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Interview

Froukje Buursema is manager lokale redacties van
indebuurt, het online platform voor handige informatie en
de laatste nieuwtjes uit jouw stad of regio.

WAAR JE
THUIS BENT

Wat doe je als Ondernemer van het jaar 2019 wanneer je bedrijf door
een pandemie compleet tot stilstand komt? Nóg harder werken en
zoeken naar nieuwe mogelijkheden, aldus Atilay Uslu (52), oprichter
van Corendon. ‘We zijn klaar om weer helemaal los te gaan.’

‘Boodschappen doen
in de supermarkt is
gevaarlijker dan
vliegen’
TEKST LEO VAN MARREWIJK FOTO PIM RAS

e vraagt het terwijl ze een schort bij mij
omknoopt: ,,Heb je nog vakantieplannen?’’

Z

Het is het moment waarop ik me realiseer dat
we echt weer langzaam teruggaan naar het
‘oude normaal’. Mijn haar zit eindelijk weer
goed en de kapper en ik kletsen weer over onze vertrouwde onderwerpen.
Lang heb ik de vakantieplannen voor me uitgeschoven,
omdat er zoveel onzeker was. Nu we van Mark Rutte weer
voorzichtig mogen reizen, bekruipt me steeds vaker het
gevoel: ik hoef eigenlijk helemaal niet weg.
Juist doordat ik de laatste maanden veel thuis ben geweest,
kijk ik met andere ogen naar
mijn stad. Nu er geen drommen toeristen lopen, valt me
op hoe mooi de Markt is. Ik
ontdek nieuwe restaurantjes
in straten waar ik voorheen
altijd met een rotgang doorheen fietste en ik verheug me
weer op lange, zwoele zomeravonden op mijn favoriete
terras.

‘Steeds vaker
bekruipt me
het gevoel: ik
hoef eigenlijk
helemaal
niet weg’
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Bij indebuurt schrijven we
dagelijks over alle leuke en

positieve dingen die er gebeuren in de 35 steden waarin we actief zijn. We spreken
creatieve ondernemers en veerkrachtige inwoners. We kijken binnen in verbouwde winkels en proeven van nieuwe
menukaarten. In al die steden en dorpen constateren we
elke dag weer: de leukste plek van de wereld is daar waar je
thuis bent.
Geen gek idee dus om in de buurt te blijven deze zomer en
je vakantiegeld op te maken bij lokale ondernemers die de
stad of streek maken tot wat ze is. Want door hen te steunen zorgen we er samen ook voor dat thuis de fijne plek
blijft die het is.

COLOFON Aan deze bijlage werkten o.a. mee:
Froukje Buursema (indebuurt), Aminke Doevendans (DPG Online
Services), Dewi Gigengack, Robert van den Ham (de Ondernemer),
Imelda van der Helm (vormgeving), Arjan Koopman (sales),
Eldert Kuiken, Sven Remijnsen, Mariska Schotman (art-direction) en
Koos de Wilt (coördinatie). Directie: Erik van Gruijthuijsen en
Bart Verkade.
#NL STARTOP is een initiatief van DPG Media, Autotrack,
Gaspedaal, indebuurt, Intermediair, Nationale Vacaturebank
en de Ondernemer, alle onderdelen van DPG Media. De redactie
van deze krant is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Waar
artikelen op verzoek van adverteerders tot stand kwamen, staat
dit aangegeven. © DPG Media B.V.

Zonder alle details te hoeven
weten, wat doet u ’s ochtends
als eerste? Kijken of er alweer
een land extra ‘open’ is?

Atilay Uslu: ,,Ja, wie niet? Ik denk
dat iedereen deze maanden wel
opstaat met het nieuws. Dat geldt
voor mij ook, zeker omdat ontwikkelingen snel gaan. Neem vorige
week, toen opeens bekend werd
dat Curaçao weer open zou gaan.
Een lichtpuntje voor ons.’’
Jullie gaan tussen 26 juni en
1 juli weer vliegen op diverse
bestemmingen die ‘geel’ zijn.
Tegelijkertijd zijn er nog restricties. Turkije, een belangrijke
bestemming voor Corendon, is
oranje en niet open. Komt het dit
jaar nog goed voor jullie?

,,2020 is voor ons een jaar om de
schade te beperken. Het zou zomaar kunnen dat Turkije in juli
wel opengaat. Maar zolang een
land op oranje staat, vliegen wij
daar niet op. Dan ben je namelijk
niet verzekerd. Net als voor onze
klanten is de situatie heel onzeker,
we zitten in een rollercoaster. Wij
zullen dit jaar geen winst maken.
Sterker nog: als wij aan het einde
van het jaar op nul uitkomen –
geen winst en geen verlies – dan
geef ik een groot feest.’’

En op de lange termijn?
PASPOORT

Atilay Uslu, geb. 1968
in Emirdag (Turkije)
Als Uslu 1 jaar is, verhuist
de familie naar Haarlem.
Na een mbo-opleiding
elektrotechniek neemt hij
op z’n 22ste de shoarmazaak van een oom over.
Richt in 1994 met Yildiray
Karaer MegaReizen op, in
2000 omgedoopt tot
Corendon. Begint een eigen
luchtvaartmaatschappij in
Turkije. In 2011 volgt in
Nederland Corendon Dutch
Airlines, hij voegt hotels en
resorts aan de organisatie
toe. Sinds het aantreden
van CEO Steven van der
Heijden in 2014 fungeert
Uslu als directeur.

‘Het aantal
boekingen voor
2021 loopt boven
verwachting’

,,In 2021 zijn we vooral voor de
bank aan het werk, maar op de
lange termijn komt het goed met
Corendon. Zo loopt het aantal
boekingen voor 2021 boven verwachting, een plus van 178 procent ten opzichte van vorig jaar.
Qua omzet: vorig jaar hadden we
voor 3,7 miljoen euro aan boekingen voor 2020; nu is dat al
11 miljoen euro voor 2021, over
precies dezelfde periode.’’
U begon ooit met een shoarmazaak. Vier jaar geleden zei u dat
‘shoarma verkopen’ eigenlijk
moeilijker was dan ‘reizen verkopen’. Dacht u daar de afgelopen maanden nog zo over?

(Lacht.) ,,Nee, reizen verkopen
was de afgelopen tijd veel lastiger.
Vanaf half maart stond alles stil,
onze vliegtuigen, hotels, restaurants en beachclubs. We hadden
nul omzet. En dat terwijl we harder werkten dan ooit: we haalden
direct in de eerste week al onze
klanten terug naar Nederland, we
annuleerden reizen van 160.000
klanten, mensen konden gratis
omboeken. Dat doet natuurlijk
zeer: ik ben niet van het annuleren, ik ben van het boeken.
Gelukkig boeken inmiddels weer

Kleuradviezen Op vakantie of niet?
De reisbranche is
blij met veel van de
versoepelingen van
nu. De site van de
ANVR beantwoordt
veelvoorkomende
vragen van
reizigers:

Hoe bepaal je naar
welk land je kunt gaan?
Het ministerie van
Buitenlandse Zaken
houdt dit scherp in de
gaten. Het voert overleg
met de gezondheidsinstanties van andere
landen. Via een

kleurcodering wordt per
land een advies gegeven.
Dat vind je op de site
nederlandwereldwijd.nl
Er is ook een handige
Reisapp Buitenlandse
Zaken. Het reisadvies
wordt per land dagelijks
bijgehouden.

