 

reistassen, met dezelfde 

materialen en bescherming. 

Voor veeleisende globetrotters 

en voor wie het avontuur niet uit 

de weg gaat en toch in stijl wil 

reizen. Robuuste reistassen voor 

in de auto, op het vliegtuig 

of in de wilde natuur.

Bovendien biedt Lowepro een 

levenslange garantie op 

haar tassen! 

Lowepro HighLine 

Serie -  BP 300 AW/ BP 

400 AW rugzakken & 

RL x400 AW Trolley 

Trek rond en reis in het 

volste vertrouwen terwijl je 

uitrusting veilig en beschermd 

is. De HighLine BP 300 

AW/ BP 400 AW rugzakken 

en RL x400 AW Trolley zijn 

ontworpen  om de ruwste 

natuurelementen én meest 

extreme reisomstandigheden 

te trotseren. Het gebruik 

van stevige materialen, de 

bescherming van je laptop 

tegen stof, regen en sneeuw én 

het ademend en ondersteunend 

ActivZone™ draagcomfort 

garanderen een vlotte en 

veilige reis.

een Lowepro Highline RL x400 AW Trolley. 

Surf naar www.vab.be/wedstrijd en geef een antwoord op 

de wedstrijdvraag.

De stichter van Lowepro was bergbeklimmer en fotograaf 

en ontwikkelde zelf materiaal dat aan zijn eisen voldeed. 

Maar hoe heet de stichter?

A. Lou Lowe  -  B. Andy Lowe  -  C. Greg Lowe

Lowepro 

Reistassen die 
tegen een 
stootje kunnen

> Ga naar www.debeukelaer.be 

voor een overzicht van de Lowepro verkooppunten in België.


