
 1 

 
VAKANTIE, EROP UIT… OF THUIS? 

 
Beste leden van Stadsdorp Rivierenbuurt, 
 
Hierbij een overzicht van mogelijkheden om jouw vakantie te vieren. Met jezelf, een vriend(in) of 
familie, of in een groep. Wil je de natuur in of juist een stedentrip? Een verzorgde reis of een actieve 
vakantie? Met andere ouderen of juist niet?  
We hebben een indeling gemaakt onder de kopjes vervoermiddel; je kunt natuurlijk zelf kiezen of je 
dat juist anders wilt. Deze tips zij om nog eens na te lezen, om via een website iets op te zoeken en 
om alvast te beginnen met de voorpret! Wij hopen op een berg aan inspiratie om jouw ideale 
vakantie vorm te geven. 
 
A. Erop uit met de fiets 
1. Fietstochten in Nederland, rondritten, of van hotel naar hotel, inclusief bagage vervoer:  

www.travelydays.com; bijvoorbeeld de Elfstedentocht of natuur in Zeeland; www.snp.nl; 
bijvoorbeeld vijf dagen van de Achterhoek naar de Waddenzee; 
www.ANWB.nl; veel fietstochten inclusief advies. 

2. Vrienden op de fiets: www.vriendenopdefiets.nl; wordt lid voor € 8 per jaar en op 6000 adressen 
van gastvrije mensen in Nederland kunt je slapen met ontbijt voor € 22,50 per nacht. Variërend 
van logeerkamer tot tuinhuisje. 

3. Fietsen langs de Engelse kust, Yorkshire enz. Oversteken met P&O-ferries: 
www.houseofbritain.nl/cycle-england; www.englandcoast.com; www.visitbritain.nl. Tevens 
wandelvakanties. 
 

B. Erop uit met openbaar vervoer (of je auto) 
1. Stilte, retraite, verdieping: www.bezinningsvakanties.nl; voor een weekend, midweek of week. 
2. Yoga en meditatie: www.humanawakening.org. 
3. Natuurvriendenhuizen: in de natuur op diverse plekken in Nederland, zoals Noordlaren, 

Oisterwijk en Bergen aan Zee; lidmaatschap verplicht. Mogelijkheden om de fietsen, wandelen, 
vrijwilligerswerk te doen of lekker bijkomen en eten met anderen: www.nivon.nl.  

4. Wandelarrangementen, o.a. delen van het Pieterpad. Onderdak, halen en brengen, 
bagagevervoer en lunchpakket is inbegrepen: www.countyhike.nl. 

5. www.wandeldomein.nl, informatie over o.a. uitrusting, georganiseerde tochten, wandelpaden. 
6. www.vakantie.opmijnmanie.nl: aan alle vormen is gedacht, o.a. alleenstaanden, eco, culinair, 

fotografie, zeilende schepen. 
7. Uitwaaien op een Waddeneiland: per trein/bus/boot. Een flinke reis, maar als je aankomt op de 

kade ben je er echt helemaal uit. Informatie voor de reis op 9292 en voor de veerdiensten: Texel: 
hoeft niet te worden gereserveerd. Terschelling en Vlieland: rederij Doeksen. Ameland en 
Schiermonnikoog: rederij Wagenborg. 

8. In de Kop: Noord-Holland, allerlei tips om daar te wandelen, fietsen, naar het strand te gaan 
en/of te overnachten. 

9. Met de bus (groepsvervoer): www.academischereizen.nl; bijvoorbeeld drie dagen België met gids 
langs prachtige architectuur. 

10. Relatief goedkoop met de bus naar het buitenland: www.flixbus.nl.  
11. Stedentrips per trein: www.tui.nl/stedenreizen. 180 bestemmingen waaronder België, Parijs en 

Londen. Of via www.nsinternational.nl.  
12. SNP: actieve fiets- en wandelvakanties. De reis (per vliegtuig) is CO2-neutraal. Bijvoorbeeld 

fietsen in Sardinië: bijzondere onderkomens en heerlijk eten. 
13. Alle trein-spoorboekjes aan elkaar verbonden, zie www.seat61.com; Engelstalig. 
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C. Erop uit met de auto 
1. Huisje in de vrije natuur, ook buiten Nederland: www.natuurhuisje.nl. 8000 adressen, waarvan er 

200 rolstoel-toegankelijk zijn. 
2. Budgethotel: in Nederland of net erbuiten: aanbiedingen onder de € 100 per nacht. Meld je aan 

op de website en je krijgt de mogelijkheden op de mail: www.budgethotel.nl. Vaak zie je ook 
advertenties in kranten. 

3. Erfgoed Bossem: tien kubushuisjes met ontbijtmandje. Boven je bed kun je een raam openen om 
naar de sterrenhemel te kijken (er is daar weinig lichtvervuiling!): www.sterrenkubus.nl. 

4. Buitenkunst: tal van workshops, voorstelling, ateliers op het gebied van theater, dans, muziek en 
schrijven. Overnachtingen zijn op het kampeerterrein in Dronten. 
 

D. Thuis slapen en toch vakantie 
1. Fietstochten vanuit je huis: koop een zogenaamd Knooppuntenkaart en stel je eigen fietstocht 

samen: overal in Nederland vind je onderweg bordjes met knooppuntnummers en zo fiets je je 
eigen voorkeur van nummer naar nummer. 

2. NS wandeltochten van station naar station: 86 routes totaal, waarbij enkele 2-daags zijn: 
www.ns/eropuit.nl; van enkele tot ruim 20 km per dag. 

3. Tochten per tram of boot in (de omgeving van) Amsterdam: viccartoons@gmail.com. 
4. Stadswandelingen in Nederland: www.ns.nl/wandelen, zoals Rotterdam, Den Haag of Dordrecht. 
5. Voor de tuinbezitters: doe eens gek en ga met mooi weer een nachtje kamperen in je tuin: je kijk 

op je huis is totaal gewijzigd! 
6. Doe de gordijnen dicht, zet je bel en telefoon uit, vertel iedereen dat je met vakantie bent en 

lees eindelijk die stapel boeken zonder te worden gestoord. 
 
Hieronder nog een aantal sites en tips voor mensen die net niet zelfstandig erop uit kunnen of een 
lichamelijke beperking hebben: 
1. Betuwe: kamperen maar ook units te huur (zoals een greyhoundbus): samen fikkie stoken en 

samen eten: www.lievelinge.nl. 
2. Camping Buitenland, Drenthe: opgericht door o.a. Floortje Dessing. Unieke huisjes, samen eten 

(vega- en biologische gerechten), plaatjes draaien: www.buitenland.com. 
3. Overnachten op de Imminkhoeve met zorg en aandacht; Lemele in Overijssel. 
4. www.ouderenvakanties.nl, reisaanbod o.a. een cruisetocht naar Noorwegen. 
5. Nog meer sites:  

www.meevakantiewijzer.nl; www.allegoedsvakanties.nl; www.buitengewoonreizen.nl; 
www.deblauwegids.nl; 

www.roompot.nl/vakantieparken/vakantie-gehandicapten. 
 

Tot slot voor mensen met een smalle beurs, die er toch lekker opuit willen: 
1. Je huis ruilen met iemand op een totaal andere plek: www.huizenruil.com. 
2. Houd je van huisdieren? Mensen willen dolgraag een oppas voor hen in hun huis tijdens hun 

vakantie: www.holidaylink.com.  
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