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ADVERTEN TIE

Zin in een topvakantie? In een spannende 
maar huiselijke omgeving? Met alle luxe 
van thuis? Dat -en meer- vind je allemaal 
in het huis van een ander. >  

WONING RUIL
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‘Wij zijn in de zomer een weekje op 
familiebezoek in Polen’, zei mijn 
schoonmoeder twee jaar geleden. 
‘Als jullie willen mogen jullie dan 
wel in ons huis.’  ‘Ons huis’ is een 
vrijstaande woning in Drenthe, 
niet ver van het Dwingelderveld. 
Een ruim huis met twee extra 
kamers die allang niet meer van 
‘de jongens’ zijn, voorzien van twee 
badkamers, wasmachine en droger, 
meerdere fietsen (goed onderhou-
den, niet die rammelende karkas-
sen waar wij in de Randstad ons op 
verplaatsen) en – extraatje – een 
tot de nok toe gevulde koelkast, 
vriezer en voorraadkasten. ‘Pak 
wat je wilt’, zei schoonmama in 
haar verwendrang. En dat deden 
we! Een week lang hebben we de 
volgens de kinderen leukste vakan-
tie ooit gehad. Op de fiets naar het 
mooie buitenzwembad in Dwinge-
loo, met de auto naar het Blauwe 
Meer, wandelen en speurtochten 
doen in de schitterende natuurpar-
ken, naar de markt in Hoogeveen 
en vogelspinnen aaien in de Zoo 
Bizar in museumdorp Orvelte. Wat 
kun je heerlijk vakantie vieren in 
Drenthe! En als we ‘thuis’ kwamen 
haalden we de keukenkastjes en 
vriezer leeg, kookten in de sjieke 
keuken of staken de barbecue aan, 
gooiden de kinderen in bed in hun 
eigen slaapkamer (!) en een Dvd’tje 
in de speler. Hoi, vakantie! Kosten? 
Ehm… geen. Dus deden we het jaar 
daarop deze vakantie nog eens dun-
netjes over. 

Bed & Breakfast
Ik kan het dus iedereen aanraden, 
om vakantie te vieren in het huis 
van een ander. Maar wat als je 
schoonouders in hetzelfde dorp 
wonen, in een bejaardenhuis of 
op een plek waar je nog niet dood 
gevonden wil worden? Of als je 
helemaal geen schoonouders hebt? 
Daar is gelukkig iets op gevonden 
en het is heel populair. 

Een nachtje (of meerdere) door-
brengen in het huis van een ander 
kan op vele manieren. Je kunt 
natuurlijk ‘oppassen’, oftewel: de 
huiseigenaar of bewoner geeft jou 
de tijdelijke beschikking over zijn 
of haar woning, zonder daarbij 
zelf aanwezig te zijn. Ha, dat lijkt 
verdacht veel op wat wij deden in 
Drenthe. Je kunt natuurlijk ook uit 
logeren gaan; de bewoner is dan 
zelf ook aanwezig en heeft een 
bedje voor je opgemaakt – of een 
dekentje op de bank gelegd. Gezel-
lig, logeren bij vrienden! Maar 
crashen bij een onbekende, dat 
doen we zo snel niet… Daarvoor is 
het Bed and Breakfast uitgevonden. 
Bij een B&B mag je rekenen op 
een eigen kamer en een ontbijtje 
toe. Het wordt uitgebaat door de 
eigenaar van het huis, die dat doet 
voor het geld en/of de gezellig-
heid. B&B’s zijn er in alle vormen 
en maten. Een kleine kamer in een 
huis, een apart huis op het woon-
erf, met en zonder eigen badkamer 
en keuken, met enorme tuin (met 
en zonder zwembad of jacuzzi), 
piepklein balkonnetje of helemaal 
geen buitenruimte, het kan alle-
maal. Een ontbijt mag je, op grond 
van de naam, wel verwachten in 
een dergelijke gelegenheid.
Er staan duizenden B&B’s in Ne-
derland. De leukste vind je op www.
bedandbreakfast.nl. Overnacht 
bijvoorbeeld in een woonboot, 
boerderij, loft, klooster of hooi-
berg. De kwaliteit van de accom-
modaties wordt aangeduid met 
tulpen; hoe meer tulpen, hoe beter 
de slaapplaats.

Zimmerfreien
Ga je liever naar het buitenland? 
Ook daar kun je huiselijk slapen 
en ontbijten. In Frankrijk heet een 
B&B een Chambre d’hôtes (niet te 
verwarren met een gîte; dat is een 
vakantiehuisje). Je vindt er een hoop 
op www.chambresdhoteswijzer.
nl. In Duitsland herken je een B&B 
vaak aan het bordje Zimmer frei dat 
ergens goed zichtbaar neergezet is. 
Een Privatzimmer, een Duits B&B 
(of hotelletje of pension) wordt in 
Nederland vaak een ‘zimmerfrei’ 
genoemd, en als werkwoord is het 
ook al gesignaleerd: zimmerfreien 
is een niet zo cool woord voor een 
roadtrip door Duitstalige landen… 
Op www.zimmerfrei.nl vind je de 
leukste adresjes. De site heeft ook 
een gratis App (Android only), leuk 
voor onderweg! 
Toch maar naar Griekenland, Tur-
kije of Brazilië dit jaar? Op www.
bedandbreakfast.eu kun je de hele 
wereld afsnuffelen op zoek naar de 
meest fantastische B&B-ervaring.

