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Spectaculaire slaapplekken
In bus, op schip of op hoogte in caravan
Zijn bed & breakfasts altijd al bijzonder vanwege pand of
locatie, sommige adressen ogen nog eens extra speciaal of
zelfs spectaculair. Overnachten in een caravan op hoogte,
op een vrachtschip of in een stadsbus: alles is mogelijk.
door Marjolein Schipper

Nieuw leven poldermolen
Vijf jaar geleden was poldermolen De Vereeniging weinig meer dan
een ruïne. Het ooit zo trotse gemaal door brand getroffen waarbij de
wieken in vlammen opgingen en jaren van verwaarlozing eisten ook
hun tol. Totdat Derk Bijmolt (42) en Marline Wolda (30) zich over het
vlak bij hun huis gelegen bouwwerk ontfermden.
Na drie jaar lang eigenhandig opknappen is de voormalige molen nu
in gebruik als B&B, het Torentje van Trips. Derk: „Binnen zijn drie
verdiepingen met plek voor maximaal acht personen. Boven slaap je
tussen de oude balken en gebinten. Onze gasten waarderen vooral
de rust en ruimte, want alleen onze woning staat op ongeveer 200
meter afstand. Verder heb je aan de ene kant open weilanden en
akkers en aan de andere kant het Adriaan Tripbos waar je een meertje met strand kunt vinden.”

Logeren
in allerlei
vogelvarianten

Vrij als een vogel
Voor Davy en Petra Konijnenburg stond het zeven jaar geleden als een paal boven water: op deze bijzondere groene
plek in Vlaardingen moest ’iets’ met vogels worden gedaan.
Na een brainstorm met vrienden resulteerde dat in bed&breakfast annex ’buitenhotel’ De Vreemde Vogel.
Bezoekers kijken hun ogen uit, want hier kan heel bijzonder
worden overnacht. In een echt vogelhuisje bijvoorbeeld,
maar ook in de IJzeren Vogel (vliegtuig), in een struisvogel
(een caravan op palen) en een raket, SpaceMees genaamd.
Voor grotere groepen is er safaritent Afrikaanse Trekvogel
of de houten Waterhoen met eigen aanlegsteiger.
„We zijn erg van het groen, van buiten zijn en de natuur.
Met de Vreemde Vogel willen we onze gasten een rustpuntje
bieden in het drukke en momenteel zo vreemde leven. Zo is
er geen televisie in de huisjes maar wel een platenspeler.
Omdat het ruim is opgezet, zo’n 1600 vierkante meter per
huisje, kun je gemakkelijk afstand houden”, vertelt Petra.
Gelukkig heeft de familie ook een restaurant op de locatie
zodat gasten in coronatijd bij De Vreemde Vogel kunnen
dineren. „Roomservice is ook mogelijk.”
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Slapen in
stadsbus
Een droom van vele stadsbewoners: een woonboerderij op het
platteland. Mirjam Altena (36)
en Ted Hendriks (38), wonend
in centrum Leiden, voegden de
daad bij het woord. Ze kochten
een prachtige kop-hals-rompboerderij in het Friese Lutje
Lollum, vlakbij Franeker.
Ze wonen er nu anderhalf jaar
met hun zoontjes Elias en
Aäron en besloten meteen bij
aankoop de B&B van de vorige
eigenaren voort te zetten. „Ted
heeft een horeca-achtergrond
en mijn ouders hadden een
restaurant, dus zo vreemd was
het niet”, vertelt Mirjam.
Naast de gewone kamers
(onder meer het Kippenhok
en de Paardenstal) wilden zij
iets extra bijzonders bieden.
„We hebben nu een pipowagen
maar ook een verbouwde
stadsbus! Ooit reed hij in de
buurt van Haarlem en Heemstede, nu is de bus verbouwd tot
een verblijf voor twee tot vier
personen. Je hebt er een kitchenette, een douche en toilet en
een kachel en buiten een eigen
terras met zitje.”
De bus kan trouwens nog echt
rijden ook, maar blijft voorlopig
lekker in Lutje Lollum staan.
Mirjam en Ted hopen binnenkort zoveel mogelijk zelfvoorzienend te zijn, met een moestuin en kippen en varkens.
„Stellen komen hier tot rust en
jonge gezinnen kunnen de
kinderen laten zien dat eieren
van een kip komen en niet in de
supermarkt worden gemaakt.”
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che reis, die
Die ene magis en altijd in
e
dramavakanti ers delen
ig
de koffer: reiz ngen.
hun ervari

’Camperreis ideaal’
u Ada (60), remedial teacher en Ad Geerlings (60),
werkzaam in de koeltechniek.

