
 
 
 

 
 

 
 

Mini-gids 
voor ontdekkingsreisjes in eigen land 

De 40 leukste microavonturen 
in Nederland 

 



 

De 40 leukste microavonturen in Nederland 
 
Microavonturen zijn laagdrempelig en vooral een kwestie van mindset. Hieronder vind je 40 
ideeën voor kleine avonturen in eigen land. Houd de nieuwsbrief en het magazine van Alice 
Goes Wild (https://www.alicegoeswild.nl/) in de gaten voor nieuwe avonturen, in Nederland 
of in het buitenland! 
 
 

Out-of-the-box slapen 
 
1. Slaap buiten, onder de sterren  
Waar dan ook, en op iedere leeftijd. Bijvoorbeeld in een ‘bivvy bag’, een bivakzak. Een 
bivakzak is eigenlijk een soort slaapzaktent die je warm en droog houdt.  
 
 

2. Kamperen in de achtertuin van een ander 
Via Campspace kun je kamperen in de 
achtertuinen van anderen. Een geweldige 
ervaring, want je hebt je eigen 
privékampeerplaats. Ik heb dat zelf onlangs 
gedaan in de tuin van een boerderij in het 
Noord-Limburgse Siebengewald, aan de grens 
van Duitsland. Ik kreeg meteen allerlei tips 
voor bezienswaardigheden van de vriendelijke 
boer en boerin, bijvoorbeeld over een mooi 
meertje in Nationaal Park De Maasduinen. 

 
3. Kamperen in eigen tuin 
Even de tent opzetten, kampvuur aan en je voelt je serieus een ander mens! Gewoon doen. 
 
 
4. Kamperen op een eiland 
Midden in het Veluwemeer ligt een klein onbewoond eiland, de Kluut. Op dit eiland kun je 
avontuurlijk kamperen in prachtige natuur met weids uitzicht over het water. Je kampeert er 
in een traditionele nomadentent, zoals een tipi of een yurt. 
http://www.campspirit.nl/ 
 
 
 
 
 



 

 
5. Kamperen in ‘Buitenland’ (of een andere 
bijzondere camping) 
Bij kampeerterrein ‘Het Bos Roept’ lonkt de natuur. 
Of neem kampeerterrein ‘De Lieveling’, al jaren een 
lieveling van velen vanwege de avontuurlijk 
hippiesfeer. En anders kun je ook nog terecht bij de 
boswachter. Volg deze link van de leuke website Hey 
Frits, hij heeft ze voor je op een rijtje gezet.  
 
 
6. Fort Pampus 
Op Pampus kun je soms ook overnachten. Ik heb het zelf nog niet gedaan maar hoor heel 
positieve verhalen. Houd de site van Pampus in de gaten en voor je het weet lig je op 
Pampus. 
http://www.pampus.nl/ 
 
 
7. Dobberen in een woonboot 
Wie heeft zich niet voorgesteld hoe het is om te wonen op een woonboot? Via deze site 
boek je de leukste plekken op een woonboot. Wie wil er niet een weekend leven op het 
water, dus regel meteen een bootje! 
https://www.bookahouseboat.com/nl/ 
 
 
8. Twee avonturen in één: de Blokhutboot 
In de Bommelerwaard, de Biesbosch en aan de Linge kun je een blokhutboot huren. Een 
blokhutboot is een blokhut op een boot, zoals de naam al zegt. Een avontuurlijke 
combinatie, dus. 
www.blokhutboot.nl 
 
 
9. Leef minimalistisch in een Tiny House 
Zelf heb ik er ook een, maar dan net over de grens van België: een tiny house, in mijn geval 
een boshuisje. Niet te geloven hoeveel er in zo’n ieniemieniehuisje past, maar goed, je reist 
er dan ook minimalistisch naar toe (als het goed is..). Je vindt ze veelal op de Veluwe, maar 
ook in andere delen van het land. Even googelen. 
  



 

10. Voel je als Henry Thoreau in een Natuurhuisje of boswachterswoning 
Een natuurhuisje-status krijg je niet zomaar, het huisje maakt in ieder geval geen deel uit van 
een park. De huisjes doen me denken aan de boeken van Henry David Thoreau, die meer 
dan honderd jaar geleden in een huisje in het Amerikaanse woud woonde en er dromerige 
boeken over schreef, zoals Walden. Natuurhuisjes zijn de laatste tijd heel populair 
geworden, dus boek ze op tijd!  
www.natuurhuisje.nl 
 
 

Zoek het onbekende in het bekende in plaats van  
het bekende in het onbekende 

 
 

Microavontuur aan land 
 
11. Zoek de wildernis op 
Echte wildernis hebben we niet in Nederland, als land zijn we immers gewonnen op de zee. 
Maar deze gebieden komen dicht in de buurt: https://www.ongerepte-natuur.nl/oernatuur/ 
 
 
12. Dwaal in een struingebied 
Hier mag je van de paden af, je eigen pad 
zoeken. Hoe avontuurlijk is dat. Via deze 
link vind je leuke gebieden om rond te 
struinen.  
 
