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Met fietsen en al in ee n vintage kampee rbus

Nostalgische campertoer
door het noorden
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e bus gaat maar vier keer per dag. 
De reis vanuit Haarlem naar het 
Drentse Mantinge duurt de hele 

ochtend, maar eenmaal aangekomen op 
de boerderij van Martin en Manilde 
weten we dat het de moeite waard is. We 
zien Ome Tinus al staan, de okergele 
Ford Taunus uit 1974 die we de komende 
drie dagen te leen hebben. Ome Tinus is 
een van de negen Casita’s on Wheels, vin-
tage kampeerbusjes en caravans uit de 
jaren ’60 en ’70 die Martin en Manilde 
verhuren. Allemaal gerestaureerd, in een 
retrostijl.

VARIATIE AAN NATUUR
Compleet met gestreken beddengoed, 
een tuinset, spelletjes uit de oude doos 
en plattegronden rijden we al ronkend en 
brommend weg met ons huisje op wie-
len, de wijde natuur in. Letterlijk, want 
op de planning staan drie nationale 
 parken: het Dwingelderveld in Drenthe, 
de Weerribben-Wieden in Overijssel en 
het Drents-Friese Wold op de grens met 
Friesland. Hoewel ze op een steenworp 
afstand van elkaar liggen, is de variatie 
aan natuur nergens zo groot als in dit 
deel van het land. De stuifzanden, heide-
velden, bossen en rietlanden zijn uitste-
kend te ontdekken per fiets, te paard, al 
wandelend of peddelend in een kajak of 
kano.
Vanaf moment één trekken we veel 
bekijks met Ome Tinus, die een hoop 
oh’s en ah’s oplevert van voorbijgangers. 
We parkeren aan de rand van het Dwin-
gelderveld, dat geflankeerd wordt door 
gevarieerd bos, jeneverbesstruwelen en 
tientallen vennetjes. Bezoekers komen 
het liefst in augustus hiernaartoe, wan-
neer de heide prachtig paars kleurt. 
Vanaf het bezoekerscentrum fietsen we 
naar de schaapskooi in Ruinen, waar we 
zittend met onze rug tegen een oude 

boom naar de Drentse heideschapen 
 staren. Nu is het al middag, maar in de 
zomermaanden kun je hier elke ochtend 
zien hoe een schaapsherder met zijn 
schapen de heide opgaat.

SCHILDERACHTIGE ENTOURAGE
Wie de Weerribben-Wieden bezoekt, kan 
onmogelijk om Giethoorn heen. Het 
populaire, langgerekte dorp met de bij-
naam ‘Venetië van het noorden’ trekt 
sinds jaar en dag veel buitenlandse toe-
risten. Onszelf vervoeren doen we zoals 
vanouds: met de Gieterse zeilpunter. 
Voordat we in onze prachtige eikenhou-
ten fluisterboot van Punterwerf Wilde-
boer wegvaren, pauzeren we nog even in 
de bijbehorende koffie- en theeschenkerij 
D’Ellige. Die avond dineren we bij Café 
Fanfare, met fantastisch uitzicht op de 
schilderachtige entourage, hoge houten 
bruggetjes en rietgedekte boerderijen die 
zo kenmerkend zijn voor Giethoorn.

  Je komt niet alleen Drentse hei-
deschapen tegen, ook andere soorten.

 Zo veel routes: moeilijk kiezen!
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Drie nationale parken, elk in een andere provincie en met een 
eigen karakteristiek landschap en unieke sfeer. Óp naar het 
noorden van Nederland, achter het stuur van een vintage 
camper met de fietsen achterin. Een prachtcombinatie voor 
een weekend weg in voor- of naseizoen.

TEKST VICKY DE LA COTERA MANRIQUE FOTOGRAFIE MARTIJN SENDERS
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Ome Tinus blijkt alles in huis te hebben 
voor een comfortabele nacht: een ruime 
zitplek die omgetoverd kan worden tot 
een tweepersoonsbed, een aanrecht en 
waterkoker, keukenkastjes met servies en 
keukenspullen en zelfs een spiegel. Maar 
ook aan details is gedacht: een grasmatje 
met bloemen op de achterklep, zelfge-
maakte gordijntjes, een ouderwetse ver-
banddoos en een grammofoonspeler met 
bijbehorende foute platen. 