Mooiste herinnering
„De rondreis door Canada
met ons gezin. We zijn bijna
drie weken met twee campers
onderweg geweest en het dagelijks optrekken met elkaar en
het verblijf in de prachtige
natuur van Canada was geweldig. Vooral omdat we het met
elkaar al zoveel jaren over zo’n
reis hadden. Toen ik (Ada,red.)
vwo-examen deed, emigreerde
een klasgenoot naar Canada.
We hebben altijd contact gehouden en ik heb altijd gezegd
dat ik hem ooit zou opzoeken.
Bijna 40 jaar later is dat gebeurd!
Hij woont in de buurt van
Vancouver en we hebben hem
aan het eind van de reis bezocht. Daarna zijn we in Vancouver op de cruiseboot gestapt. Onze eerste kennismaking met Canada was Lake

In de jaren zestig
Ze hadden helemaal niets met water, zelfs nog nooit gevaren, en woonden in een
mooi huis in Woudenberg. Totdat Anneke (54) en Wim Robbertsen (55) vijf jaar geleden besloten het roer radicaal om te gooien. De kinderen waren de deur uit, tijd voor
een nieuw hoofdstuk!
Dat is hun schip De Robbedoes geworden, een ingrijpend gerenoveerd 34 meter
lang vrachtschip. Heerlijk om op te wonen én om mee rond te varen, maar uiteindelijk
besloten de twee het originele schippersverblijf – zelf wonen ze in de verbouwde
laadruimte – als B&B te verhuren. De B&B bestaat uit een woonkamer, twee slaapkamers, een badkamer en een relaxruimte.
„De gasten hebben een aparte opgang, dus volstrekte privacy”, vertelt Anneke.
„Het verblijf is helemaal ingericht in jarenzestigstijl, inclusief platenspeler met elpees.
Sinds kort liggen we met gasten niet alleen aan de steiger in Amersfoort, maar kunnen we op verzoek ook een paar dagen met hen varen. Een soort privé-minicruise.”
Anneke heeft zelfs haar baan opgezegd om zich helemaal met B&B en schip bezig te
houden. Dat wordt ook benut als locatie voor fotoshoots, voor optredens en voor
vergaderingen. Momenteel zijn ze korte tijd dicht vanwege een verbouwing; op
Facebookpagina Woonschip Robbedoes zijn alle wedervaardigheden te volgen.
„De ommezwaai in ons leven heeft ons nieuwe energie gegeven.”

Louise, een prachtig azuurblauw meer met op de achtergrond bergen met sneeuw!”

fé Espresso mee. Wij noemen
dat ons vakantiebakkie.”

Langste/verste reis
„Drie jaar geleden waren we
vier weken lang op het Zuidereiland van Nieuw-Zeeland,
wederom met een camper.
We hebben genoten van de
prachtige afwisselende natuur:
de Moeraki Boulders, de Catlins
met de mooie vuurtorenhuisjes, de Milford-gletsjer Sound
die uitkomt in de Tasmaanse
Zee...”

„Een camperrondreis door
Europa. Reizen met een camper is ons heel goed bevallen de
afgelopen jaren. Vooral leuk dat
je met een camper op de mooiste plekken even kunt stoppen,
een kopje koffie kunt drinkt,
een lekkere lunch maakt en je
elke avond op een andere plek
slaapt. Avontuurlijk, het geeft
een vrij gevoel en je hebt je huis
altijd bij je.”

Ultieme gadget

Favoriet adres

„Die zit niet in een apparaat,
het gaat vooral om mooie herinneringen maken.”

„Restaurant The Pitch, gewoon in het Nederlandse
Noordwijk. De locatie is top,
aan de golfbaan met uitzicht op
een mooi Hollands landschap
met koeien en een molen. Het
restaurant heeft een prettige
sfeer en een goede kaart en je
proeft dat alles met liefde en
aandacht is klaargemaakt.”
Sigrid Stamkot

Beste advies
„Plan je reis helemaal zelf,
tickets, hotelovernachtingen,
campers boeken. Een hele klus,
maar het geeft veel voldoening.”

Kan niet zonder...
„Koffie! Altijd gaat er een
doosje instant koffie van Nesca-

Droomt nog van...

Ook in de rubriek Mijn Reis?
Mail naar vrij@telegraaf.nl

’Klasgenoot van 40 jaar geleden in Canada opgezocht’
HOTEL VAN DE WEEK STRANDHOTEL, CADZAND-BAD

