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Mijn wensenlijstje
voor dit jaar:

1. wadlopen en zeilen in Friesland
 (pagina 47 en 48)

2. de Ninglinspo lopen in de Belgische Ardennen 
 (pagina 100)

3. de Napoleonroute volgen van Wallonië naar 
 Parijs (pagina 108)

Voorwoord
De kracht van een camper, caravan of tent is dat je ermee kunt 

trekken en last minute kunt beslissen om op vakantie te gaan. Dus 

als ik woensdag zie dat er een stralend weekend aankomt, haal ik 

donderdag de caravan uit de stalling en pak ik ’m ’s avonds in. Ik vraag 

Thomas om op vrijdag eerder thuis te komen en zodra de kinderen uit 

school zijn, rijden we richting onze minivakantie. Lang leve de vrijheid. 

Sinds een paar jaar gooien allerlei sportactiviteiten van de kinderen 

wel wat roet in het eten, maar nog steeds kunnen we in het voor- en 

naseizoen een behoorlijk aantal weekenden de hort op. 

Waarheen is dan vaak de vraag. Zeker bij spontane acties heb ik 

de neiging steeds naar ons vaste stekje in Zeeuws-Vlaanderen (zie 

pagina 90) te gaan. Herkenbaar? Dan heb je het juiste boek in handen. 

In Caravanity Supertrips draait het om de omgeving en om de 

activiteiten. Dat de meeste campings zo leuk zijn dat je eigenlijk niet 

meer naar huis wilt, is een heel fijne bonus. Grootste nadeel van dit 

boek is dat er zoveel leuke bestemmingen in staan dat kiezen moeilijk 

wordt. Kun je echt niet kiezen? Knoop dan een paar supertrips aan 

elkaar en je hebt een supertrip XL.

Veel plezier!

Femke Creemers

femke@caravanity.nl
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Bij de tips in dit boek staan icoontjes, die aangeven wat voor 

soort dingen je kunt verwachten.
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Grootse liefde

Rogier Brouwer is zo ongeveer zijn hele leven verliefd op 

de Volkswagen T1. Het is het busje der busjes. De V-vormige, 

tweekleurige neus en alle associaties die bij deze camper 

horen, roepen bij heel veel mensen een warm gevoel op. En 

zo hoog op zijn benen is het ook nog eens een enorm vrolijke 

wagen om te zien.

Deze T1 is in 1965 geproduceerd en heeft bijna vijftig jaar 

in Californië rondgereden. In 2014 kocht Rogier de bus in 

zeer slechte staat bij een Nederlandse specialist. De T1 zag 

er ontheemd en zielig uit met zijn bruine epoxy-jas en al zijn 

gaten. Vanbinnen bleek de bus daarentegen in goede conditie. 

Impulsief en puur op emotie besloot Rogier de zorgplicht op 

zich te nemen en zich over hem te ontfermen.

Twee ijskoude maanden in een veel te natte schuur volgden. 

Hier verdeelde hij zijn nieuwe bolide in honderden zakjes en 

doosjes. En uiteraard werd alles vastgelegd op duizenden 

foto’s. Hij had nog nooit eerder aan een auto geklust en het 

ging dan ook niet allemaal vanzelf. ‘Bij vijf graden onder nul op 

noppenfolie liggen met een slijptol in je handen, omdat net dat 

ene boutje waar je niet bij kunt, doordraait, was best een test 

voor onze vriendschap,’ vertelt Rogier. Maar gelukkig heeft hij 

de bus helemaal kunnen strippen.

In april 2014 ging de bus naar de straler. Het laswerk en de spuiter 

volgden en in december konden ze herenigd worden. Rogier in een 

dikke winterjas en de bus in origineel sea blue en blue white. Het 

assembleren kon beginnen. ‘Het was doodeng om de eerste gaatjes 

in de verse lak te boren, maar met steeds een zakje minder ontstond 

er weer een originele Westfalia. De bus werd gekeurd en trots als een 

pauw, glimmend van plezier reed ik in juli 2015 mijn eerste meters.’

Op wat kleine trips na heeft Rogier nog geen tijd gehad om 

een mooie lange reis te maken met de camper. ‘Het liefst ga ik 

een jaartje minimalistisch op reis door Europa. Starten met de 

midzomernachtzon in Fins Lapland en dan met de opkomende zomer 

afzakken naar Zuid-Italië. Geen snelwegen en alles negerend wat 

zonder sirene achter mij rijdt. Samen met mijn nieuwe blauwe vriend 

in peace.’

ON THE
ROAD
~
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Noord-Brabant
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Friesland
Zuid-Holland
Noord-Holland 
Gelderland
Utrecht
Groningen
Zeeland
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1. In en om Westerbork
Wildlands Adventure Zoo Emmen is een indrukwekkend dieren-

themapark met verschillende werelden die je kunt bezoeken. In 

Jungola wonen olifanten, apen, vogels en vlinders. Serenga kenmerkt 

zich door hete droogte. Hier vind je neushoorns en leeuwen. 

En Nortica laat de leefwereld van zeeleeuwen en pinguïns zien. 

Daarnaast is er nog een grote overdekte speeltuin.

