
Nacht van de Nacht
Bekijk Nederland bij nacht 
en je ontdekt echt overal 
twinkelende lichtjes: we be-
horen dan ook tot de meest-
verlichte landen van Europa. 
En dat terwijl donkere nach-
ten juist goed zijn voor dier, 
mens en milieu. Om aan-
dacht te vragen voor deze 
lichtvervuiling gaan op za-
terdag 28 oktober duizenden 
lichtjes uit en wordt de 
Nacht van de nacht georga-
niseerd, een landelijk evene-
ment met leuke activiteiten 
in het donker. Van zompje 
varen over de Berkel tot een 
masterclass sterrenkunde in 
Fort Vechten. 
nachtvandenacht.nl

Biesbosch
belevenenis
Hoe donker de nacht kan 
zijn, ontdek je aan boord van 
een open fluisterboot in De 
Biesbosch. In een halfuur 
vaar je in alle rust en stilte 
naar de Stenen Keet, de plek 
waar ooit mannen woonden 
die op de grienden (wil-
genakkers) werkten. Je 
wordt opgewacht door een 
griendwerker die bij een 
knapperend vuurtje vertelt 
over het vroegere leven in 
dit ruige, natte landschap. 
Vervolgens wandel je onder 
leiding van een ervaren gids 
door de grienden en vind je 
bij het schijnsel van de maan 
de weg terug naar het 
Biesbosch centrum. 
21 en 28 oktober,  
biesboschcentrumdordrecht.nl

Toerisme

Blaadjes kleuren geel en 
goud, vogels trekken  

richting de zon en pad-
denstoelen poppen uit de 
grond. Dus hup de frisse 
buitenlucht in voor stille 
slentertochten en vaar-
tochten bij maanlicht.

In het

donker

Buiten in een kas
Natuurlijk zijn er strandtenten die ook in 
het najaar open zijn, maar na een wande-
ling over het strand van Noordwijk aan Zee 
is het prima op adem komen in Noordwijk 
Buiten. Dit is een kwekerij annex theedrin-
kerij in een voormalige rolkas. Het lichte 
interieur is een plaatje, boordevol planten, 
vrolijke kussens en bric-à-brac. Er staat 
zelfs een oude stadsbus! Zin in een kopje 
kruidenthee? Slenter langs de geurige 
kruiden en stel je eigen melange samen. 
Verover een schommelstoeltje, scoor wat 
plantjes voor thuis en struin door de col-
lectie brocante. Noordwijk Buiten (open 
tot 1 november) is een heerlijk toevluchts-
oord op een herfstige dag. noordwijkbuiten.nl

Sail away
Witte schuimkoppen op de Noordzee, wol-
ken die door de lucht schieten en de wind 

Zee
Zo

Maantje tuurt, 
maantje gluurt
Kijk ‘m door de bomen 
schijnen! Na een korte pre-
sentatie over de maan en het 
nachtleven in de wildernis, 
breng je een bezoek aan het 
planetarium en de koepel 
van de sterrenwacht. In en 
om Nationaal Park De 
Sallandse Heuvelrug is nog 
relatief weinig lichtvervui-
ling, dus kun je bij een hel-
dere avond wel duizend 
sterren met het blote oog 

waarnemen. Vervolgens 
neemt de boswachter je mee 
het duistere bos in en maak 
je samen een wandeling door 
de nachtelijk natuur. 
28 november, sallandseheuvelrug.nl

Moonwalk
Op 4 november en 3 decem-
ber staat de aarde precies 
tussen de zon en de maan en 
is de maan vanaf onze pla-
neet in al zijn glorie te aan-
schouwen. Tijd voor een 
mystieke vollemaanwande-

ling! Trek stevige schoenen 
aan en hul  je in een warme 
jas, want zodra het donker 
wordt, neemt de gids van 
Staatsbosbeheer je mee voor 
een wandeling door de dui-
nen van Schoorl, de heide-
velden van de Veluwe of het 
stuifzand van het Drents-
Friese Wold. Benieuwd  
naar een avondwandeling  
bij jou in de buurt? Ga naar 
 staatsbosbeheer.nl en 
 gebruik de zoekterm 
 ‘vollemaanwandeling’.

In het diepste bos en op de hoogste 
duintop: overal snuif je de herfst op

Back to black
De mooiste duinenvan Nederland liggen 
ingeklemd tussen Castricum en Egmond en 
zijn onderdeel van het Noord-Hollands 
Duinreservaat. Voor wandelaars zijn er ver-
schillende routes uitgestippeld, maar de 
zwart gemarkeerde Duindoornroute (17 km) 
is misschien wel favoriet. De ingrediënten? 
Robuuste eiken- bossen, eindeloze  duin-
vlaktes, Schotse hooglanders, 
Exmoorpony’s, stille meertjes en als toetje 
het brede zandstrand en de zee. 
natuurwegwijzer.nl

die om je oren giert: perfect weer om te 
leren strandzeilen! Bij Windshift in Wijk 
aan Zee leer je de kunst van het blokarten 
in een minuut of tien. Daarna zeil en stuur 
je de driewieler over het brede strand en 
geniet je van de elementen. Te veel of juist 
te weinig wind? Dan wordt de reservering 
kosteloos geannuleerd en kun je een nieu-
we afspraak maken. ikwilstrandzeilen.nl