Wat betekenen die
kleuren voor mijn
boeking?
ANVR-ondernemingen
volgen de reisadviezen
die worden uitgebracht
door het ministerie. Bij
de kleur rood (‘niet
reizen’) of oranje (‘alleen

online:
corendon.nl
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permarkt is gevaarlijker dan vliegen.’’
Wat doet Corendon om klanten
ontspannen op vakantie te laten
gaan?

,,In de eerste plaats: we gaan verantwoord op reis, dus geen polonaise-achtige toestanden. Verder
hebben we een Corendon-terughaalgarantie: stel dat er een uitbraak komt in een land waar je op
vakantie bent, dan halen we je
gratis terug. En het is zeker mogelijk om relaxed en verantwoord
naar de zon te gaan, ook al omdat
het overal minder druk is. Hotels
zitten door de afstandsregels maar
voor de helft vol, dat is veel relaxter. Bovendien zijn hotels schoner
dan ooit: normaal wordt er één
keer per dag schoongemaakt, nu
zes keer. En onze vliegtuigen worden normaal bij aankomst in 20
minuten gereinigd, nu nemen we
er 50 minuten voor.’’
Volgens RIVM-directeur Jaap
van Dissel is de kans op besmetting in een vliegtuig bijzonder
klein. U heeft hem niet toevallig
een gratis reisje beloofd voor
dat bericht?

,,Haha, nee hoor, we hadden eerder juist bonje met het RIVM
(over de kwaliteit van de door
Corendon aangeboden coronatests, red.), zo goed is onze relatie
niet. Maar we waren uiteraard blij
toen hij vertelde dat vliegen veilig
is.’’
Hoe houd je in zo’n onzekere
periode de moed erin voor het
personeel?

ruim duizend mensen per dag.
Wij zijn er op alle fronten klaar
voor. Zo gauw we weer mogen
vliegen op een bestemming, kunnen we helemaal los.’’

Atilay Uslu van Corendon:
‘Ik ben niet van het annuleren,
ik ben van het boeken.’

Wat horen jullie eigenlijk van je
klanten?

,,Met stip op één, ook als ik mensen op straat tegenkom: ‘Wanneer
mogen we weer?’ Daarnaast krijgen we veel hartverwarmende reacties van onze trouwe klanten.
Vaak is de boodschap: hou ons
geld maar, wij gaan volgend jaar
wel op vakantie.’’

noodzakelijke reizen’) zal de
reisonderneming de reis
niet uitvoeren als gevolg van
onvermijdbare en buitengewone omstandigheden.
De klant heeft recht op
terugbetaling van alle
betaalde bedragen, maar
geen recht op aanvullende
schadevergoeding of zal
in overleg met de reisonderneming de reis

omboeken. Een reis- en
annuleringsverzekering zal
bij rood of oranje over het
algemeen ook geen dekking
bieden als je toch afreist.
Bekijk hiervoor je polisvoorwaarden. Bij de kleur
geel (‘let op, veiligheidsrisico’s’) of groen (‘geen
bijzondere veiligheidsrisico’s’) kan de reisondernemer de reis

Wat zegt u tegen mensen die
bang of huiverig zijn om in een
vliegtuig te stappen?

,,Als je echt bang bent, moet je
niet gaan vliegen. Stel dan je
vakantie uit, boek je reis om: we
hebben al onze klanten op 9 juni
een mail gestuurd. Daarin staat
dat je bij Corendon eenmalig je
reis gratis kunt omboeken, tot
oktober 2021. En tegen mensen
die nog twijfelen zou ik willen
zeggen dat vliegen, ook al vanwege de uitstekende luchtfiltering, heel veilig is. Sterker nog,
boodschappen doen bij een su-

uitvoeren en gaat jouw
vakantie door. Een reis- en
annuleringsverzekering zal
bij geel of groen over het
algemeen dekking bieden.
Bekijk daarvoor je polisvoorwaarden.

Mijn reis vindt plaats na
de openstelling van de
grenzen en gaat ook door,
maar ik moet wel

,,We hebben wekelijks online
live-events georganiseerd, waar
iedereen zijn of haar vragen kon
stellen. Natuurlijk zijn sommige
mensen bezorgd of ze hun baan
kunnen behouden, of Corendon
dit wel overleeft. Wij moeten in
deze tijd nóg meer ons best doen
om klanten te overtuigen bij ons
te boeken. En we zijn hard op zoek
gegaan naar nieuwe mogelijkheden, nieuwe concepten.’’
En, gevonden?

,,Ja, met Costa Holanda, waarbij
gasten in ons eigen Corendon
Village Hotel bij Schiphol verblijven. We geven ze daarnaast gratis

rekening houden met
verschillende
maatregelen die de
bestemming van het
ontvangende land stelt.
Mag ik mijn reis op basis
van deze maatregelen
kosteloos annuleren?
Ja, je mag annuleren, maar
niet kosteloos. Accepteer
die maatregelen maar als
het ‘nieuwe normaal’.
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toegang tot Beach Club Zandvoort
en allerlei faciliteiten. Het lijkt dus
op een vakantie aan de Costa
Brava, alleen dan aan de Costa
Holanda. Het slaat gelukkig aan:
we hebben al 5000 boekingen en
de klantwaardering is erg hoog.’’
Wat vragen jullie nu van klanten
die naar het buitenland reizen?

,,Laat een coronatest doen voor je
gaat. Doe je het niet voor jezelf,
dan wel voor je medereizigers om
te voorkomen dat je ze besmet. En
houd gewoon afstand. We hebben
ons personeel getraind om daar op
te letten en er mensen op te attenderen. Maar we gaan geen politieagentje spelen: het moet wel vakantie blijven.’’
Denkt u dat de reiswereld definitief verandert door corona?

,,Kijk naar vorige crises, oorlogen,
aanslagen: zo gauw het weer kan,
gaan mensen op reis. De afgelopen
vier maanden kon niemand op va-

‘Er is een soort
stuwmeer
ontstaan,
miljoenen mensen
willen weg’
kantie naar het buitenland. Mensen missen vakantie en vooral de
gezelligheid. Er is dus een soort
stuwmeer ontstaan, miljoenen
mensen willen nog weg.’’
Uit onderzoek blijkt dat bijna de
helft van de Nederlanders deze
zomer niét op vakantie wil.

,,Ik kijk naar de mensen die wél
willen, en dat percentage valt me
erg mee. Sterker nog, als één procent van hen bij ons boekt, zijn we
al uitverkocht. Daarover gesproken: ik denk dat de zakelijke markt
wél verandert. De afgelopen
maanden hebben veel mensen
– ik ook – ontdekt dat online
vergaderen prima werkt. Het aantal zakelijke vluchten zal daarom
blijvend verminderen. Maar de
vakantiebehoefte van mensen
blijft altijd bestaan.’’

Vanwege de huidige
onzekere situatie wil een
klant niet voldoen aan de
(aan)betalingsregels van
de reisorganisator. Mag
dat?
Nee, als de reiziger niet
tijdig voldoet aan de
(aan)betalingsregels, mag
de reisorganisator de reis
annuleren. De kosten zijn in
principe voor de reiziger.