Nooit meer weg
uit Zeeland!
Smullen van spionnen
Niet alleen de ligging en het imposante gebouw, maar ook de geschiedenis van B&B Fort
Bakkerskil is spectaculair. Als onderdeel van de Hollandse Waterlinie werd het uit 1970
stammende verdedigingswerk na de Tweede Wereldoorlog als detentiecentrum gebruikt.
Later als opleidingsinstituut voor spionnen, weet uitbater Marco van Beek (49).
„Dat zijn de verhalen waar wij én onze gasten van smullen”, lacht Marco. „Daarnaast is
het simpelweg een heerlijk rustige plek, zo op een eilandje midden in de polder.”
Marco en zijn vrouw Hanny Breeveld (52) namen de B&B in januari 2019 over. „We hadden
ons horecabedrijf in het nabijgelegen Almkerk net verkocht en zochten iets nieuws. Er zat
al een B&B met zes kamers in, wij maken er nog eentje bij.” De kamers hebben simpelweg
de namen van hun vorige functie: de Kruitkamer, de Ziekenboeg en de Officierskamer.
Hoewel Marco en Hanny ook een terras hebben waar ze onder meer lunch aan passanten
serveren, wordt normaliter in een van de nabijgelegen restaurants gegeten. Dat is nu
natuurlijk even niet mogelijk. „Daarom kunnen de gasten van maandag tot en met donderdag gewoon met ons mee-eten, de rest van de dagen serveren we een simpel driegangenmenu.”

In ’t kort
Interieur
Ontworpen door Studio Piet Boon. Moeten
we hier nog iets aan
toevoegen? Lijnen en
vormen, meubels en
decoratie: alles valt
samen in een prachtig
kleurengamma.

Een goed bed, een fijne douche, een perfecte service. VRIJ kroont elke week een hotel tot hotel van de
week. Dit keer het Strandhotel in het Zeeuwse Cadzand-Bad waar werkelijk alles klopt, van de open
haard in de lounge tot het bankje op de kamer.

N

atuurlijk zijn de hotels in deze rubriek
altijd mooi, fijn of
bijzonder. Anders zijn ze
de titel Hotel van de Week
natuurlijk niet waard! Maar
sommige hotels steken er
nog net even een stukje
bovenuit. Uit het Strandhotel wilden we eigenlijk simpelweg niet vertrekken.
Het ruikt er erg lekker; dat
merkten we opvallend genoeg pas bij dat betreurde
vertrek. Geen opdringerige
chemische geur, maar zo’n
aangenaam fris aroma.
De complete inrichting is
een lust voor het oog, of het
nu gaat om de lounge met
open haard, de restaurants
of de kamers. Kleuren en
vormen geïnspireerd door
de Zeeuwse kust, dus mooie
lichte tinten wit en zand,
hout en natuurlijke materialen.
Bovendien is hier iemand
aan het werk geweest die
precies weet wat een hotelgast wil. Heel praktisch
soms: een mooi en comfor-

tabel bankje om even lekker
op te zitten. Lichten die
gemakkelijk zijn te bedienen
zodat je niet een half uur op
zoek hoeft naar verborgen
knopjes. Een stopcontact
naast je bed. Ja, lach maar!
Er zijn zat (dure) hotels waar
je op je knieën achter het
bureau moet kruipen om je
telefoon op te laden.
Genoeg dikke witte handdoeken, niet die zuinigheid
met één groot exemplaar
per persoon. En een gevul-

Locatie
Pal aan de Zeeuwse
kust met uitzichten
over zee, duin en
achterland.

de minibar! Dat is tegenwoordig uitzonderlijk te
noemen; meestal is het
kleine koelkastje leeg of

staat er één flesje water in.
Een föhn met inrolbaar
snoer, hoe gemakkelijk.
Het uitzicht – wij hadden
een kamer met zeezicht –
is natuurlijk fenomenaal,
zo pal aan de kust.
Dan hebben we het hoofdstuk ’eten’ nog niet eens
besproken. De vier restaurants van het hotel hebben
een team van chefs onder
leiding van Sergio Herman.
Zo kun je kiezen uit een
twee-Michelin-sterrenervaring in Pure C, de Japanse
stijl van bar-restaurant
Blueness of brasserie
Airrepublic (*). De dag
kan worden gestart in ontbijtrestaurant Pine House.

Ook over Pine House is
nagedacht. Als hotelgast is
het leuk om overal wat van
te proeven. Die grote, saaie
croissant eet je immers thuis
wel weer. Toch eindig je vaak
met een eigenlijk veel te
groot broodje op je bord.
Hier niet: alles is klein zodat
alle soorten brood/beleg aan
bod kunnen komen. En dat
zijn er flink wat.
Het personeel van de
receptie weet ook de volgende dag nog wie je bent. Ze
hebben de uitrijkaart die ik
graag wil, al klaarliggen. Nou
ja, graag... eigenlijk wil ik dus
helemaal niet weg.
Marjolein Schipper

Service
Ze weten ook de volgende ochtend nog
wie je bent en voorzien
je zonder te vragen
van uitrijkaart voor de
parkeergarage.
Praktisch
Kamerprijzen vanaf
94 euro per nacht,
inclusief ontbijt in het
bijzondere Pine House.
strandhotel.eu

Werkelijk
alles
klopt hier

