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ROËLL DE RAM, oprichtster van reis-
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Nederland

blog WeAreTravellers.nl, neemt je in
dit boek mee naar de leukste spots in
Nederland die er echt om vragen om
bezocht te worden. Waarom zou je naar
het buitenland willen voor een vakantie
of een weekendje weg? In Nederland is
zoveel moois en tofs te vinden!

Verliefd op

Van avontuurlijke natuur waar het barst van het wildlife tot bijzondere accommodaties waar je maar wat graag een nachtje
logeert. In Verliefd op Nederland vind je wereldberoemde highlights, culturele hotspots, toffe steden, mooie boottochten,
goede restaurants en heerlijke stranden. Laat je verbazen, de
meest bijzondere plekken vind je gewoon dicht bij huis!

DE MEEST
BIJZONDERE
PLEKKEN
DICHT BIJ HUIS
NUR 500
Kosmos Uitgevers,
Utrecht/Antwerpen
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Een pleidooi
om in

Nederland
op reis
te gaan

een nachtje logeert. Maar laat je ook verrassen door fameuze highlights, culturele hotspots, toffe steden, mooie boottochten, goede restaurants en heerlijke
stranden.
Het is echt niet nodig om altijd het vliegtuig te pakken of onze landsgrenzen op
een andere manier te passeren om een
vakantiegevoel te ervaren of iets unieks
te beleven. Je onderdompelen in natuur,
dagen lang roadtrippen, op stedentrip gaan, je zintuigen overrompelen of
lekker lui chillen en je hoofd compleet
leegmaken kan ook om de hoek. En bijkomend voordeel: dichtbij blijven is vaak
ook nog eens duurzamer en beter voor
de planeet!
Avonturiers, vakantiegangers, ontdekkers, dagjesmensen en wereldreizigers:
hopelijk werkt dit boek aanstekelijk en
maakt het jullie nieuwsgierig naar alles
wat de Lage Landen je te bieden hebben!

Je hebt een boek in handen over de allermooiste, heerlijk verrassende, wereldberoemde én meest bijzondere plekjes
in Nederland. Een boek vol suggesties en
buitengewone foto’s, waardoor je hopelijk nog vaker op pad gaat in eigen land.
Want waarom zou je Nederland verlaten
voor een dagje uit, weekend weg of minivakantie? Dichtbij is er ook zoveel te zien
en te doen!
Mede door de coronapandemie, en hoe
die de reiswereld op z’n kop heeft gezet,
is het idee voor dit boek ontstaan. Reizen
zoals we dat eerst deden kon ineens niet
meer en we werden bijna gedwongen
om Nederland met andere ogen te bekijken. En wat blijkt, je kunt je bucketlist
ook gemakkelijk vullen met Hollandse
spots! Nederland barst van de plekjes
die je absoluut gezien moet hebben en
die erom smeken om te worden bezocht. Van avontuurlijke natuur waar het
barst van het wildlife tot bijzondere accommodaties waar je maar wat graag
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KIJKDUIN STRANDHUISJES

DE PIER, SCHEVENINGEN

Dagje

strand

life

WIL JE HEERLIJK UITWAAIEN OF UREN
ZONNEN? GA NAAR EEN VAN DE FIJNSTE
STRANDEN VAN NEDERLAND.

HIPPIE FISH, ZANDVOORT

’s Winters of tijdens een onstuimige herfstdag, wanneer
flinke schuimkoppen over het strand waaien en het
zand versierd wordt door hartschelpen, is de verlaten
Nederlandse kustlijn de ideale plek om uit te waaien.
Met de wind in je haren en een waterig zonnetje aan de
hemel kun je uren lopen, strandjutten of schelpen zoeken. Bijkomen van de gure, zilte wind doe je uiteraard in
een van de weinige strandtenten die dan nog open zijn.
Met je koude handen om een beker warme chocomel
met daarop uiteraard een flinke dot slagroom!
Ga je op een warme dag naar het strand, dan is dat
een wereld van verschil met de koudere maanden.
Zodra het vakantie is of de temperatuur boven de 25
graden uitschiet, worden de stranden bezaaid met parasols, zandkastelen en de kleurrijke strandtentjes die
zo iconisch zijn voor de Nederlandse vakantieganger.
Op populaire stukken krioelt het van de mensen en lijkt
het bijna alsof heel Nederland zich op één stukje strand
heeft verzameld. Op andere plekken, soms maar 10 minuten verderop, heb je het rijk alleen. Vis- en ijskramen
rijden af en aan. En grote kans dat je lunch uit een bakje
dikke frieten of portie kibbeling bestaat. Al zijn er tegenwoordig ook heel wat hippe strandtenten aan de
Hollandse kust te vinden.
Met bijna 250 kilometer aan kustlijn vind je genoeg
strand in Nederland. Het ene stukje gezellig druk, het
andere heerlijk rustig. Voor ieder is er wat wils!
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Bloemendaal
aan zee
NOORD-HOLLAND
Of je nou zin hebt in een feestje met
vrienden, een gezellige stranddag met
het gezin of een dagje strandromantiek
met je lief: bij Bloemendaal aan Zee kan
het allemaal. Aan de Zeeweg kun je bij
verschillende beachclubs aanschuiven.
Bij het laid back Woodstock ’69 worden
de beste strandfeesten georganiseerd.
Hier kun je relaxen in hangmatten en
dansen met je voeten in het zand. Hipper dan hip is het stijlvolle Republiek
Bloemendaal. Strandtent San Blas is ook
een aanrader en het hele jaar geopend,
hierdoor kun je ook ’s winters in Bloemendaal het ultieme strandgevoel ervaren. Iets rustiger en erg family friendly

