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Het was notabene op het terras van ons guesthouse 
in Hoi An, waar mijn man en ik besloten een caravan 
te kopen. We reisden drie maanden met onze 
kleutertweeling door Zuidoost-Azië en na eindeloos 
gesleep met Deryan-tentjes en backpacks vol Lego en 
Barbies wisten we één ding zeker: een eigen huis bij 
je hebben op reis is met kinderen ideaal. 

En zo geschiedde. Bij thuiskomst kochten we op 
Marktplaats een tweedehands Chateau, bouwden we 
een stapelbed in en naaiden we nieuwe gordijnen. 
Vanaf dat moment ontdekten we een nieuwe manier 
van reizen. In de schoolvakanties reden we naar 
Schotland en naar Frankrijk en in de weekenden 
ontdekten we campings in Nederland.

En ja… dat moesten natuurlijk wel fijne campings zijn. 
De pareltjes in het groen en de fijnste adresjes aan 
zee. Het liefst gerund door gezinnen of in ieder geval 
door eigenaren met liefde voor hun toko. En vooruit, 
met goede koffie en oog voor mooie dingen. De 
krenten uit de pap dus. 

In dit boek deel ik 25 ontdekkingen in Nederland die 
ikzelf of volgers van mijn platform Kleine Globetrotter 
bezochten. 

Veel kampeerplezier!

Marlieke
Hoofdredacteur Kleine Globetrotter Magazine

Kamperen is zo 
gek nog niet
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Bedankt kamperende gezinnen!

Alle verhalen in dit boek zijn gemaakt aan de hand van ervaringen 
van gezinnen die op de campings geweest zijn.

Nienke, Jeroen, Eline, Femke, Marlieke, Ivo, Roos, 
Siem, Tom, Jackelien, Lilou, Mikki, Linda, Tim, Sofie, 

Amélie, Julian, Brechje, Derek, Mila, Floor, Sofie, 
Debbie, Merette, Sam, Teddie, Rosalie, Nora, Otis, 

Peter, Katrien, Fé, Daan, Noortje, Joris, Jasmijn, 
Lieve, Kaatje, Cartana, Bart, Fem, Sep, Pip, Mik, 
Janneke, John, Sanne, Koen, Eline, Bo, Sam, Liz, 
hond Juno, Loraine, Arne, Hugo, Stella, Renee, 

Michael, Pijke, Jeppe, Bas, Yvette, Bram, Gijs, Esli, 
Joeri, Finn, Sef, de baby in de buik, Angelique, Stijn, 

Saar, Fiene, Wilma, Remco, Silke, Anouk, Joyce, 
Frank, Thijmen, Lize, Wouter, Iris, Thijmen, Jelle, 

Linde, Maartje, Jeroen, Tijn, Pien, Niels, Floor, Fiene, 
Anne, Nina, Olle, Ilse, Valentino, Sam, Saar, Mees, 

Jip, Lizette, Remco, Mats en Sem

In dit boek vind je 25 campings in Ne-
derland die wij selecteerden omdat ze 
sfeervol en super kindvriendelijk zijn. 
We vertellen je meer over de camping. 
Is ie groot of juist kleinschalig? Heb je 
een ruime plek? Zit je aan een speel-
veldje? Kunnen de kinderen zwemmen? 
En wat valt er verder te spelen? Hoe 
ligt de camping? Zit je in het bos of sta 
je tussen de weilanden? Kan je er wat 
eten? Rijdt er een foodtruck voor of 
is er een restaurant? Koken ze uit de 
moestuin? En is er wat voor de ouders? 
Kunnen die meedoen met een yogales? 
Of naar de campingkapper?

In de tags naast de intro zie je in een 
oogopslag de belangrijkste kenmerken 
van de camping. Mag je een vuurtje 
maken, is je hond welkom, is de cam-
ping autovrij en zijn er plekken met 
privésanitair? 