RIET, RUST EN RUIMTE
Het zachte getik van de regen tegen de 
ramen haalt ons de volgende ochtend uit 
een diepe slaap. Met een kop koffi  e en 
een plattegrond op tafel stippelen we de 
fi etsroute voor vanmiddag uit. Wanneer 
een waterig zonnetje zich voorzichtig 
laat zien, fi etsen we de Weerribben-
Wieden in. De Beulakerwijde glinstert in 
het zonlicht en de drukte van Giethoorn 

Naar de stad
Rondom de drie nationale 
parken liggen tal van gezellige 
stadjes met leuke winkels, 
 terrassen en knusse eetgele-
genheden. Steden met een rijke 
historie, musea, galeries en 
cultureel erfgoed. Ontdek het 
grootste waterkunstwerk van 
Nederland in Hoogeveen, drink 
een ambachtelijk gebrouwen 
biertje op het terras in Meppel 
en luister naar de bijzondere 
verhalen van de oude vesting-
stad Steenwijk. Liever een 
dorpje in? Bezoek dan Dwinge-
loo, Ruinen of Westerbork.

Ome Tinus  
steelt de 

show!
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heeft plaatsgemaakt voor riet, rust en 
ruimte. Onderweg pikken we nog even 
wat zelfgemaakte jam mee van een van 
de boerenstalletjes langs de weg, maar 
even op adem komen doen we bij de 
Otterskooi in Dwarsgracht. De royale 
aanlegsteiger lokt veel vaargasten en 
vanaf het terras zijn de bewegingen op 
het water een leuk schouwspel.

GEMOEDELIJKE SFEER
Het is al laat wanneer we arriveren op 
Camping Diever in het gelijknamige 
plaatsje aan de rand van het Drents-
Friese Wold, het op een na grootste bos- 
en heidegebied van Nederland, op de 
grens van Drenthe en Friesland. De 
receptie lijkt gesloten, maar dan ineens 
staan eigenaren Hans en Marjan met een 
brede glimlach voor onze neus en krijgen 
we een ontbijtpakket voor de volgende 
ochtend in onze handen gedrukt. Terwijl 
Hans ons naar onze plek begeleidt, zien 
we naast campers ook veel caravans en 
tenten staan. Ondanks dat het zaterdag-
avond is, is de stilte voelbaar. Hier en 
daar schiet een konijn weg en de sfeer is 
gemoedelijk. De geur van het oeroude 
dennenbos verwelkomt ons de volgende 

ochtend wanneer we na een feestmaal 
van croissantjes, vlierbessensap, krenten-
brood en huisgemaakte jam op onze laat-
ste ontdekkingstocht gaan door het 
Drents-Friese Wold. Het gebied bestrijkt 
61 hectare vochtig heidegebied, graslan-
den en vennen, die glinsteren als parels 
tussen de bomen. Enerzijds de bruisende 
dynamiek van de natuur, anderzijds een 
oase van rust. De wegen rond het bos 
lenen zich perfect voor de recreatie-
fi etser, al daagt de regio je uit om ‘out-
door’ te gaan: met de mountainbike 
bijvoorbeeld, via de ruige paden richting 
het Aekingerzand.

MYSTERIEUZE ZANDVLAKTE
Het Aekingerzand wordt ook wel de ‘Kale 
Duinen’ genoemd, levendig stuifzand en 
tegelijkertijd een begrazingsgebied voor 
schapen. Het lijkt wel alsof we in de woes-
tijn zijn beland en door de mysterieuze 
zandvlakte drijven onze gedachten ver weg. 
De drie nationale parken zijn afgevinkt, ons 
rondje in Noord-Nederland is compleet. 
Dan trekt de lucht ineens dicht en begin-
nen de druppels langzaam uit de hemel te 
vallen. Gelukkig hebben we Ome Tinus 
nog. •

 Geyt bier, een zaligeyt,
zeggen ze in Giethoorn

Vervoer gaat 
als vanouds: 

per boot
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Info
Afstand Utrecht – Mantinge
149 km