Verheug je op een leuk uitje!
We kunnen eindelijk weer een bezoe
o k brengen aan een pretp
t ark! Ga met onze tickets een dagje naar Attractiepark
Toverland, Attractie- & Vakantiepark Slagharen & Kinderpretpark Julianatoren. Reser veren is verplicht i.v.m. de
genomen maattregelen voor een veilig bezoek. Het zal een beetje anders zijn dan normaal, maar zeker niet minder leuk!

€27,-

45%

€5,-

KORTING

KORTING

€29,90

€25,-

€16,50

€20,-

Attractiepa
p rk Toverland

Attractie- & Vakantiepark Slagharen

Kinderpretpark Julianatoren

Attractiepark Toverland is elke dag geopend
van 10.00 - 18.00 uur.

Vanaf 30 mei alleen in de weekenden
geopend van 10.00 - 17.00 uur. Vanaf 22 juni
elke dag geopend van 10.00 - 17.00 uur.

Iedere dag geopend vanaf 10.30 - sluitingstijd.
Van 12.30 - 13.15 uur zijn de attracties
gesloten voor hygiëne werkzaamheden.

Tickets zijn geldig t /m 12 juli 2020. De
bezoekdatum dient voorafgaand aan het
bezoek nog gereser veerd te worden.

Tickets zijn geldig t /m 25 ok tober 2020.
De bezoekdatum dient voorafgaand aan
h e t b e z o e k n o g g e r e s e r ve e r d t e w o r d e n .

Tickets zijn geldig t /m 10 juli 2020. De
bezoekdatum dient voorafgaand aan het
b e z o e k n o g g e r e s e r ve e r d t e w o r d e n .
*Kinderticket: van €23,50
€23 50 voor €20,50

Beste
el eenvoudig je tickets & bezoek veilig het pretpark
retpark

ST
TAP
AP 1

ST
TAP 2

Koop je ticket bij ons in
de webshop.
webshop

ST
TAP 3

Reserveer op de website
ebsite van het park een
datum met jouw unieke vouchercode.

Bezoek het park op de door jou
ou
gereserveerde datum.

Bekijk alle dagjes uit op ad.nl/uitjes
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Agrotoerisme

Wie heeft geen vakantie nodig om
op te laden? Om ervoor te zorgen
dat alles blijft draaien, zoeken veel
organisaties vakantiekrachten.
Ben jij beschikbaar deze zomer?
TIMING – PRODUCTIEMEDEWERKER
(32 UREN) - EMMEN

ter vervanging van het vaste
personeel in de vakantieperiode is
timing op zoek naar een productiemedewerker voor een vleesleverancier. Je houdt je bezig met het
snijden van vlees en kaas, het inpakken van orders en het bedienen van
machines.

REMONDIS NEDERLAND B.V. –
VAKANTIEKRACHT BELADER
(32-40 UREN) – LICHTENVOORDE

Wil jij gedurende de vakantieperiode
werken en ’s avonds genoeg vrije tijd
overhouden? Bij Remondis ben je
als belader de trotse bijrijder op
onze vrachtwagen. Je bedient onze
achterladers voor het inzamelen en
vervoeren van afvalstromen naar
onze eigen inzamellocaties.

EFFECT PERSONEELSDIENSTEN –
VAKANTIEWERK BOUW, TECHNIEK EN
GROEN OLDENZAAL

Voor verschillende opdrachtgevers
in onder andere bouw, techniek en in
de groensector zoekt Effect Personeelsdiensten gemotiveerde mensen die niet bang zijn om vieze handen te krijgen. Er zijn verschillende
leuke vakantiebanen beschikbaar,
zoals hulpkrachten bij bouwbedrijven, hoveniers en schilders.

RECRUIT A STUDENT –
SCHOONMAKERS
(12-32 UREN) - TILBURG

Voor een zorginstelling zoekt Recruit
a Student gemotiveerde schoonmaakmedewerkers die in de zomerperiode (13 juli t/m 23 augustus)
inzetbaar zijn van maandag t/m
vrijdag (tussen 7.00 en 11.00 uur)
voor het reinigen van de algemene
ruimtes en kantoren.

SAMAC EUROJOBS – MEDEWERKERS
BEDIENING EN KEUKEN
(38 UREN) – BELGISCHE ARDENNEN

Aﬃniteit met toerisme? Voor een
mooie camping, vlak bij natuurreservaat de Hoge Venen in de Belgische
Ardennen, is Samac Eurojobs op
zoek naar medewerkers bediening
en keuken van 1 juli t/m 1 september.

Bekijk meer vakantie- en
bijbanen op:
nationalevacaturebank.nl

Lang leve de
veerkracht!
Als de nood het hoogst is, is creativiteit nabij. Wie slim is neemt een voorbeeld aan de boeren.
tEkSt ERICA VERDEGAAL

e coronacrisis zit in fase twee.
Werkgelegenheid behouden is
niet meer heilig. In plaats daarvan moeten we bedrijfs- en verdienmodellen aanpassen aan de
1,5 maatschappij. Rampzalig? Ach, als de
nood het hoogst is, is creativiteit soms nabij. Neem onze boeren. Tot en met februari
van dit jaar togen ze meermaals met tractoren naar Den Haag om respect, begrip,
beleids- en inkomenszekerheid te eisen.
Maar terwijl het coronavirus Nederland
aan huis kluisterde, herpakten zij zich in
stilte. Dankzij corona én de klimaatcrisis
én onze steeds warmere zomers én de
bijna-ban op buitenlandse (vlieg)reizen,
hebben agrariërs een nieuwe dienst in de
markt gezet: vakantie bij de boer. Volgens
een persbericht van Land- en Tuinbouw
Organisatie Noord (LTO Noord) wachten,
verspreid over heel Nederland, ruim
100.000 verblijfsplaatsen op ruim tweeduizend boerderijen op de komst van
vakantiegangers.

D

sche dip. Dat hoeft geen ramp te zijn, mits
je de energie en capaciteiten hebt om je financieel te blijven redden. Dat lukt beter
naarmate je positief bent ingesteld en onder allerlei omstandigheden inkomen
weet te verdienen. Je hebt dan veerkracht
en een goed ontwikkeld verdienvermogen.
Wie daarmee gezegend is, rolt van de ene
betaalde baan of bezigheid in de andere,
maakt elk eigen bedrijfje winstgevend en
kan, na eventueel ontslag, overal en op allerlei manieren weer aan de slag.
Verdienvermogen is trouwens niet hetzelfde als inkomen. Want stel, je doet een
extra opleiding of je begint een bedrijfje.
Dat kan je inkomen een tijdje verlagen,
maar zich later terugbetalen door extra

kennis en ervaring. Verdienvermogen is
ook niet synoniem met een hoge opleiding. Ons land bulkt van de hbo’ers en academici, terwijl we, vooral in goede tijden,
snakken naar timmerlui, metselaars, lassers en elektriciens.
Wat schaars is, wordt duur. Daardoor kan
het zijn dat een zzp-klusser met een spaarbuffer deze crisis fluitend uitzit, terwijl
een academicus door een economische dip
zijn baan verliest en zijn hypotheeklasten
niet meer kan betalen. Tel daarbij de hoge
studieschulden en minder zekere pensioenen van onze aanstaande generatie hoogopgeleiden. En dan snap je dat zowel arm
als rijk in de rode cijfers kan belanden.