Bij elke camping sluiten we af met de 
vragen ‘Voor wie wel?’ en ‘Voor wie 
niet?’. Want hoe leuk de campings ook 
zijn, smaken verschillen. Zo weet je dus 
of een camping wel of niet bij je past. 
Heb je een camping gezien waar je 
naartoe wilt? Kruis hem dan aan op het 
lijstje op de kaft. 

Tussen de pagina’s door vind je een 
aantal lijstjes zodat je nog makkelijker 
een camping vindt waar je blij van 
wordt. 

Lekker zwemmen (p. 32)
Klein maar fijn (p. 44)
Tof met tieners (p. 62)
Midden in de bossen (p. 74) 
Hé, ga je mee naar zee (p. 110)
Koffie, alsjeblieft! (p. 134)

Hoe dit 
boek werkt
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Noorderloo
1

Groningen
Dorpsstraat 31

Vriescheloo
noorderloo.nl

In een open bos, tussen de Groningse 
weilanden vlak bij de Duitse grens, vind 
je de duurzame camping Noorderloo. 
Hier eet je taartjes met fruit uit de 
moestuin, drink je koffie in het mooie 
lunchcafé of trek je je even terug in een 
van de hangmatten tussen de bomen. 
Ondertussen spelen de kinderen op het 
veld, in het bos of bij de zwemvijver.

 kleine camping 
 huuraccommodaties 

 in het groen 
 autovrij 

 lunchcafé 
 moestuin 

 zwemvijver 
 fikkie stoken 

 ideale leeftijd tot 8 jaar 
 hoogseizoen €35-€45 p.n. 
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Camping Noorderloo is een nieuwe 
camping die opende in 2019 en de ei-
genaren werken nog volop aan de plek. 
Duurzaamheid staat hierbij voorop. Zo 
komt er nog een groendak op het sani-
tairgebouw en worden er weidegrassen 
gezaaid om de biodiversiteit te vergro-
ten. Toch is deze kleine, autovrije cam-
ping nu al volop in bedrijf en geweldig 
om te bezoeken. De sfeer voelde, von-
den wij, Scandinavisch. Dit kwam door 
de stijl van het houten sanitairgebouw 
en de plekken tussen de bomen. 

HUURACCOMMODATIES 
Heb je geen eigen kampeermiddel? Er 
zijn ook twee belltenten te huur voor 
vier en vijf personen met stapelbed 
voor de kinderen. 

GRONINGS BOERENLAND
Noorderloo ligt in een zonnig open 
bos midden in het boerenlandschap 
van Westerwolde in Oost-Groningen. 
Je loopt zo het bos in, dat onderdeel is 
van de camping. Om iets te onderne-
men pak je al gauw de auto of de fiets, 
want in de directe omgeving is er min-
der te doen.

KRIEBELBEESTJES ZOEKEN
Wij stonden op het veldje Sparrenhof. 
Dit bleek een perfecte plek voor gezin-
nen vanwege het houten klimhuis met 
glijbaan en schommels en een enorme 
trampoline midden op het veld. Die 
laatste was het hoogtepunt voor onze 
kinderen; dit werd de centrale ontmoe-
tingsplek. Rondom deze speelplek staan 
picknicktafels in het gras. Daarnaast is 
het bos natuurlijk een grote speeltuin 
met takken, modder en kriebelbeestjes. 
De camping heeft een kaart met dieren 
die in de omgeving leven en je kunt aan-
kruisen welke je hebt gespot. Bij warm 
weer koel je af bij de speelvijver met 
strandje. Verder is er op de camping 
een voetbalveldje, volleybalveld en ping-
pongtafel. In ijzeren manden ligt buiten-
speelgoed om te pakken zoals ballen en 
badmintonrakets.

CHILLEN VOOR DE OUDERS
Op de camping vind je verstopt in het 
bos hangmatten tussen de bomen. 
Heerlijk om er even tussen uit te knij-
pen en je terug te trekken met een 
boek of kop koffie. Even ontspannen 
kan ook tijdens een serie, want alle 
kampeerplaatsen hebben perfecte wifi.   

