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EROPUIT

in de natuur
Wil je proeven van het kampeerleven,  
maar hou je van luxe en slaap je graag in  
een comfortabel bed? Ga dan glampen!   
Twee Libelle-redactrices testten het uit.

Luxebedjes

Zorgelo!s genieten 
in de Westhoek

“De laatste keer dat ik in een tent 
sliep, was op Rock Werchter 2015. 
En hoewel te korte nachten op 
een te slappe matras nu eenmaal 
bij een festival horen, heb ik toen 
gezworen nooit meer te kamperen. 
Want zeg nu zelf: waarom zou je 
je autoko!er volstouwen als je 
ook een vakantiehuisje met alles 
erop en eraan kunt boeken? 
Zeker met een dochter van vier  
is extra bagageruimte geen over-
bodige luxe. Sinds Marielou er is, 
brengen mijn man Nick en ik onze 
vakanties dan ook steevast door 
in comfortabele huisjes en gezel-
lige B&B’s. Maar sinds corona zit 
kamperen weer helemaal in de 
lift. Online kom ik dan ook het 
ene idyllische plaatje na het an-
dere tegen: luxueuze tipitenten 
met sfeervolle lichtjes en zachte 
schapenvelletjes staan te blinken 
op uitgestrekte velden. Die fee-
erieke settings overtuigen me om 
het ook eens te proberen. Ik zie 
Nick en mij al zitten aan onze tent 
met een drankje, terwijl Marielou 
rondcrost op haar fiets. Alleen: 
zo’n chique tent kost handenvol 
geld en al die Instagramwaardige 
accessoires passen niet in onze 

auto. En wat als dat kamperen 
dan toch niet blijkt mee te vallen? 
Dan zitten we daar mooi met 
onze dure tent en een zolder  
vol kampeerspullen.

Kampeerluxe op  
wieltjes
Het is om die reden dat Ruben  
en Ellen een paar jaar geleden  
gestart zijn met hun Glamping-
Kits, kant-en-klare pakketten met 
alles wat je nodig hebt voor een 
geslaagde glamping-vakantie. 
Het lijkt ons de perfecte manier 
om uit te testen of kamperen wel 
iets voor ons is. De dag van ver-
trek zijn we in een mum van tijd 
ingepakt. Meer dan wat kleren, 
eten en speelgoed voor Marielou 
hebben we niet nodig, want Ruben 
en Ellen zorgen voor de rest. Een 
ruime Belltent, comfortabele ma-
trassen, mooie loungestoelen en 
zelfs een trendy koeienhuid: alles 
zit netjes in de aanhangwagen die 
we bij hen gaan oppikken. Zodra 
de GlampingKit aan de auto hangt, 
kijken Nick en ik elkaar gelukzalig 
aan. Een weekendje weg is nog 
nooit zo vlot gestart!

CHEF LIFESTYLE CAROLIEN (32) PROBE!RDE  
MET MAN NICK EN DOCHTERTJE MARIELOU (4) 
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vriendjes. Die vrijheid vindt ze 
fantastisch! Gitzwart en met haar 
haren in de war komt ze tegen 
etenstijd moegespeeld weer naar 
de tent. We halen het gasfornuis 
boven en maken een heerlijke 
spaghetti. Dit kunnen wel ge-
woon worden! En net op het  
moment dat je denkt dat het  
niet idyllischer meer kan, steekt 
de gastvrouw van de camping het 
kampvuur aan. We nestelen ons 
rond de warme vlammen en kij-
ken al uit naar de volgende dag.

West-Vlaamse pracht
Na een rustige nacht besluiten 
we eropuit te trekken, we zitten 
hier dan ook vlak bij enkele mooie 
wandelroutes. Langs de Lo-vaart 
wandelen we naar Fintele, een 
klein gehuchtje waar de IJzer en 
het Lo-kanaal samenkomen. Het 
is een zonnige dag en even lijkt 
het alsof we op vakantie zijn in 
het zuiden. Na een paar kilometer 
vindt onze vierjarige het tijd voor 
een ijsje, dus installeren we ons 
op één van de gezellige terrasjes 
van Fintele. Marielou leeft zich 
uit in de speeltuin, terwijl Nick en 
ik van onze cocktail nippen. Zalig! 
Ik had nooit gedacht dat ik het 
zou zeggen, maar dat kamperen 
bevalt me wel. Het weekend ein-
digt veel te snel, en het is tijd om 
in te pakken. De tent a!reken 
gaat gelukkig veel makkelijker 
dan opzetten. Alleen alles weer 
netjes in de aanhangwagen krij-
gen blijkt nog een lastige klus.  
Na heel wat wrikken en proppen 
kunnen we vertrekken, maar niet 
zonder eerst uitgebreid afscheid 
te nemen van de cavia’s en konij-
nen. Beteuterd hoor ik Marielou 
tegen één van de diertjes zeggen 
dat ze snel terugkomt. ‘Toch, 
mama?’, vraagt ze. ‘Tuurlijk, lie"e, 
volgend jaar komen we terug.’ 
Nick kijkt me ongelovig aan, maar 
ik meen het. Vakantiehuisjes zijn 
leuk, maar tegen de vrijheid en de 
natuurpracht van een kampeer-
vakantie kunnen ze toch niet op.”