HERFST-
Gids

 dagjes—uit—
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Toptocht
Wanneer onze favoriete 
wandelblogger een route 
beloont met een triple 
A-status, weet je dat het 
menens is en de wandel-
tocht machtig mooi! Frank 

Herfstige hotspot 
In de vroege twintigste eeuw legde de 
Twentse textielbaron Gelderman samen 
met zijn echtgenote een bomenverzame-
ling aan. Het project kende een bescheiden 
begin, met wat naaldboompjes op een hei-
develd, maar inmiddels is Het Arboretum 
Poort Bulten uitgegroeid tot een parkach-
tig gebied van zo’n negentien hectare. Met 
tweeënhalfduizend inheemse en uitheem-
se bomen - zoals de Sequoiadendron gi-

Mariëndal te ontdekken. 
Ooit lagen op deze plek uit-
gestrekte bollenvelden, 
maar anno nu is Mariëndal 
een struinnatuurgebied met 
duintjes, graslanden en 
 waterpartijen langs de dui-
nenrij. Dit stukje Noord-
Holland heeft vooral een 
magnetische aantrekkings-
kracht op vogels en is in de 
komende maand een plaat-
je, nu de vogeltrek op zijn 
hoogtepunt is. De route gaat 
kriskras door drassige 
 stukken (door kwel en 
 regenwater), dus goeie 
 rubberlaarzen zijn geen 
overbodige luxe. Liever 
 alleen op pad? Download 
dan de wandeling Wandelen 
door de Helderse Duinen 
(9,5 km).
landschapnoordholland.nl

Uit de voeten op de 
Veluwe
Op zoek naar loofbossen die 
in het najaar rood, geel, 
goud en oranje kleuren? Je 
vindt ze in overvloed op de 
Veluwe. De Trage Tocht 
Hoenderloo (18 km waarvan 
95% onverhard) is een ab-
solute aanrader; de route 
leidt door heuvelachtige 
bossen, duintjes van stuif-
zand, langs een kerkje op 
een bult en loopt afwisse-
lend over brede zandwegen 
en romantisch kronkelende 
bospaadjes. Een tip: stel de 
Trage Tocht niet te lang uit, 
want hij is op zijn mooist als 
er nog gekleurde blaadjes 
aan de bomen hangen! 
wandelzoekpagina.nl

Wandelt noemt de Trage 
Tocht tussen Leersum en 
Doorn een pittige rondwan-
deling (19 km) met flink wat 
klimmen en dalen, maar 
somt ook de pluspunten 
overtuigend voor ons op: 
langs alle hoogtepunten van 
de Utrechtse Heuvelrug, 
kriskras door de Kaapse 
Bossen boordevol padden-
stoelen en met een wel heel 
letterlijke hoogtepunt: uit-

zichttoren De Kaap. Vanaf 
zo’n 25 meter hoogte geniet 
je van een schitterend uit-
zicht over bijna de hele 
Utrechtse Heuvelrug, van 
de Amerongse Berg tot de 
Domtoren.
frankwandelt.nl 

Dwars door 
drassige duinen
Meld je aan en ga op 12 ok-
tober mee op pad om 

Struikel over paddenstoelen 
en spot de snelste eekhoorn

 Geniet 
            van natuur...

puur

cultuur

Aan de

wandel

Cultuur & natuur
In het gratis toegankelijke Odapark in 
Venray struin je over lange lanen, door wei-
landen en stuifduinen en ontdek je overal in 
het beeldenbos grappige, ontroerende en 
soms overwoekerde kunstwerken van 
hedendaagse kunstenaars. Na de tocht is 
het goed toeven in het Oda Café, bijvoor-
beeld met een afternoon tea of een 
Limburgs biertje. Ook bijzonder: de reeks 
klassieke theehuisconcerten die op 8 okto-
ber van start gaat. odapark.nl

ganteum, oftewel de Mammoetboom - is 
de gratis toegankelijke bomentuin dé plek 
om knappe herfstbladeren te vinden. 
Bijkomen van dit natuurgeweld kan in het 
nabijgelegen knusse dorpje De Lutte of in 
de Schenkerij bij het Arboretum. 
arboretum-poortbulten.nl

Met dank aan Daisy
Ingeklemd tussen Den Haag en Wassenaar 
ligt Clingendael, één van de mooiste land-
goederen van ons land. Rondom het histo-
rische landhuis is een park aangelegd in 
Engelse landschapsstijl met indrukwek-
kende boomgroepen, slingerende wandel-
paden, een sterrenbos, slangenmuur en 
spiegelende waterpartijen. Het pronkstuk 
van Landgoed Clin-gendael is de Japanse 
Tuin boordevol zeldzame bomen en plan-
ten. De bijzondere tuin werd in de vroege 
twintigste eeuw door freule Daisy aange-
legd en is dit najaar van 14 t/m 29 oktober 
te bewonderen. denhaag.nl/japansetuin
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VANAF 
€ 298 P.P.
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Driedaagse all-in wellness arrang ement  
in het Duitse Bad Zwesten vanaf € 298 p.p.

