
‘Het heerlijke gevoel 
dat je krijgt wanneer

je buiten bent: 
dat is buitengeluk!’

Ben je dol op kamperen en/of logeren in de natuur? Bespaar je een 
eindeloze zoektocht naar de perfecte bestemming: Ultiem buitengeluk

staat boordevol inspiratie voor overnachtingen in het groen! 
Glampings, campings, tiny houses, boomhutten, pipowagens, 

bijzondere busjes – de lijst is eindeloos. Met dit boek kun je het hele 
jaar genieten van onvergetelijke weekendjes en weekjes weg. 

Marleen Brekelmans en Lotte Jongepier verzamelden voor deze 
gids meer dan vijftig bijzondere, charmante, stijlvolle en eigenzinnige 

kampeerplekken in Nederland en België. Dankzij de prachtige foto’s en 
duidelijke iconen weet je precies wat je kunt verwachten van de sfeer, 

faciliteiten en omgeving. Gegarandeerd voor elke overnachting: 
een fl inke dosis buitengeluk en een gevoel van ultieme vrijheid!

Marleen Brekelmans & Lotte Jongepier
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KAMPEREN EN LOGEREN IN DE NATUUR

Ook in de winter op pad? Je bent 
hier (bijna) het hele jaar door welkom.

Zwemwater aanwezig: in de vorm van 
een zwembad, zwemvijver of meertje. 

Vuurtje maken toegestaan. Soms kun je 
een vuurschaal lenen of huren, soms is er 

een centrale kampvuurplaats. 

Doe je gezellig mee? Er staan leuke 
activiteiten op het programma. 

Privé sanitair bij de kampeerplekken 
en/of glampingaccommodaties 

aanwezig.

Hond mee op vakantie? Je viervoeter 
is meer dan welkom. 

Van table d’hôte tot terras in het gras; 
schuif aan voor een lunch, borrel 

en/of diner.

www.kosmosuitgevers.nl

NUR 500
Kosmos Uitgevers,
Utrecht/Antwerpen
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EEN PRAKTISCHE GIDS VOOR EEN 
ULTIEME OVERNACHTING IN DE NATUUR
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1 − Smûk Recreatie
2 − Natuurkampeerterrein de Voscheheugte

3 − Camping BuitenLand
4 − Landgoed Mariahoeve

5 − Noorderloo
6 − Little Canvas Escape

7 − it Dreamlân
8 − Marenland Recreatie

9 − Stadsboerderij de Sibbe
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Smûk Recreatie ligt in hartje Friesland, vlak bij 
Lemmer en het Tjeukemeer. Je verblijft op het erf van 
Hoeve Waterschap, een Friese stelpboerderij, waar 
naast kampeerplekken en accommodaties ook fijne 
extra’s als een huiskamer, hottubs, een speelschuur 

en een landwinkel te vinden zijn.

Smûk Recreatie
Krompad 11

8539 RN Echtenerbrug
smukrecreatie.nl

•Maak een wandeling door de Rottige 
Meente, een prachtig natuurgebied met 
sloten en rietlanden.
•Wandel naar eetcafé de Dikke Tút bij 
de brug in het dorp en zoek een plekje 
op het gezellige terras.

KAMPEREN EN LOGEREN
Of je nu komt kamperen of logeren, je 
geniet gegarandeerd van een weids 
uitzicht, gastvrijheid én verse eieren bij 
het ontbijt. Zet je eigen kampeermiddel 
neer in het weiland of ervaar het boe-
renleven vanuit een comfortabele, 
sfeervol ingerichte accommodatie. Blijf 
dicht bij het echte kampeergevoel in 
een Smûk Tent, logeer met je gezin in 
een Boerenbed Tenthuisje met privé 
sanitair of boek het prachtige Smûk 
Huske (met eigen hottub!).

3 TIPS IN DE BUURT
•Huur een elektrische sloep en ontdek 
Friesland vanaf het water. Vanaf Smûk 
Recreatie vaar je zo het Tjeukemeer op.

Smûk Recreatie
FRIESLAND
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1 − Charme Camping Hartje Groen
2 − Het Goeie Leven
3 − Het Wilde Weg

4 − Parc Buitengewoon
5 − Oergezellig

6 − Natuurkampeerterrein de Vlagberg
7 − Landgoed Ottermeer
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Parc Buitengewoon biedt je een buitengewoon 
verblijf in de natuur. Op deze prachtige plek in 

Noord-Limburg staan de meest bijzondere huisjes 
en glampingaccommodaties; van tipi tot theehuisje, 

van yurt tot tiny house. Geniet van de Limburgse 
gastvrijheid en van alle extra’s die Parc Buiten-

gewoon voor je in petto heeft.

Parc Buitengewoon
Kleefseweg 14

6599 AC Ven-Zelderheide
parcbuitengewoon.nl

•Stap in een kano en ontdek de 
Zelderse Driessen tijdens een tocht over 
de rivier de Niers. Kano’s zijn te huur 
bij Outdoor Gennep.
•Trek je wandelschoenen aan voor 
een wandeling door Nationaal Park 
De Maasduinen of volg een mooie fiets- 
of mountainbikeroute door de bossen.

LOGEREN
Blijf dicht bij het kampeergevoel in een 
bell-tent of tipi, boek de diamond suite 
met eigen hottub of kies voor de pano-
ramadome met uitzicht over het Limburgse 
landschap. Of ga je toch voor een van de 
andere accommodaties? Het wordt nog 
lastig kiezen met zo veel moois. Relaxen 
in de hottub, een verzorgd ontbijt in de 
kas, een diner op het terras… Na een 
paar dagen buitengewoon genieten ga 
je vol nieuwe energie terug naar huis.

3 TIPS IN DE BUURT
•Huur een e-scooter op Parc Buiten-
gewoon en maak een rit langs de wijn-
boeren in Groesbeek; hét wijndorp van 
Nederland.

Parc Buitengewoon
LIMBURG
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Parc Buitengewoon
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