is Parnassia; dit ligt net wat verderop en
dicht bij het duingebied Nationaal Park
Zuid-Kennemerland. Na je strandbezoek
is het leuk om dit natuurgebied even in
te duiken, de kans is namelijk groot dat
je tijdens je tocht Schotse hooglanders
tegenkomt. O, en wil je op een andere
manier actief bezig zijn? Spring dan alles van je af in het trampolinepark op het
strand!

OVERNACHTEN SLAAP IN BLOEMENDAAL AAN ZEE IN HET POORT BEACH HOTEL OF GA
KAMPEREN OP CAMPING DE LAKENS.
STRANDPAVILJOEN REPUBLIEK BLOEMENDAAL, WOODSTOCK ’69, SAN BLAS OF
PARNASSIA.
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Domburg
ZEELAND
De pastelkleurige strandhuisjes die vlak
bij de strandopgang staan, maken het
meteen een feestje om over het zandstrand van Domburg te lopen. Al kom
je hier ook moderne beachhuts met
reusachtige ramen tegen waarin je maar
wat graag de nacht doorbrengt. Net als
veel andere stranden in Zeeland, is ook
het strand bij Domburg heerlijk rustig
en een stuk stiller dan de veelbezochte stranden in Noord- of Zuid-Holland.
Hier kun je ongestoord zonnen, relaxen
en uitwaaien. En heb je even genoeg
van alle slaaphuisjes op het strand? Dan
hoef je niet ver te lopen voor je in een
stuk niemandsland bent en enkel wordt
omringd door overvliegende meeuwen.
Zoek je een toffe speeltuin - misschien
wel de allerleukste van de Nederlandse kustlijn - dan moet je nog iets verder
naar het noorden. Op het Vrouwenpolder Strand staat bij strandtent De Dam
een minivuurtoren waar je in kunt klimmen, een knalgele glijbaan en andere
bouwsels waarop geravot kan worden!
OVERNACHTEN IN DOMBURG VIND JE
DIRECT OP HET STRAND HEEL WAT
VAKANTIEHUISJES, EIGENLIJK IS ER GEEN
BETERE MANIER OM OP HET STRAND TE
OVERNACHTEN DAN IN ZO’N BEACHHUT!
STRANDPAVILJOEN DE OASE OF DE DAM.

Het
Palendorp
in Petten
schreeuwt
om een foto
Petten &
Sint-Maartenszee
NOORD-HOLLAND
Niet alleen het rustige strand van Petten en Sint-Maartenszee is fijn, ook wat
je achter de duinen vindt is de moeite
waard! Tussen eind maart en half mei
kun je hier namelijk tulpenvelden in
bloei zien. Maar vooral is het strand hier
heerlijk rustig, al zijn er wel een handjevol strandtenten: ga naar Zee en Zo in
Petten of naar New Zuid in Sint-Maartenszee. Wandel in Petten ook zeker
even langs het Palendorp, dat precies
op de grens van het land en de zee is
gebouwd: het is een simplistisch kunstwerk dat schreeuwt om een foto. Ga je
liever nog even de natuur in? Dan vind
je vlak bij Sint-Maartenszee natuurreservaat Het Wildrijk waar je in het voorjaar
veel blauwpaarse hyacinten kunt zien. Of
wandel het Korfwater bij Petten in, waar
je een vakantiehuis kunt spotten dat is
ontworpen door de Nederlandse architect Gerrit Rietveld.
OVERNACHTEN BOEK EEN NACHT BIJ
CAMPING CORFWATER EN SLAAP DAAR IN
EEN ROBUUSTE SAFARITENT.
STRANDPAVILJOEN ZEE EN ZO OF NEW
ZUID.
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ontdek
&