Sound of silence
Traditiegetrouw staat de laat-
ste zondag van oktober, de 
dag waarop de wintertijd in-
gaat, in teken van stilte. 
Daarvan kun je heerlijk ge-
nieten aan de keukentafel, 
maar beter nog in de vrije na-
tuur. Tijdens een stiltewande-
ling worden al je zintuigen 
geprikkeld en verwonder je je 
over kleuren, geuren en ge-
luiden: het ruisen van de 
wind, het geschreeuw van 
een meeuw. Tijdens de tocht 
word je je bewust van je li-
chaam, de beweging van het 
wandelen en het volgen van je 
ademhaling. Het resultaat? 
Zen in stilte. Ervaar je zo’n 
stiltewandeling liever in een 
groep? In de Kennemer duinen 
worden maandelijks stilte-
wandelingen georganiseerd. 
np-zuidkennemerland.nl

Namasté
Caroline Ligtenberg woont in 
het Duitse Kranenburg, een 
landelijke plek net over de 
grens bij Nijmegen en vlak bij 
het Reichswald, een gebied 
dat garant staat voor uren 
wandelgenot. In deze natuur-
lijke omgeving verzorgt ze 
buitenyoga en wandelyoga. 
De voordelen van deze yoga-
lessen in de buitenlucht? Je 
komt makkelijker tot rust en 
neemt het natuurschoon met 
al je zintuigen waar. En mocht 
de regen met bakken uit de 
lucht komen, dan verplaatst 
ze de sessie gewoon naar bin-
nen. Nee, dat betekent geen 
yoga in een zaaltje, maar in 
een tipi! carolineligtenberg.eu

Midden in Nationaal Park Kellerwald-
Edersee (Unesco werelderfgoed), omgeven 
door glooiende heuvels, dalen, beken, 
 weilanden en dorpjes gevuld met vakwerk-
huizen, ligt Bad Zwesten. De schitterende 
natuur vraagt om wandel- en fietstochten 
door de oranjerode en goudgele herfst-
bossen of – over een paar maanden – in de 
versgevallen sneeuw. Zin in een stads-
bezoek? Bad Wildungen (ca. 14 km), Fritzlar 
(ca. 14 km), Kassel (ca. 45 km) en Marburg 
(ca. 50 km) liggen allemaal in de buurt.

Landhotel Kern
Achter de vakwerkgevel schuilt een 
 comfortabel en ruim opgezet viersterren-
hotel dat bekendstaat om de vriendelijke 
 service. Het interieur van de kamers, bar  
en het restaurant zijn in landelijke stijl. In  
de  buitenruimte vind je onder andere een 
 groene tuin en gratis parkeerterrein. De 
 kamers zijn van alle gemakken voorzien  
en er is gratis wifi. Groot  pluspunt is de Bio 
Wellness met overdekt zwembad, biosauna, 
stoombad en ont spanningsruimte. Hier kun 
je (tegen betaling) ook massages en beauty-
behandelingen  boeken.

Prijs & Periode
Vanaf € 305 p.p. op basis van eigen vervoer. 
Reisperiode: 1 oktober 2017 t/m maart 2018. 

M.u.v. 24 december 2017 t/m 2 januari 2018 
Dagelijks vertrek. 

Inclusief
 2x overnachting in een Komfort kamer
 2x uitgebreid Vital ontbijtbuffet
 1x cocktail
 1x driegangendiner 
  gratis gebruik van de ‘Lehm Spa’ met o.a. 
Finse sauna, aromasauna, Turks stoombad 
en overdekt zwembad
  gratis gebruik van badjas en slippers 
 tijdens het verblijf
 1x Vital rugmassage met aromatische olie 
  1x Vital gezichtsbehandeling met o.a. reini-
ging en peeling

Exclusief
 reis- en/of annuleringsverzekering
 toeristenbelasting ca. € 2 p.p.p.n.
 overige maaltijden
  bijdrage Calamiteitenfonds € 2,50 per 
 boeking
 reserveringskosten € 19,50 per boeking

Informatie & reserveren
Ga naar margriet.nl/badzwesten of bel de 
reisadviseurs van de Jong Intra Vakanties op 
0180 - 45 78 03. Vermeld daarbij de speciale 
reiscode ABBZW99. Op deze aanbieding zijn 
de ANVR/SGR-voorwaarden van toepassing.

Luxe verwenarrangement bij de buren

-REIZEN

...en laat 

yoga &

wellness

los
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