Dansen in de tent
Maar als we even later aankomen 
op Hoeve Maedelstede, de cam-
ping waar we drie dagen zullen 
verblijven, begint het echte werk: 
de tent moet opgezet worden. 
Volgens het instructiefilmpje  
zou het een makkie moeten zijn: 
grondzeil uitspreiden, paal in het 
midden, paal aan de voordeur en 
de haringen stevig vastpinnen. 
Maar wij zijn geen rasechte kam-
peerders, en bij ons lijkt het alle-
maal toch net iets moeizamer  
te gaan. Ik hoor af en toe wat ge-
vloek, het zweet druppelt onder-
tussen van Nick zijn voorhoofd  
en ik maak me klaar om hulp te 
gaan zoeken. Maar dan staat de 
tent ineens toch recht. Marielou 
doet een dansje in de ruime tent. 
‘Wauw, ik wil hier nu al slapen’,  
gilt ze. Ik vraag me af of ze er 
vanavond ook nog zo over zal 
denken, maar haar enthousiasme 
werkt aanstekelijk en de stress 
ebt weg. We richten de tent in, 
stoppen het servies in de inklap-
bare kastjes, zetten de tafel bui-
ten en installeren ons in de hippe 
loungezetels. Met zicht op een 
prachtige zonsondergang en en-
kele grazende paarden klinken we 
op een geslaagde eerste avond.

Genieten maar!
De buitenlucht doet ons duidelijk 
deugd, want we vallen als een 
blok in slaap. De matrassen liggen 
beter dan verwacht, maar rond 
een uur of zeven worden we toch 
gewekt door een overenthousias-
te Marielou. ‘Ik wil de koeien zien, 
en in de zandbak spelen.’ Gisteren 
hebben we snel nog even de 
camping verkend en die heeft 
blijkbaar indruk nagelaten. Het is 
dan ook een echt kinderparadijs: 
er is een garage vol go-carts en 
een speelstal met konijntjes,  
cavia’s en andere knu#eldieren. 
Voor de zwemvijver is het nog 
net iets te fris, maar na het ont-
bijt loopt Marielou recht naar  
de speelstal. Ze is er urenlang 
zoet, samen met enkele nieuwe 
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• Bij GlampingKit huur je een 
aanhangwagen met alles wat je 
nodig hebt voor een week kam-
peerplezier: een tent, matrassen, 
slaapzakken, kookmateriaal, een 
elektrische koelbox, servies, een 
tafel, loungestoelen en nog veel 
meer. Je kunt twee soorten kits 
huren: voor 2 tot 3 personen be-
taal je 600 euro per week, voor  
4 tot 5 personen 700 euro. Het 
gebruik van de aanhangwagen is 
inbegrepen, het enige wat je zelf 
nog moet voorzien, is een dupli-
caat van je nummerplaat. Meer 
info en een volledig overzicht van 
de kit vind je op glampingkit.be.
• Je bent niet gebonden aan  
bepaalde campings of locaties. 
Leuke plekjes en inspiratie vind  
je op campspace.com, anwb- 
camping.nl en eurocampings.nl.
• Wij bleven in eigen land en 
kozen voor Hoeve Maedelstede, 
een kindvriendelijke boerderij-
camping in het West-Vlaamse 
Lo-Reninge. De camping is open 
van 1 april tot 31 oktober en per 
nacht betaal je ! 15 per volwas- 
sene en ! 10 per kind. Er zijn tal  
van fiets- en wandelroutes in de 
buurt, maar je kunt ook makkelijk 
een dagje naar Ieper, Watou of 
Poperinge. Voor de kinderen zijn 
onder andere dierenopvangcen-
trum De Zonnegloed, Plopsaland 
en Het Bakkerijmuseum vlakbij.
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