Op pad in de

natuur

KARAKTERISTIEKE LANDSCHAPPEN EN
SCHITTERENDE DIEREN, DE
NEDERLANDSE NATUUR VRAAGT
EROM ONTDEKT TE WORDEN.
Of je nou zin hebt in een fikse hike of een
rustig blokje om, er is in Nederland genoeg
natuur om van te genieten. Het meest indrukwekkend zijn misschien wel de paarse
heidevelden, de duinlandschappen die Nederland bijna op een sahara doen lijken of de
nationale parken waar imposante dieren leven zoals reeën, hooglanders en wilde paarden. Maar het ultieme buitengevoel beleef je
absoluut ook in bossen waar paadjes geen
einde lijken te hebben en bomen in de herfst
alle kleuren van de regenboog krijgen.
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beleef

Drents-Friese
Wold
Tussen Appelscha, waar je de Bosbergtoren zeker op moet klimmen voor een
onvergetelijk uitzicht, en Diever kun je
fietsen of hiken door beekdalgraslanden, de meest uitgestrekte bossen van
Nederland en eindeloze vennen. Je bent
hier in het Drents-Friese wold, een van
de grootste natuurparken in Nederland.
Hier is het zo stil! Als je op zoek bent naar
een stukje niemandsland, is dit de plek
waar je heen gaat. Vanuit de dichte bossen loop je vanzelf over zandverstuivingen de Kale Duinen in (waar de temperatuur kan oplopen tot 60 graden) en je
kunt zandpaden volgen tot aan eindeloze heidevelden. Mis ook het hunebed
van Diever niet en in dit eldorado voor
vogelaars nestelen de roodborsttapuit
en de geelgors. Ben je een paardrijder?
Dan kun je via manege Ludanchelo een
bosrit maken. En wil je liever nog eens
van een uitzicht op grote hoogte genieten? Ga dan naar uitkijktoren De Zeven,
iets verderop bij het Fochteloërveen.
PLAN JE TOCHT DE HOOFDENTREE TOT
HET PARK BEVINDT ZICH BIJ HET BEZOEKERSCENTRUM OP TERWISSCHA 6A IN
APPELSCHA OF BEGIN BIJ HET
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DRENTHE & FRIESLAND

De Meinweg
LIMBURG
Wilde zwijnen, hermelijnen, vossen,
kraanvogels, bunzings, steenmarters,
adders en ijsvogels kun je spotten in
het terrassenlandschap De Meinweg
ten oosten van Roermond. Er zijn goed
bewegwijzerde routes uitgezet voor fietsers, mountainbikers en wandelaars. Ga
over de heuvels, door de heidevelden en
voorbij de vennen. Rijd langs bosmeertjes die zijn ontstaan door het afgraven
van veen, wandel over het knuppelpad
van Sint Ludwig en houd een pauze bij
de sfeervolle Brasserie De Boshut waar
ze naast koffie uiteraard ook Limburgse
vlaai serveren!

INFORMATIECENTRUM AAN BOSWEG 2A
IN DIEVER.

PLAN JE TOCHT VOOR MOOIE WANDEL-

OVERNACHTEN BOSHUIS NIJ HILDEN-

EN FIETSROUTES KIJK JE OP

BERG, NATUURKAMPEERTERREIN OUDE

VVVMIDDENLIMBURG.NL.

WILLEM, BOSHUIS FRIESCHE DUIN OF

OVERNACHTEN KASTEEL DAELENBROECK

CAMPING DIEVER.

OF ZOEK EEN HUISJE VIA
NATUURHUISJE.NL.
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UITZICHT VANAF DE BOSBERGTOREN, APPELSCHA
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City

Op

stedentrip
GA VOOR EEN STAYCATION EN
PLAN EEN CITYTRIP NAAR EEN VAN DE
TOFSTE STEDEN IN ONS LAND.