 
13. Maak een avontuurlijke 
rondwandeling 
Kijk op Alice Goes Wild voor de mooiste 
rondwandelingen door heel Nederland. 
Fijn om terug te komen waar je 
begonnen bent! 
 
 
  



 

14. Beklim een heuvel 
Als Limburger ben ik opgegroeid tussen de heuvels. Zo ben ik dol op de Sint Pietersberg, met 
zijn grotten, taverne, Lourdes-kapelletje, de verlaten Enci en het André Rieu-kasteeltje. Wel 
wat toeristisch. Via de volgende link vind je de mooiste bergwandelingen van Nederland die 
rustiger zijn.  
https://www.wandelzoekpagina.nl/de-mooiste-bergwandelingen/ 
 

15. Wandel over de avontuurlijkste 
stranden 
En eerlijk is eerlijk, die vind je vooral op 
de Waddeneilanden... 
 
 
16. Bezoek het eiland Tiengemeten 
Het ligt vlak bij de Randstad, en je gaat er 
met een pondje heen: het eiland 
Tiengemeten. Het laatste echte eiland 
van Zuidwest-Nederland, en een eiland 
vol wildernis en ongerept platteland. 

 
 
17. Loop een stukje van een Lange Afstand Wandelpad  
Lange afstandspaden zijn niet voor niets zo beroemd. Van de ene plek naar de andere plek 
trekken is echt iets anders dan op een en dezelfde plek zitten. Je voelt je een reiziger, geen 
wandelaar. Een van deze paden is de moeite waard: 
https://www.wandel.nl/wandelroutes/nederland/wandelroutes-voor-op-je-bucketlist.htm 
 
 
18. Maak een spookwandeling 
Dat is pas een avontuur! Wandelen door een gebied waar het spookt... Het prachtige 
Speulderbos, bijvoorbeeld, met zijn dansende bomen en grafheuvels. Hier schijn je in de 
ochtend soms spook-monniken te kunnen zien.  
 
 
19. Mountainbiken in Limburg en Utrecht 
Nooit gedaan, daar ben ik eerlijk in. Maar op de wandeldate vind je de tien mooiste 
mountainbikeroutes van Nederland, en die bevinden zich opvallend veel in Limburg en 
Utrecht. 
 
 
20. Reis langs verrassende verborgen plekken met een mooi verhaal 
Kijk op Honeyguide, een website voor verborgen parels in Nederland. Combineer ze met 
fietsen en wandelen. 



 

21. Fiets een onbekende route 
Laat je leiden door de knooppunten en zwerf langs onbekende paden. Zwerf, zonder te veel 
te plannen.  
 
 
22. Maak een trektocht langs je jeugd 
Hoe leuk is dit! Wat waren de plekken die tijdens jouw jeugd in jouw omgeving het meeste 
indruk hebben gemaakt? Rijg ze als kralen aan elkaar en je hebt een prachtige nostalgische 
fiets-of wandeltocht. Ook leuk om te doen met broers, zussen en ouders. 
 
 
23. Maak een nachtwandeling 
Een geweldige manier om een plek die je 
overdag hebt bezocht anders te leren kennen. 
Zo bezocht ik onlangs De Smokkelroute in het 
Brabantse Strijbeek rond schemertijd, en dat 
liep uit in een spannende nachtwandeling. 
 
 
24. Maak een nachtfietstocht 
Tip van een vriend: stap eens om 10 uur ’s 
avonds of juist om 5 uur ’s ochtends op de fiets, 
om zo op een andere manier naar de wereld te 
kijken. Je kunt zelfs herten tegenkomen. 
 
 
25. Bezoek een onbekende wijk 
Bezoek eens in je eigen stad een wijk waar je nooit komt. Zelf heb ik jaren met een vriendin 
gezworven door Breda, en zo kwam ik op plekken die niet zo voor de hand liggen: de Haagse 
Beemden en Tuinzigt bijvoorbeeld. Probeer een praatje te maken met onbekenden. Je komt 
in een ander leven terecht. 
 
 
26. Een echte roadtrip 
Misschien niet het meest milieuvriendelijk, maar een roadtrip blijft avontuurlijk. Zoals de 
Drentse middenveldroute, de Holland-Amerikaroute, De Gronings Goed Route, De 
Deltaroute en de Mergelroute. Stop onderweg om te kamperen bij een boer, en het 
avontuur is compleet! 
https://www.unive.nl/blog/5-autoroutes-waar-je-mond-van-openvalt 
 
 
 
 



 

27. Neem de train to nowhere... 
Stap in de trein en kies een station uit. Dat kan een station in de buurt zijn, waarbij het leuk 
is om de weg terug te wandelen of fietsen naar huis. Of juist verder weg. 
 