Uit Crisis! Wat te
doen? Van rood naar
groen van econome
Erica Verdegaal
en besparingsdeskundige Marieke
Henselmans
(€19,99, ISBN 97894-90298-12-8).

Vakantiehuisjes naast het vee
Welkom op de Mariahoeve in het ZuidHollandse Woubrugge.
Melkveehouder John
van der Salm en
zijn vrouw Mirjam
begonnen er tien jaar
geleden met vakantiehuisjes.

Verdienvermogen
Het is een mooi staaltje veerkracht. En
veerkracht is belangrijk in onze markteconomie. Want in zo’n samenleving veroorzaakt elke crisis per definitie een economi-

‘Wie gezegend is met
verdienvermogen rolt
van de ene betaalde
baan of bezigheid in
de andere ’

Logeren bij de boer
Het aantal boerderijen dat recreatie aanbiedt steeg sinds 2013 met
ruim 10 procent naar ongeveer
3140 bedrijven. Dit betreft 720
boerderijcampings, 380 B&B’s,
500 huisjes of appartementen bij
een agrarisch bedrijf en circa 400
groepsaccommodaties. Het aantal
B&B’s op het platteland groeide
gigantisch. Het aantal accommodaties voor groepen steeg van 284
in 2013 naar 400 in 2018. De capaciteit ging van gemiddeld twintig
personen naar dertig personen.
(Bron: LTO)

Uit Abu Dhabi of Israël:
de toeristen die Van der
Salm (53) ontvangt op
zijn oer-Hollandse boerderij, komen niet van ‘om
de hoek’. ,,We zijn populair onder internationale
toeristen, en die boeken
vaak een jaar van tevoren
al. We zaten dit jaar ﬂink
vol, tot het coronavirus
zich begon te verspreiden. Ineens regende het
annuleringen.’’
De Mariahoeve is een
eeuwenoud familiebedrijf
dat ‘leunt op twee benen’:
de eeuwenoude melkveehouderij en de vier vakantiehuisjes op het erf. Die
bleken de afgelopen jaren
een goede bijverdienste
voor de familie. Als de
buitenlandse markt
compleet wegvalt, moet
je de Nederlandse maar
veroveren, dacht Van der
Salm. En dus betekende
de lockdown: omschake-

‘Ineens
moesten wij
ons kenbaar
maken in
Nederland’

Nederlandse vakantiegangers zijn minder onder
de indruk van het Groene Hart dan buitenlandse,
merkt John van der Salm. FOTO PIM RAS
len. ,,Ineens moesten
we ons kenbaar maken
bij de Nederlandse
vakantieganger. We
proberen momenteel
een weg te vinden in de
enorme jungle van aanbieders.’’
En dat blijkt een heel andere wereld. Nederlanders zijn tóch wat minder
snel onder de indruk van

de schoonheid van het
Groene Hart. Plus: het
vakantieseizoen is korter.
toch krabbelt de Mariahoeve langzaam weer
overeind. ,,De reserveringen komen weer binnen:
vanuit Utrecht, Voorburg,
en zelfs uit Rotterdam.
De boel begint te lopen:
dat is mooi om te zien.’’
−Emma Thies
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in beeld

Bonnema Watersport, oud-loosdrecHt

sloep Volta 635, vanaf €155 per dagdeel
et is een ongekende
stormloop: ,,Mensen
sméken om een sloep te
mogen huren of kopen’’, zegt Sanne Bonnema (30), samen met haar broer
Sjoerd (29) eigenaar van Bonnema
Watersport in Oud-Loosdrecht.
,,En ja, dat komt door corona: veel
mensen gaan niet naar het buitenland op vakantie en willen toch de
vrijheid voelen. Die voel je op het
water. Of je nu bij een strandje
voor anker gaat en lekker gaat
plonzen of een flinke vaartocht
wil maken: het kan rond de Loosdrechtse Plassen allemaal.’’
Sanne weet waarover ze praat: ze
groeide op in boten en nam drie
jaar geleden - met haar broer - het
familiebedrijf van haar ouders
over. ,,Eigenlijk wilden we mijn
ouders achter de geraniums parkeren, maar dat kan nu niet: we hebben ze keihard nodig in deze
drukke tijden. We werken zeven
dagen per week.’’
Wie nu een boot wil kopen, moet
geduld hebben: alles is al uitverkocht, pas maart volgend jaar
wordt er weer geleverd. Huren kan
nog wel, en dat is sowieso een
goede optie, vindt Sanne. ,,Huur
eerst een paar keer verschillende
sloepen. Dan ervaar je zelf wat je
fijn vindt en wat je voorkeuren

H

zijn.’’ Sannes favoriet is de Volta
635, een ruime sloep voor liefst 12
personen. ,,Bijvoorbeeld geschikt
voor drie stellen die in de sloep
genoeg afstand kunnen houden.
Zelfs als je het verschil tussen bakboord en stuurboord niet weet,
vaar je er zo mee weg.’’
En dan een picknickmand mee,
goed smeren en zelf kiezen waar je
heen vaart. Sanne: ,,We hebben dit
jaar opvallend veel klanten die niet
eerder een boot hebben gehuurd.
Aan het einde van de dag zijn ze zó
dankbaar omdat ze een topdag
hebben gehad. Iedereen is het
thuiszitten goed zat, mensen willen eruit!’’

‘Huur eerst een
paar keer
verschillende
sloepen, dan
ervaar je zelf wat
je ﬁjn vindt’

TEKST LEO VAN MARREWIJK FOTO’S RICK ARNOLD

‘Iedereen wil eruit!’
Voel de vrijheid, ruik de zomer: voor vakantiegangers is er genoeg te ontdekken in eigen land.
Maar met welk vervoermiddel? Vier ondernemers vertellen over hun ‘pareltje’ en de charmes
van het eropuit trekken per sloep, cabrio, scooter of speed pedelec.
HerckenratH Fietsplaza, Horssen
Robby Herckenrath (r.):
‘We hebben niet eerder
zulke omzetten gezien.’

klever X speed pinion (speed pedelec/speedbike), €7199
erst leek het een verloren
seizoen te worden, maar
kijk nu eens: ,,De e-bikes
en speed pedelecs zijn
niet aan te slepen’’, zegt
Robby Herckenrath (57) van
Herckenrath Plaza in het Gelderse
Horssen. Samen met zijn broer
Wilbert zet Robby het levenswerk
van vader Piet en moeder Els
voort.
Robby Herckenrath ziet een nooit
vertoonde run op e-bikes (tot 25
km per uur) en speed pedelecs
(tot 45 km per uur). Met dank aan
premier Rutte and friends: ,,Fietsen
wordt enorm gepromoot door de
overheid, iedereen krijgt te horen:
ga lopen en ga fietsen’’, aldus
Robby. ,,Bovendien zijn mensen
huiverig voor het ov. We krijgen

E

hier veel mensen die een fiets voor
woon-werkverkeer kopen. Maar
ook het recreatieve fietsverkeer zit
in de lift: hier in het mooie Land