Het gevoel van thuis
In een B&B huur je een kamer die 
iemand speciaal daarvoor heeft in-
gericht. Het is een mini-hotel, waar 
de eigenaar nog een flinke baan aan 
kan hebben. Het is al zo oud als de 
mensheid, zo’n B&B. De Bataven 
logeerden vast ook in een B&B als 
zij te voet op verjaarsvisite gingen, 
op twee dagreizen afstand van hun 
hut… 
Maar het kan nog veel simpeler. 
Via sites als www.airbnb.nl verhuren 
mensen hun eigen huis tijdelijk aan 
een gast. (Dat kun jij dus ook doen!). 

Heb je een appartementje in het 
centrum van Amsterdam? Ka-ching! 
Moet je het wel okay vinden dat er 
vreemde mensen in jouw bed slapen 
en in jouw pannen roeren. En regel-
matig schoonmaken natuurlijk. En 
vertrouwen in de mensheid hebben.) 
Op vakantie gaan naar de meest bij-
zondere plekjes, met het gevoel van 
thuis zijn, ligt nu voor iedereen bin-
nen handbereik.. en: tegen (meestal) 
gunstige tarieven. 
Airbnb is inmiddels zo populair dat 
het bedrijf de beurs op gaat. Het 
wordt op dit moment gewaardeerd 
op 7,3 miljard euro. Dat is meer dan 
sommige van de grootste hotelke-
tens! En dat alles omdat een paar 
slimme jongens uit San Francisco hun 
woonkamer eens verhuurden tijdens 
een congres in de stad. 

Van vreemd naar vriend
Goed idee, die marktplaats voor 
slaapplaatsen, maar nog steeds niet 
écht goedkoop. Goedkoper misschien 
dan een hotel of vakantiehuis, en 
ongetwijfeld ook veel knusser, maar 
toch. Nee, dan het systeem van 
huizenruil! Jij ruilt je woning met een 
ander, en betaalt geen huur maar 
alleen de kosten van je eigen huis (en 
die had je toch wel!). En uiteraard je 
reis- en verblijfskosten. Maar gratis 
onderdak, dat scheelt een slok op de 
borrel! Op www.huizenruil.com kun 
je je eigen huis te ruil aanbieden en 
een ander huis uitzoeken. Meer dan 
50.000 woningen in 150 landen 
staan momenteel op een ruil te wach-
ten. Een villa aan de Côte d’Azur? 
Met zwembad? Staat erop. Een 
appartementje in New York? Of in 
hartje Moskou? Ook dat is mogelijk. 
Heb je wel oren naar een bijzondere, 
avontuurlijke vakantie in het huis van 
een ander, hou dan rekening met het 
volgende. De Rus of Zweed of Hage-
nees die met jou ruilt komt tijdelijk 
in jouw paleisje te wonen… Dan is 
het goed om te weten dat je altijd 
nee kan zeggen tegen de ruil. 

Voordelen op een rij
Je vakantie doorbrengen in 
iemand anders huis is echt 
anders dan te slapen in een 
hotel of tent:

Het is veel persoonlijker en 
huiselijker. Alle luxe en comfort 
waar de meeste mensen toch wel 
prijs op stellen (een flatscreen 
met dvd-speler, een uitpuilende 
boekenkast, zout en peper, een 
vaatwasmachine, een lekker 
bed), het is allemaal aanwezig.   

Het is meestal veel avontuurlij-
ker. Je komt bij mensen thuis en 
leert vaak buren en andere locals 
kennen. Als ‘vriend van’ zullen 
ze eerder geneigd zijn je op 
sleeptouw te nemen, waardoor je 
plekjes ziet en dingen meemaakt 
die ‘gewone’ toeristen aan zich 
voorbij laten gaan.

Het is vaak (veel) goedkoper, 
vooral als je aan huizenruil doet. 
En helemaal als de auto bij de 
ruil inbegrepen is!

Kleintjes mee? Dan is het fijn 
om allerlei handigs te mogen 
gebruiken: box, kinderfietsje, 
babybadje, tuitbeker, traphekje, 
zandbak, zwembandjes, de hele 
reutemeteut.  

Jij bepaalt wie er jouw huis in ko-
men! Gelukkig zien de meeste men-
sen die ervaring hebben met een 
house swap de aanvankelijk vreem-
den al snel als vrienden. Zij hebben 
veel contact met elkaar voordat de 
ruil daadwerkelijk plaatsvindt en 
hebben genoeg vertrouwen in een 
goede afloop. En meestal dus ook 
een fantastische vakantie! Op www.
huizenruil.com staan talloze tips om 
de ruil te regelen, van ‘wat doe je 
met de hond?’ tot een mini-fotogra-
fiecursus (tip 1: ruim goed op) om 
je huis er op de site  begeerlijk uit 
te laten zien. Er staan ook een paar 
standaardcontracten online. Handig! 
Inspiratie genoeg om een paar 
weken te genieten, zou ik zeggen. 
Zo zijn er een paar schitterende 
huizen in landelijk Drenthe te ruil. 
Je bent van harte uitgenodigd voor 
een borrel in de onder architectuur 
aangelegde tuin van mijn schoonou-
ders. Tot dan! 

Je moet het wel okay 
vinden dat er vreemde 

mensen in jouw bed 
slapen en in jouw 

pannen roeren.

Op vakantie gaan 
naar de meest 
bijzondere plekjes, 
met het gevoel van 
thuis zijn, ligt nu 
voor iedereen 
binnen handbereik...

WONING RUIL