3 NATIONALE PARKEN
Dwingelderveld, Drenthe 
i www.nationaalpark-
dwingelderveld.nl  
Weerribben-Wieden, 
Overijssel, i www.np-weer-
ribbenwieden.nl 
Drents-Friese Wold, 
Friesland, i www.np-
drentsfriesewold.nl  

VINTAGE KAMPEERBUSJE
Ome Tinus is te huur vanaf 
€ 175. i www.tralaluna.nl

8x zien & doen 
langs de route
• Strijk neer bij Theehuys 
Anserdennen voor thee en 
taart. Bosrijke omgeving. 
• Proef een basilicum-limoen-
ijsje bij ijssalon La Dolce in het 
pittoreske dorpje Ruinen. 
• Ga terug in de tijd en haal 
een zak ‘kniepertjes’ bij Olde 
Maat Uus in Giethoorn.
• Benen overboord, tenen in 
het water: huur een fl uister-
boot bij Punterwerf Wildeboer. 
• Dineer in stijl bij ZIZO in 
Meppel, met een wijntje bij 
de ondergaande zon. 
• Huur een mountainbike bij 
Camping Diever en ontdek 
het groene woud van het 
Drents-Friese Wold.
• Bezoek meteen het gezel-
lige boerendorp Appelscha, 
absoluut de moeite waard 
om voor af te stappen.
• Weer terug in Drenthe bor-
rel je nog even gezellig bij de 
Voscheheugte, een voormalig 
kippenhok dat omgetoverd is 
tot leuk restaurant.

Campings

1
Camping d’Olde Kamp
Sfeervolle, kleine boeren-

camping aan de rand van het 
Dwingelderveld in Drenthe. Hier 
kampeer je met privacy in de 
natuur. Elke tent of caravan heeft  
een eigen privé-veldje, compleet 
met elektra, rioolaansluiting 
en watervoorziening. Het 
duurzame sanitairgebouw is vrij 
te gebruiken, zonder muntjes, 
en er is gratis wifi . Deze ANWB 
Charmecamping is bekroond met 
het internationale Green Key 
Gold-keurmerk.
adres Dwingelerweg 26 
7964 KK Ansen
t (0522) 47 16 91
i www.anwbcamping.nl/66281
www.plaggenhut.nl 
gps 52.790702, 6.339129
open hele jaar
terrein 25 toeristische staan-
plaatsen, 15 vaste en verschil-

lende typen huuraccommodaties
kampeerkorting ANWB 
Camping Key Europe

2
Camperresort 
Bodelaeke 

Luxe camperplaats aan de rand 
van Giethoorn, omgeven door 
Nationaal Park Weerribben-
Wieden. Een uitstekende basis 
voor wandelaars of fi etsers die de 
omgeving willen ontdekken. De 
camperplaatsen hebben elektri-
citeitspunten. Er zijn schone en 
verwarmde sanitaire voorzie-
ningen met een wasmachine en 
droger. In- en uitchecken gaat 
automatisch en kan 24 uur per 
dag. Er zijn twee privé-strandjes 
voor camperaars, wifi  en een 
campergarage om de hoek.
adres Vosjacht 10 
8355 CM Giethoorn
t (0521) 36 15 73

i camperresortbodelaeke.nl 
gps 52.716734, 6.076188
open van 15 maart t/m 
15 november
terrein 99 camperplaatsen

3
Camping Diever
Kleinschalig, groen en 

sfeervol; op Camping Diever ge-
niet je van een heerlijke vakantie. 
Deze ANWB Charmecamping 
ligt midden in de prachtige 
bossen van het Drents-Friese 
Wold en alle kampeerplaatsen 
bieden genoeg rust en privacy. 
Caravans, campers en tenten 
staan beschut tussen de bomen. 
Camping Diever is volledig auto-
vrij, er is een afwasservice, opties 
voor privé-sanitair, gratis wifi  en 
fi etsverhuur. 
adres Haarweg 2 
7981 LW Diever
t (0521) 59 16 44
i www.anwbcamping.nl/55670
www.campingdiever.nl  
gps 52.866425, 6.320166
open van 1 april t/m 
30 september
terrein 160 toeristische staan-
plaatsen, 90 vaste en 17 huur
kampeerkorting 
ANWB Camping Key Europe, 
ACSI, Best Deal

 Borreluurtje met Ome Tinus
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