‘iedereen krijgt te
horen: ga lopen,
ga ﬁetsen’
van Maas en Waal ziet het zwart
van de fietsers.’’
Wie een fiets aanschaft in plaats
van een (tweede) auto, of als vervanger van ov-reizen, kijkt vaak
niet op een eurootje meer of minder, merkt technische man Eddy
van der Greft. Paradepaardje is de

nieuwe Klever X Speed, een speed
pedelec van 7200 euro die is voorzien van een achterwielmotor
voor meer power en een Pinionversnellingsbak. Van der Greft:
,,Die is ontwikkeld voor Porsche
en geeft een superieure rijervaring. Bovendien heeft deze
fiets een belt drive in plaats van een
ketting. Aan die riem heb je geen
onderhoud.’’
,,De verkoop is vooral sinds 2017
geëxplodeerd’’, zegt Herckenrath,
,,maar wat er de afgelopen twee
maanden gebeurde, is nog nooit
vertoond; wij hebben niet eerder
zulke omzetten gezien.’’
Hij ziet maar één minpuntje: ,,Ik
rijd zelf ook graag op een e-bike,
maar heb alleen op zondag nog tijd
voor een rondje.’’
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‘Zelfs als je het verschil
tussen bakboord en
stuurboord niet weet vaar
je er zo mee weg’, zegt
Sanne Bonnema over
haar favoriete huurboot.
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Raymond Wouters:
‘Dit is een feestje
voor iedereen die
van auto’s houdt.’

tijd voor de
openlucht
Per week hebben Nederlanders van 12 jaar en
ouder gemiddeld 44 uur
vrije tijd. Het is tijd die men
naar eigen inzicht en genoegen kan inrichten (al dan niet
met gezinsleden) en het is
tijd voor sociale contacten
(buiten het eigen gezin).
Een kwart van de vrije tijd
brengt men buitenshuis
door. Hier gelden deze
zomer de restricties om
1,5 meter afstand in acht te
nemen en groepsvorming te
mijden. Ook vakanties en
horecabezoek staan onder
druk van de maatregelen.
Veel uitjes verhouden zich
slecht tot de 1,5 metersamenleving. (Bron: SCP)

delau tweewielers, Breda

Vespa sprint, €3899
Vakgarage Middelwout, alphen aan den rijn

BMw 435i cabrio uit 2014, €38.950

I

k heb ’m zelf ook! Dat verkoopargument kan Lauran Dirven (24),
eigenaar van DeLau Tweewielers met droge ogen gebruiken als hij een Vespa aan de
man/vrouw brengt. Lauran rijdt
zelf graag op zijn scooter, een
Vespa Sprint, en ziet als ondernemer dat de ‘wesp’ een tijdloos
én kwalitatief sterk vervoermiddel
is voor alle leeftijden. ,,Het design
spreekt grote groepen aan. En de
Vespa hoort natuurlijk bij de Italiaanse cultuur: pizza, pasta, Vespa.’’
Zelf deed Lauran wat onder
16-plussers erg populair is: zijn
Vespa ‘customizen’, pimpen dus.
,,Zo heb ik als extra’s onder andere
een valbeugelpakket, een handgemaakt leren zadel met bedrijfslogo, dagrijverlichting en de scoo-

‘pizza, pasta,
Vespa’
ter is speciaal gespoten.’’ Lauran
denkt dat zijn Vespa dankzij alle
toeters en bellen wel zo’n €5500
kost. ,,Voor veel jongeren is een
scooter een kwestie van zien en
gezien worden: wie heeft de
mooiste?’’
Voor Lauran, die op z’n 19de al
startte met zijn zaak, is er weinig

ij stapt voor een
demonstratierit met
een brede glimlach
in de saffierzwarte
BMW 435i cabrio
uit 2014, en de grijns wijkt geen
seconde van zijn gezicht: ,,Die
kracht, die fenomenale motor,
die heerlijke, holle sound: dit is
een feestje voor iedereen die
van auto’s houdt.’’ Raymond
Wouters (50) van vakgarage
Middelwout in Alphen aan den
Rijn verkoopt auto’s, maar is in
de eerste plaats liefhebber.
Vakgarage Middelwout - afgeleid
van de namen van de oprichters
Raymond Wouters en Hans van
Middelkoop - richt zich vooral op
jonge occasions van premiummerken. Dus wie een cabrio
zoekt op websites als gaspedaal.nl
of AutoTrack.nl, komt het aanbod
van Middelwout tegen in het wat
hogere segment: veel BMW,
veel Porsche. Een bewuste keuze,
aldus Wouters: ,,Wij mikken erg
op emotie en beleving. De geur
van versgemaaid gras, toeren in
een auto die gezien mag worden,
het gevoel van vrijheid: Nederland wordt steeds meer een
cabrioland. De cabrio is inmiddels ook sociaal geaccepteerd.’’
En daar kan geen virus iets
aan veranderen. Sterker nog,

H

‘Klanten zijn geduldiger, geïnteresseerder, er is wat
meer saamhorigheid’, zegt Lauran Dirven (rechts).

veranderd sinds corona: ,,Het is
nog steeds hartstikke druk, vooral
met reparaties. Wat wél opvalt:
klanten zijn geduldiger. Normaal
wil iedereen dat de fiets of scooter
dezelfde of volgende dag klaar is,
nu zeggen ze vaak uitdrukkelijk
dat ze geen haast hebben – dat
heeft er natuurlijk mee te maken
dat iedereen veel thuis zit.’’

Verder ziet hij dat het ‘koop lokaal’
beter aanslaat: ,,De laatste jaren
kochten steeds meer mensen online als het daar een tientje goedkoper kon, waarbij ze vergaten dat
je dan nul service krijgt. Nu zijn
klanten toch geïnteresseerder, er is
wat meer saamhorigheid, klanten
vragen hoe het met je gaat.’’
En? ,,Ik heb niks te klagen.’’

Wouters ziet al een kentering.
,,Mensen willen ontsnappen uit
de negativiteit, willen weer iets
positiefs. Ze gaan misschien niet
op vakantie, maar willen zichzelf
wél een cadeautje doen.’’
Wie zo’n cadeautje als de BMW
435i cabrio (nieuwprijs 88.000
euro) wil uitpakken, tikt bij
Middelwout €38.950 af. Dat is
een serieus bedrag en niet voor
iedere consument haalbaar,
maar er zijn natuurlijk ook
cabrio’s te koop in andere
prijsklassen. En wat alle cabrio’s
bindt: die glimlach als je in- én
uitstapt.

‘de geur van
versgemaaid
gras, toeren in
een auto die
gezien mag
worden’
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Patrick Wessels is al meer dan tien jaar zelfstandig
consumentenpsycholoog. Hij schrijft over consumenten,
gedrag en inzichten vanuit marketing en psychologie.
Patrick is lid van de Raad van advies van de Ondernemer.

Kamperen 2020:
iedereen eigen wc
en douche
COLLECTIEF
VERTROUWEN
VERGT TIJD

Eén persconferentie en de wereld zag er heel anders uit.
In de lege agenda van Carolien en Huub Schellekens van
minicamping en boerderij Breehees in Goirle konden meer en
meer reserveringen worden bijgeschreven. ‘We hebben nog
nooit zo’n hoge bezettingsgraad gehad’.

THOMAS HENDRIKS

D

e reisadviezen kleuren van oranje naar geel

en ook in eigen land krijg ik als toerist steeds
weer meer toegang. Maar: durf ik de deur
eigenlijk nog wel uit? Ik ben net lekker
gewend aan eigen huis en haard.