 
28. Tien kilometer challenge 
Ontdek de omgeving 10 kilometer buiten je huis, teken desnoods een cirkel op een 
landkaart. Je zult zien dat er nieuwe dingen te ontdekken vallen: verborgen landgoederen, 
nieuwe natuurgebieden en wijken die je niet kent. 
 
 
29. Skeeleren of zwerven door verborgen Amsterdam 
Lex van ‘Lex and The City’ is een avontuurlijke gids die je het Amsterdam laat zien dat je niet 
kent. Lextrordinary Lexperiences. Op skeelers, of al wandelend! Superleuk. 
 
 
30. Doe mee aan een survivalrun, Urban Trail of een ander avontuurlijk hardloopparcours 
Ze vinden plaats door heel Nederland. Even Googelen. Of ga lekker trailrunnen. Net zo 
avontuurlijk. 
 

 
De leukste microavonturen op het water  

 
 
31. Wildzwemmen in meren en rivieren 
Geloof me, zwemmen in een meer of 
rivier is een andere ervaring! Op Alice 
Goes Wild vind je ook artikelen over 
zwemmen. Hier zie je waar je kunt 
zwemmen: https://www.zwemwater.nl/ 
 
 
 
 

 
 
32. Suppen op de lokale rivier 
Suppen staat voor ‘stand-up-paddle’. Deze ‘sport’ ontstond onder Hawaiiaanse lifeguards 
die beginnende surfers in de gaten wilden houden. Door een lange peddel konden suppers 
op hun board blijven staan. Inmiddels kun je door heel Nederland suppen. 



 

33. Huur een kano of kajak 
Huur een kano en vaar door de Biesbosch of in de 
buurt van Utrecht, bij Amelisweerd. 
https://www.biesboschkanoevents.nl 
http://www.kanoroutes.nl/nl-utrecht.htm 
 
 
 
34. Bootje varen door een waterlabyrinth 
Sloepen huren kun je overal: 

• Bij theetuin Overleek kun je niet alleen lekker lunchen, maar ook een fluisterboot of 
kano huren en door een idyllisch Holland landschap met molens trekken, zoals door 
Broek in Waterland. 
https://theetuinoverleek.nl 

• Vanuit Loosdrecht kun je over de plassen zwerven, over de Vecht. 
https://www.bootverhuur-loosdrecht.nl 

• In Breda kun je bootje varen over de Singels, de Mark en het prachtige Markdal. 
https://www.bootjevarenbreda.nl 

• In de Biesbosch huur je een gezond CO2 vriendelijk bootje bij Bootje Gezond en kun 
je door het prachtige waterlabyrint trekken. 
https://www.bootjegezond.com 

 
 
35. Ga diepzeeduiken in Zeeland 
Mensen komen van heide en ver om te duiken in Zeeland! Je vindt er onder ander 
scheepswrakken. 
 

 
Leerzaam en cultureel microavontuur 

 
36. Leer avontuurlijk schrijven of doe een Adventure Quest dag. 
Natúúrlijk wil geen reclame maken, maar kijk eens bij de cursussen van Alice’s Adventrure 
Academy. Een cursus Avontuurlijk Schrijven, waar je bijvoorbeeld leert schrijven met een 
andere mindset, maar ook een manier van schrijven leert die creatief is en stroomt. Of doe 
de Adventure Quest, waarbij we je helpen zoeken naar het avontuur in je leven. Kijk op 
https://www.alicegoeswild.nl/adventure-academy/ 
 
 
 
 



 

37. Ga bosbaden 
Ik ben er een groot fan van: bosbaden, ofwel: Shinrin Yoku. Heeft niets met water te maken, 
maar het is een soort yoga in het bos. Het mooie is dat je echt een connectie maakt met de 
natuur. En met cultuur, want Shinrin Yoku komt uit Japan. 
 
 
38. Neem een IJsbad 
Leer de voordelen en principes van het koudwaterzwemmen van ijsman Wim Hof. Op de 
woonboot van arts Bart Biermans kun je niet alleen een ijsbad nemen, hij leert je ook nog 
eens alle achtergronden, waaronder de ademhaling. 
https://www.icemantrainingen.nl 
 
 
39. Bezoek een onbekend museum 
Of een museum waar je normaal niet snel naar toe zou gaan. Het MuZieum, bijvoorbeeld, 
waar alles draait om avonturen in het donker, een slechtziende persoon je rondleidt en je 
leert kijken als iemand die slechtziend is. 
 
 
40. Avontuurlijk fotograferen 
Door fotografie in de natuur leer je anders kijken. 
Dat kan een interessant microavontuur opleveren. 
Avontuurlijk fotografiecursussen kun je volgen in 
Groningen, Drenthe en Friesland via deze link.  
 
 
 
 
 
 

Heb jij zelf ideeën? Mail ze ons! 
avontuur@alicegoeswild.nl 

 
 