Uiteraard mag herinneringscentrum Kamp Westerbork niet 

overgeslagen worden. Loop over het kampterrein en laat je 

overweldigen door de geschiedenis. In het bijbehorende museum vind 

je veel achtergrond- en persoonlijke verhalen.

wildlands.nl

kampwesterbork.nl

  Top tipsOp ontdekkingstocht
door Drenthe
Tip van: Erik en Marieke Middel en hun dochter
  van 7 maanden

Land: Nederland

Regio: Drentse Hooglanden / Drentste Aa / Hondsrug

Aantal km vanaf Utrecht: 160 

Drenthe is hot en dat is niet heel gek. Drenthe heeft veel 

ongerepte natuur en er zijn bijzondere plekken om te 

ontdekken. Tijdens een wandeling is daar ineens een prachtig 

ven, ligt er een hunebed verscholen of verkoopt een lokale 

boer er goddelijke jam. Ook de kleine dorpjes zijn een bezoekje 

waard, de tijd lijkt er stil te hebben gestaan. Maak een toer 

door de Drentse Hooglanden, de Drentse Aa en Hondsrug via 

kleine N-wegen en je doet de allermooiste ontdekkingen.
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2. In en om Norg
Het Fochteloërveen is een prachtig hoogveengebied waar kraanvogels 

resideren. Maak een wandeling en neem je picknickmand mee. 

Bij slecht weer zit je vanuit de camping in Norg in 20 minuten in 

de stad Groningen. Een dagje shoppen is altijd leuk, maar bezoek 

ook zeker het Groninger Museum en de Martinikerk. In Norg zelf 

is ook veel te beleven. Traditioneel zijn er de Norgermarkten, 

waar paarden en pony’s worden verhandeld, die op verschillende 

dagen worden georganiseerd. En in juli wordt het Norgermarkt 

Concours georganiseerd, waar je bijvoorbeeld het ringsteken kunt 

aanschouwen.

hetfochteloerveen.nl

toerisme.groningen.nl

ditisnorg.nl

3. In en om Diever
In Diever is een groot openluchttheater waar in de zomer 

Nederlandstalige voorstellingen van de werken van Shakespeare 

worden gespeeld. Verder kun je in de omgeving prachtige 

wandelingen en fietstochten maken in de vele nationale parken zoals 

Dwingelderveld (met sterrenwacht).

shakespearetheaterdiever.nl

www.nationaalpark-dwingelderveld.nl
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Camping Bij ons in Groesbeek is een landelijk gelegen camping 

aan een mooie beek (Groesbeek), waar kinderen zich uren kunnen 

vermaken. Het is een kleine camping (30 staanplaatsen) midden in 

de natuur: ijsvogels zijn frequente bezoekers. Iedere vrijdag is er 

aanschuiftafel. De eigenaren bakken dan bijvoorbeeld zelf verse 

pizza’s in houtovens.

bijonsingroesbeek.nl

Campingtip
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Land: Nederland

Regio: Ronde Venen

Aantal km vanaf Utrecht: 35 

Precies tussen Utrecht en Amsterdam ligt het gebied De Ronde 

Venen. Riviertjes kronkelen hier door het polderlandschap en 

waterratten, jong en oud, vermaken zich hier eindeloos. Even 

genoeg van al het water? Een dagje Amsterdam of Utrecht 

biedt uitkomst. Shop till you drop of ga op museumbezoek in 

het Rijks of het Van Gogh Museum.

1. Bootje varen
Huur een dagje een kano, roei- of motorboot en ga op 

ontdekkingstocht. Vanaf de Kromme Mijdrecht (waar de camping aan 

ligt) vaar je zo naar de Vinkeveense of Nieuwkoopse Plassen. Neem 

een picknickmand mee (de camping kan een rijkgevulde mand voor 

je klaarmaken) en meer aan waar je wilt. De camping verhuurt kano’s, 

roeiboten en een motorboot.

amstelkade.nl

  Top tipsPlonzen in Wilnis
Tip van: mijzelf, Thomas, Luca (9) en Noa (7)
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Overal dichtbij

Everdien van Winkoop en haar (aanstaande) man zijn 

helemaal gek op hun Kippetje. Frankrijk is hun lievelingsplek 

en dan met name Midden-Frankrijk tot Parijs. ‘Met de 

caravan kun je overal dichtbij komen en heb je toch echt dat 

vakantiegevoel. Zo sta je ’s middags in de drukte van het 

overweldigende Parijs en zit je ’s avonds in alle rust aan een 

glas wijn op de camping.’

Wat altijd mee gaat is het bordspel Kolonisten van Katan en de 

gekleurde lichtslang voor wat extra gezelligheid. Als het donker 

wordt, wordt het spel gespeeld, gaan de kaarsen aan, komt de 

wijn op tafel en is de vakantie compleet.

ON THE
ROAD
~
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Door haar passie voor kamperen, weet Femke Creemers als geen ander de 
allerleukste plekjes te vinden. Voor Caravanity Supertrips verzamelde zij de tofste 
tripjes, van haarzelf en fans. Volop inspiratie over de omgeving, top tips voor 
activiteiten, restaurants en de mooiste campings. En alles op maximaal 4 uur 
rijden vanaf Utrecht. Met dit boek is het inpakken en wegwezen!
 
Femke Creemers richtte Caravanity.nl op en deelt sindsdien de leukste ideeën, 
beste how-to’s en meest spectaculair gerestylde caravans. Eerder verschenen 
Caravanity en het Caravanity Camping Kookboek.

Over Caravanity:
‘Een fijn voorproefje op de vakantie!’ - Happinez

Over Caravanity Camping Kookboek:
‘Het boek om de sterren van de camping te koken’ - Veronica Magazine
‘Om van iedere campingmaaltijd een feestje te maken’ - VT Wonen
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