Vliegen voelt ineens niet meer zo vertrouwd. En is een

dagje uit die enorme entreeprijs nog wel waard, nu alle
waarschuwingsborden, richtlijnen en regels de meest
opvallende attracties lijken te zijn? Wat durven we op dit
moment al weer? Als ik vertel over mijn aankomende vakantieplannen proef ik bij anderen dat het vliegvertrouwen
een flinke knauw heeft gehad. Een paar uur in een omgeving
waarvan we zelfs pre-corona al vonden dat we veel te dicht
op elkaar werden geperst: is dat
niet te vroeg?
Natuurlijk komt dat collectieve
vertrouwen wel weer terug, al
heeft het tijd nodig. Plus een
aantal positieve ervaringen
om het vertrouwen stap voor
stap weer op te bouwen. Zoals
gewoonten die we opnieuw
aanleren en prikkels die ons
aanzetten weer te gaan reizen.
Zoals anderen zullen merken dat ik in Lissabon echt wel
weer zal genieten van de eerste ontspannen cerveja’s.
Zoals ook de aangepaste ervaring aan boord een nieuwe
routine zal opleveren, met de beloning van een vakantie
die weer grotendeels vlekkeloos verloopt. Dat begint met
een klein moment op het terras, daarna een dagje uit en
vervolgens weer een weekendje weg in eigen land. Zodat de
cue, de nieuwe routine en een fijne ervaring als beloning
het vertrouwen weer langzaam voltanken.

‘Het begint
met een klein
moment op
een terras’

Tot weer meer mensen op vakantie durven en zelfs

weer gaan vliegen. Hoezeer ik een lege stoel naast me altijd
blij waardeerde, hoop ik nu dat het snel weer armpjeworstelen wordt om ‘mijn’ stoelleuning veilig te stellen.
Dankzij ervaringen die smaken naar steeds een beetje
meer, zullen we het vertrouwen terugvinden om te
vieren, te vliegen en weer van alles te proberen. Zoals de
camping in Nederland, waar je niet langer het wandelende
toneelstuk met de toiletrol hoeft op te voeren, omdat er
voor iedereen een eigen toilet beschikbaar is. Dat is een
belangrijke aanpassing in de dagelijkse routine en de
beloning is een schaamteloze ervaring. Waarschijnlijk
stimuleert dat het na een paar keer ook weer eens
verderop aan te durven.

et is een zaterdagavond, voor veel
gasten van camping Breehees in
Goirle de laatste
avond voor vertrek.
Tijd voor bingo.
Maar hoe speel je bingo op een
1,5 metercamping? Het antwoord
komt van één van de jonge medewerkers, die aanvankelijk vooral
hielp bij de paarden van de boerderij: bingoën kan met Facebook
live.
Zo’n zestig deelnemers zien de eigenaar van de camping, Carolien
Schellekens, de nummertjes trekken. Ze zitten voor hun tent of
caravan en staren op hun mobieltjes en tablets. Wie bingo heeft,
zet het op een drafje richting boerderij om een prijs op te halen.
Later blijkt dat er ook mensen via
Facebook meekeken, die niet eens
op de camping waren. ,,Dat is één
van de positieve dingen van corona: je wordt uitgedaagd nieuwe

H

dingen te bedenken, je moet wel.
Bingo via Facebook live is zoiets”,
zegt Schellekens.
Breehees had een paar mooie jaren
achter de rug voordat het coronavirus toesloeg. Er was geïnvesteerd
in een nieuwe speeltuin bij het
vaak drukbezochte restaurant met

‘Je wordt
uitgedaagd
nieuwe dingen te
verzinnen: bingo
via Facebook ’
terras en de boerderij zou met
Pasen het 25-jarig bestaan vieren.
,,Dan in één keer terug naar nul. Ik
had het er vooral moeilijk mee dat
ik niets te doen had. Daarom zijn
we eten gaan maken dat je kunt af-

Online
De strijd om de toerist
Je hebt zowaar weer iets te
kiezen als toerist. Toch naar
het buitenland of dit jaar
lekker in eigen land?
De ‘strijd om de toerist’ is in
volle gang, ook online. Wat
doen ondernemers om de
gunst van de vakantieganger
te winnen?

halen of laten bezorgen, en je kon
voor een middag een pony huren.
Picknickmand mee en even met
het gezin eropuit. Het was natuurlijk prachtig weer in april, dus dat
liep heel goed.”
Toen premier Rutte daarna kwam
met de boodschap dat campings
weer open zouden kunnen als er
privésanitair was, begonnen de
reserveringen weer binnen te stromen. Hemelvaart was het eerste
lange weekend en al gauw volgde
een uitverkocht Pinksteren. ,,Voor
juni, juli en augustus hebben we
nog nooit zo’n hoge bezettingsgraad gehad.”

Prijs-kwaliteit
Breehees huurde in de buurt
toiletwagens met een aparte
douchecabine én toilet voor elke
tent, zónder de gasten daarvoor
extra kosten in rekening te brengen. ,,Nu er nog veel onduidelijk
is over het buitenland, boeken veel
mensen een vakantie in Neder-

1

Online advertentie
Een effectieve en steeds
vaker gebruikte manier om
reisaanbiedingen aan te
prijzen is de banner: een
online advertentie op
websites met veel bezoekers.
Een banner is vaak klikbaar
om de bezoeker eenvoudig
naar een specifieke
website, speciale landingspagina of social mediakanalen te leiden. Daarbij
is het belangrijk één
boodschap te brengen,
vanuit één doelstelling.

online:
breehees.nl
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Houten huisje met privésanitair naast de kampeerplek op camping De Solse Berg in Garderen, erin een toilet en (zonne)douche. FOTO REMKO DE WAAL

Coronakeurmerk voor campings
De ANWB heeft een coronakeurmerk voor campings. Met een
blauw logo dat staat voor de coronamaatregelen die op de
camping getroffen zijn, zoals voldoende ruimte en hygiëne. En met
een geel logo dat staat voor soepele voorwaarden, zoals gratis je
boeking annuleren mocht dat toch nodig zijn. De ANWB werkt
samen met de helft van de ruim 2600 campings in Nederland. Op
anwb.nl is te bekijken welke het coronakeurmerk hebben.

land. Wij kregen ook daarom
van sommige ondernemers het
advies onze prijzen snel met vijftig procent te verhogen. Ik heb dat
heel bewust niet gedaan. Ik hoop

2

Duidelijk verhaal
Om de kans te vergroten
dat bezoekers een
advertentie opvalt tijdens
het scrollen, zijn de uitingen
vaak eenvoudig en duidelijk.
Op die manier kost het de
doelgroep weinig moeite de
banner in zich op te nemen.

3

namelijk dat mensen die nu naar
ons toe komen een goede prijskwaliteitverhouding ervaren en
volgend jaar terugkeren.
,,We zijn als een malle bezig zelf

beeld blijft iedereen bij,
zelfs als ze de banner maar
kort hebben gezien. Denk
bijvoorbeeld aan een foto
met een persoon. Die trekt
onbewust meer aandacht.
Mensen kunnen zich met
deze persoon identificeren
en ervaren zo binding met
de organisatie. Daarnaast
blijkt uit onderzoek dat een
vriendelijk gezicht de
interesse vergroot.

douches en wc’s te bouwen, zodat
straks iedereen zijn eigen sanitair
heeft. Corona is niet zomaar weg
en de gast is eraan toe zijn eigen
douche en wc te hebben. Daar wil
hij in de toekomst ook best iets
meer voor betalen.’’