Je hoeft echt niet het vliegtuig te pakken
of de landsgrenzen op een andere manier
te passeren om op stedentrip te kunnen.
Nederland barst namelijk van de leuke steden. De een hypermodern en de ander ouderwets gezellig. En er zijn altijd wel knusse
straatjes waar je mooie conceptstores tegenkomt, verrassende highlights en goede restaurants waar ze je maar wat graag het meest
verrukkelijke eten voorschotelen. Enige probleem: met zoveel toffe steden is het soms
moeilijk kiezen. Daarom bij dezen een fijne
selectie steden waar je sowieso een keer op
citytrip moet of een volle dag wilt spenderen.

trip
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Rotterdam
ZUID-HOLLAND
Must sees in Rotterdam zijn natuurlijk de
levendige Markthal, de Erasmusbrug, de
citroengele Kubushuizen en de Euromast. Maar er is nog zoveel meer! In de
modernste stad van ons land wil je knetterhard met de watertaxi van A naar B
varen, naar de Witte de With ga je voor
een avondje uit, in het Museumpark kun
je de nodige dosis cultuur opsnuiven en
shoppen doe je het best bij het Rotterdamse Collectiv of ga los bij de hotspots
op de Pannekoekstraat. En wil je even
aan het stadsleven ontsnappen? Dan is
een wandeling over het Eiland van Brienenoord leuk: je hebt uitzicht op de Van
Brienenoordbrug en de kans is groot dat
je een harige hooglander tegenkomt.
OVERNACHTEN KING KONG HOSTEL, HET
SS ROTTERDAM, EEN KUBUSWONING VIA
STAYOKAY OF CITIZENM.
FOOD & DRINKS DUDOK, OSTERIA LIZ,
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BISTROT DU BAC OF OP HET DAK.

Maastricht
LIMBURG
Een stad vol bourgondiërs, ondernemers,
levensgenieters en studenten. Hoe kun
je niet verliefd worden op Maastricht?
Hier wil je flaneren over het Vrijthof, verdwalen in kronkelstraatjes, shoppen bij
Festen in de Minckelersstraat, rondhangen op gezellige pleintjes, snuffelen op
de zaterdagse rommelmarkt, mensen
kijken vanaf een terrasje in de Koestraat
en bladeren in boeken in de Dominicanenkerk. Wie zin heeft in iets actiefs
huurt een fiets en rijdt naar de Pietersberg of wandelt door het Stadspark en
over de stadsmuur!
OVERNACHTEN TOWNHOUSE HOTEL, THE
DUTCH OF KABOOM HOTEL.
FOOD & DRINKS BRANDWEERKANTINE,
CAFÉ ZONDAG, WITLOOF EN TAPIJNKAZERNE.
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Utrecht
UTRECHT
Zodra je met een ijsje van Venezia of een
bol van Broodje Mario over de grachten slentert, langs de singels loopt, door
het Wilhelminapark flaneert of door de
Twijnstraat wandelt, ben je verkocht.
Utrecht is een charmante studentenstad
bomvol hotspots, historische pareltjes
zoals het Pandhof en je kunt fietsend of
met een kano in no time de natuur opzoeken. Qua natuur is Amelisweerd the
place to be en daar moet je jezelf uiteraard een pauze gunnen bij de Veldkeuken. En ben je in de zomer in Utrecht
en wil je dolgraag zwemmen? Pak dan
de fiets naar de Maarsseveense Plassen!
Mis verder het Rietveld Schröderhuis, het
Museumkwartier en het Nijntje Pleintje
niet.
OVERNACHTEN THE ANTHONY, HOTEL
SIMPLE, MOTHER GOOSE OF BUNK.
FOOD & DRINKS THE STREETFOOD CLUB,
SOIA, KARIBU CAFE, WT URBAN KITCHEN
EN 30ML.

Leiden
ZUID-HOLLAND
Het gemoedelijke Leiden heeft oogstrelende monumenten als de Burcht en de
Morspoort. Wandelend over de Boterstraat kun je genieten van alle prachtige huisjes aan de Nieuwe Rijn, al moet
je ook zeker het uitzicht vanaf de Bostelbrug op Molen de Put niet overslaan.
Of maak een rondvaart door deze waterstad. Een tropische oase van rust vind
je bij de Hortus Botanicus en vlakbij staat
de Oude Sterrenwacht. De oplettende
citytripper zal algauw ontdekken dat
Leiden bezaaid is met muurgedichten.
O, en musea? Die vind je hier ook! Ga
naar Corpus, Naturalis of het Museum
Volkenkunde.
OVERNACHTEN BOUTIQUE HOTEL
D’OUDE MORSCH OF HUYS VAN LEYDEN.
FOOD & DRINKS BRASSERIE DE POORT,
LOT EN DE WALVIS, WAAG, LEIDSE LENTE
EN ROOS.
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