Favoriet bij 
de kids:

Spelletjes 
bedenken op 
de enorme 
trampoline 
en hutten 
bouwen in 

het speelbos

TIP 
Veldje Sparrenhof is 

het leukst om te staan 

als je met jonge 
kinderen

bent
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1. Dagje Groningen
Een verblijf bij Noorderloo 
is een mooie aanleiding 
om de stad Groningen te 
bezoeken. Hier beklim je 
de Martinitoren of ga je 
naar het Groninger Mu-
seum. Wij wisselden het 
lopen af met een speel-
tuin, die we vonden bij het 
Noorderplantsoen. 
50 km, 50 min rijden
---------------------------------------
2. Bourtange
Wij vermaakten ons een 
hele dag in het oude ves-
tingdorp Bourtange. Je 
kunt wandelen op de ver-
dedigingsmuren, spelen in 

de kanonnenhal en taart-
jes eten op het gezellige 
dorpsplein.
13 km, 15 min rijden
---------------------------------------
3. Ezels en ijs
Bij Ger’s Ezelstal houden 
ze acht ezels. Hier boek je 
een tocht door de natuur 
met een of meerdere 
ezels. Zin in een ijsje? 
Even verderop zit IJssalon 
Veendiep.  
550 meter, 2 min fietsen of 
7 min lopen
---------------------------------------
4. Zwemmen
In de buurt van de cam-
ping vind je verschillende 

zwemplassen zoals Wed-
derbergen, de Pageplas 
en de Beetserplas. Er kan 
blauwalg voorkomen in 
zoet water, dus zorg er-
voor dat je vooraf de kwa-
liteit van het zwemwater 
checkt.
8 km, 12 min rijden 
(Wedderbergen)
---------------------------------------
5. Familiepark
Voor een kindvriendelijk 
uitje ga je naar Landgoed 
Tenaxx met een zwem-, 
dino- en miniatuurpark.
10 km, 13 min rijden of 
30 min fietsen

Omgeving Noorderloo | Groningen

VEGA MENU
In het hoogseizoen is het lunchcafé 
open en dit was stiekem de reden waar-
om wij deze camping boekten. Bij het 
zien van de foto’s van het fijne interieur 
en de gerechten versierd met eetbare 
bloemen, waren we om. En inderdaad, 
in het café drink je goede koffie en eet je 
huisgemaakte worteltaart, rabarberca-
kejes of lemoncurd met zwarte bessen. 
Het is maar net wat de moestuin te bie-
den heeft. Alles op de kaart is trouwens 
vegetarisch of veganistisch. Voor de 
kinderen zijn er biologische ijsjes en frie-
ten. In het laagseizoen is de horeca dicht 
en haal je koffie, thee, snacks of fris bij 
de zelfservicebar. Het lunchcafé mag je 
dan gebruiken als huiskamer. Er is een 
speelhoek, tafelvoetbal en een kast met 
spelletjes en boeken. Ben je lucifers of 
afwasmiddel vergeten? Die trek je uit 
de automaat in het sanitairgebouw. En 
verse broodjes voor het ontbijt bestel 
je met een app. Boodschappen doe je 
in het dorpje Vriescheloo op 5 minuten 
fietsen.

VOOR WIE WEL?
Houd je van een kleine camping waar 
(jonge) kinderen vrij kunnen spelen in 
de natuur? En ben je een fijnproever 
die blij wordt van een krantje lezen in 
een koffiebar? Dan is Noorderloo abso-
luut een aanrader.

VOOR WIE NIET?
Heb je oudere kinderen die behoefte 
hebben aan meer faciliteiten? 
Toffe campings voor tieners vind je op 
pagina 62. 

Bezocht door: Nienke, Jeroen, 
Eline (6) en Femke (4)

 @nienkelaan
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