Gezinsgevoel
Afstand is er op campings sowieso
vaak al, juist dat is één van de
voornaamste redenen om er
vakantie te vieren. De gasten komen voor rust. Breehees houdt
daar overal op het terrein nadrukkelijk rekening mee, ook op het
terras. Om klanten te laten weten
dat het terras (met nieuwe kaart)

weer open is, maakt Breehees
vooral gebruik van de eigen site,
social media en nieuwsbrieven.
Vooral Facebook is populair onder
gasten, zo bewijst de bingo. Onder
hun kinderen blijkt ook TikTok
veelgebruikt. Ongetwijfeld zullen
de medewerkers nog meer inventieve ‘coronaspellen’ bedenken.
Waar het virus ook voor zorgde, is
een gevoel dat niet door technologie en innovatie wordt gedreven.
,,Als we ons allemaal gedragen en
de campings openblijven, gaan we
na een moeilijke start een mooi
seizoen tegemoet. Campinggasten
waarderen het misschien het
meest van iedereen dat ze weer op

online adverteren is dat
ook bewegende beelden
mogelijk zijn. Juist in
toerisme biedt dat genoeg
mogelijkheden alvast de
juiste sfeer te laten
proeven. Beweging trekt de
aandacht en nodigt uit om
op de banner te klikken. Zo
worden potentiële gasten
naar websites of social
media-kanalen met meer
aanbiedingen geleid.

Sterk beeld
Ook beelden maken het de
doelgroep makkelijker actie
te ondernemen. Sterk beeld
vangt de aandacht. Het

4

5

Uitnodigende
beweging

Duidelijke afzender

Een groot voordeel van

Belangrijk in een banner is
dat de afzender duidelijk is.

vakantie mogen en het gezinsgevoel is dit jaar na de crisis veel sterker. We gaan echt met elkaar op
vakantie.’’

Het regent reserveringen bij
campings en boerderijen in
Nederland. Blijven we hier
vakantie vieren als de grenzen
in Europa weer open zijn? Waar
en hoe bereik je je gasten?
Ontdek hoe je gericht reclame
maakt en een succesvolle
advertentie vormgeeft.
Download de DPG Media whitepaper voor ondernemers op:
deondernemer.nl/nlstartop

Daarom is het logo of de
slogan van de aanbieder
altijd heel duidelijk te zien
in een banner en op alle
andere beelden, net als
bijvoorbeeld de kleuren van
de huisstijl.

6

Hoe groter, hoe beter
Net als bij advertenties in
kranten geldt voor online
banners: hoe groter, hoe
beter. Met een grote banner
ben je eenvoudigweg
zichtbaarder voor de snelle
bezoeker.
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Geocaching Speurtochten
voor volwassenen in Leiden
Houd je van puzzelen en verken
je graag je omgeving? Dan is
geocaching waarschijnlijk echt
iets voor jou. Dit schatgraven
voor volwassenen is al jaren
populair. In Leiden liggen
honderden ‘caches’ verstopt.
Geocaching (geo staat voor
geografie en caching betekent
verstoppen) is een buitenactiviteit
waarbij je aan de hand van gpscoördinaten op zoek gaat naar
specifieke locaties waar een schat
(de cache) verstopt ligt. Daarvoor
heb je een gps-ontvanger nodig,
bijvoorbeeld die op je mobiele
telefoon.
De schatten zijn kleine doosjes of
capsules waar een logboek en
soms ook andere items in zitten.
Tijdens je zoektocht naar deze
schatten ga je van plek naar plek
en laat je altijd iets van jezelf
achter: je maakt een notitie in het
logboek of ruilt een schat uit de
cache met een klein cadeautje dat
je zelf hebt meegebracht.
Deze speurtochten voor volwas-

senen worden al twintig jaar over
de hele wereld gespeeld. Ook in
Leiden barst het van de verstopte
caches. Zo heb je een opdracht
die begint op het Rapenburg,
waarna je langs verschillende
belangrijke plekken wordt geleid
uit het leven van de bekende
Leidse hoogleraar Herman
Boerhaave. Door de vragen te
beantwoorden die je tijdens de
speurtocht krijgt, ontdek je de
coördinaten van de cache.
Er zijn verschillende soorten geocaches: van puzzels en mysteries
tot opdrachten die je wat bijleren
over de stad. Sommige creatievelingen zetten een compleet
moordmysterie uit, dat je door
middel van puzzels kunt oplossen.

Meedoen?
Beginnen met geocachen is niet
moeilijk: het enige dat je nodig
hebt, is een app op je telefoon,
een pen en wat kleine cadeautjes
om weg te geven. En vervolgens
lekker je hersenen laten kraken.
geocaching.com/play
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1 Rondje
Rotterdam

Net als in New
York: chillen in
het park in je
eigen cirkel

In Rotterdam zijn in het Vroesenpark, Kralingse Bos en Het Park
cirkels aangebracht. Op warme
dagen is het goed toeven in je
eigen cirkel, met uitzicht op de
Euromast.

Het idee is komen overwaaien uit Brooklyn, New
York, maar inmiddels is
menig park in Nederland
voorzien van afstandscirkels. De bedoeling is
dat je plaatsneemt ín de
cirkel en dat je op deze
manier bewuster afstand
houdt van anderen.

2 Bolwerk
in Alkmaar
Op het Bolwerk in Alkmaar
werden vlak voor Pinksteren
cirkels aangebracht. Een bord
wijst mensen nog eens op het
gebruiken van die cirkels. Zo
weten parkbezoekers waar ze
‘veilig’ kunnen zitten en hoe
ze afstand kunnen houden.
Omwonenden van het Bolwerk
trokken desalniettemin afgelo-

FOTO DANIELLA VAN BERGEN AD

pen weekend tóch aan de bel
over de drukte. Handhavers en
politie surveilleerden, maar
deelden geen boetes uit.

3 Sporten in je cirkel
in het Zuiderpark
Ook in het Zuiderpark in Den
Haag werden eind mei grote,
witte cirkels aangebracht.
Bezoekers van het park kunnen
erin chillen én sporten.
Op meer plekken in Nederland
zijn in parken cirkels aangebracht, waaronder Amsterdam,
Utrecht en Schiedam. In Utrecht
was de gemeente enthousiast
over de ‘coronacirkels’ in het
Julianapark en Griftpark en zijn
er ook in andere parken vormen
aangebracht zodat bezoekers
beter afstand houden.

Privéstrand Relaxen in het noorden

Er zijn honderden van dit soort capsules verstopt in Leiden, maar
wat zit erin? FOTO INDEBUURT

Geocachen kun je overal in het land doen. Kijk voor meer informatie
over dit spannende en leuke spel op geocaching.nl. Daar vind je ook de
richtlijnen om corona-proof te kunnen meedoen.

Wil je het strand voor jezelf,
dan hoef je niet naar een onbewoond eiland. Ga naar Rebel
Rebel Hostel, een containerhostel in Groningen op het
voormalige Suikerunie-terrein.
Daar kun je naast overnachten
en borrelen ook neerstrijken
op een bijbehorend privéstrand.
Voor een tientje per persoon
kan het strand een dagdeel
lang van jou zijn. Je huurt het
een ochtend (van 11.00 tot
14.00 uur), middag (van 15.00
tot 18.00 uur) of avond (van
19.00 tot 22.00 uur). Let op:
eigenaresses Anna en Annika
verhuren het strand aan maxi-

maal drie personen per keer óf
aan gezinnen.

Drankje erbij
Een mooie oplossing als je vakantie in eigen land wilt vieren,
toch? Want voor het huurbedrag krijg je niet alleen het
strand een paar uur tot je
beschikking samen met je
quarantine buddies, je krijgt
er ook een drankje bij.
Heb je kinderen onder de
2 jaar? Die mogen gratis mee.
Mocht je het luieren zat zijn:
er zijn ook kano’s en supboards
te huur.
rebelrebelhostel.com

Huur dit strand in Groningen
lekker voor jezelf. FOTO SJOERD
KNOL

4x op vakantie Bijzondere overnachtingen in Zuid-Holland
Sla jij een vakantie in het
buitenland dit jaar liever
even over? Dat is geen
probleem, want er zijn
voldoende mogelijkheden voor een vakantie in
eigen land. Kijk bijvoorbeeld eens naar deze
bijzondere verblijven
in kustprovincie
Zuid-Holland.

1 Strandhuisje in
Den Haag
Wakker worden op het
strand? Dat is toch wel een
bucketlist-dingetje. In Den
Haag kan het, bijvoorbeeld
in een van de twintig
strandhuisjes bij Kijkduin.
’s Avonds als het strand
leeg is, zie jij de zon in zee
zakken. En een nacht vol
zeegeluiden later, spring je
nog vóór het ontbijt even
lekker het verfrissende
water in.
haagsestrandhuisjes.nl
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kamers zijn allemaal ingericht volgens een ander
thema. Echt een belevenis!
Het hotel ligt ook nog eens
aan een van de gezelligste
pleintjes van Delft met een
ruime keus aan horeca.
hoteldeplataan.nl

2 Slapen in een
Delftse jungle

3 Wikkelhuisjes in
de Biesbosch

Ooit wel eens geslapen op
een onbewoond eiland? Of
in een mangrove? Bij Hotel
de Plataan op het Doelenplein in Delft kan het. De

Geen auto’s, geen andere
mensen en wakker worden
midden in de natuur: dat
klinkt als een topvakantie.
In de Biesbosch in Dor-

drecht staan vier ‘wikkelhuisjes’ van Stayokay, die
zijn gemaakt van laagjes
gerecycled karton. Dankzij
de glazen puien heb je een
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prachtig uitzicht op het
groen.
stayokay.com

4 Nachtje in een
pipowagen
De Emauspoort is ‘gewoon’
een hotel in Delft, maar in
de achtertuin staan twee
unieke slaapplekken: pipowagens. Ze zijn van hout en
gezellig ingericht voor twee
personen. Met eigen wc en
douche. Fijn in de zomer: je
hebt je eigen terras.
emauspoort.nl
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Missie Al suppend maakt
Nanda de grachten schoner
Nanda van den Ham
maakt de Alkmaarse
grachten een stukje
schoner door vanaf
haar supboard afval
te verzamelen.
‘In mijn eentje
’s ochtends op
een board de
gracht op: dat is
mijn mindfulness.’

adat Nanda jarenlang had gewerkt in
de hotelwereld en
het toerisme, vroeg
ze zich af: wat wil ik
nou? ,,Mijn hobby
was al suppen en
tijdens mijn tochten nam ik het
afval mee dat ik tegenkwam. Wat
als ik nou met mijn werk kon zorgen
voor afvalvermindering?’’
Met die gedachte richtte Nanda in
2016 El Kombi Sup op. Suppen (een
afkorting van stand-up paddle) is
een sportieve activiteit waarbij je je
staand op een board met een peddel over het water voortbeweegt.
Nanda’s bedrijf bestaat uit drie pijlers: ‘gewoon’ suppen, afval opruimen en bewustwording.
Bij El Kombi Sup kun je allereerst
zelf een tochtje op het water
maken, nadat je een korte instructie hebt gekregen over hoe je je
staande houdt op een board.
,,Normaal hebben we in deze tijd
van het jaar veel groepen en
bedrijfsuitjes; door het coronavirus
zijn er nu meer particulieren’’,
vertelt Nanda. ,,Je kunt het

N

van alle wegwerpverpakkingen.’’
Overigens was lunchroom Soepp
onlangs te zien in het tv-programma Bed & Breakfast. Een keer
raden welke activiteit de B&Bhouders ondernamen in Alkmaar?
Juist: suppen over de grachten
met Nanda.

Feestje
De wereld mooier maken, dat is in een notendop Nanda’s missie. Maar dan wel tijdens een sportieve activiteit in de buitenlucht. FOTO NANDA VAN DEN HAM

zo relaxed, sportief, kort of lang
maken als je zelf wilt. Suppen is
voor mensen nu vaak de vervanging van een ander soort dagje uit.’’
Daarnaast houdt Nanda opruimacties onder de noemer Sup it Up.
,,Dan halen we al suppend afval uit
het water. Dat doe ik al een paar
jaar, maar in deze periode lag dat
even stil. Ik hoop gauw weer een
opruimactie te kunnen doen. Met
een klein groepje, zodat we
1,5 meter afstand kunnen houden.’’

‘Wat nou als ik
met mijn werk
kon zorgen
voor minder
afval?’

door workshops te geven over hoe
je zelf deodorant of verzorgingsproducten kunt maken. Of met haar
stickeractie, waarbij winkels die onverpakte producten verkopen een
sticker in de etalage krijgen. ,,Het is
een omschakeling, maar ik zie dat
steeds meer ondernemers in
Alkmaar meegaan in deze mindset.
Klanten kunnen bijvoorbeeld bij
lunchrooms Soepp en Vers al eigen
verpakkingen meenemen om eten
af te halen. Zodat we af kunnen

De wereld mooier maken: dat is in
een notendop Nanda’s missie. Maar
de Alkmaarse wil het wel licht en
luchtig houden. ,,Sup it Up is namelijk ook echt gezellig. Na Koningsdag, Lichtjesavond en Alkmaars
Ontzet organiseer ik opruimacties
en dat is echt wel een feestje.
Bedrijven bieden zich dan spontaan
aan om de koﬃe te sponsoren.’’
Wat ze ook tof vindt: ,,Als mensen
zelfstandig komen suppen en ze uit
zichzelf vragen of ze behalve het
huurboard ook een bakje mee
mogen voor het afval.’’
Of ze zelf nog vaak suppend over
het water gaat? ,,Zeker. ’s Ochtends
op mijn board over de gracht: dat is
mijn mindfulness.’’

Zero waste
De derde pijler heet Zero Waste.
Hiermee wil Nanda mensen bewuster maken van het belang van een
duurzame lifestyle, bijvoorbeeld

Bij El Kombi Sup gaan plezier en verantwoordelijkheid hand
in hand. Opruimacties op het water zijn dus vooral erg gezellig.
Kijk voor meer informatie op elkombi.nl

