
RECHTSde hoek om AF 
Tel de sterren aan de 
Friese hemel, schuif 
aan bij de hip & hap-
pening in Rotterdam, 
reis foodies achterna 
richting Antwerpen: 
een uurtje tuffen en 
je bent een weekend 
helemaal weg. Heb je 
maar één nacht?  
Ook dan weten wij 
raad. Dit zijn by far de 
leukste adressen! 
TEKST STEPHANIE PANDER
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SLAPEN
Het weekend Antwerpen begint met in
checken bij Hotel Pilar, een gloednieuw 
boetiekhotel aan de statige Leopold de 
Waelplaats, pal tegenover het Museum 
voor Schone Kunsten. Pilar is ‘het kind’ 
van interieurarchitect Sam en hotelier 
Christophe. Zeventien kamers in een sta
tig hoekpand in wat op dit moment mis
schien wel een van de leukste buurten van 
Antwerpen is: Het Zuid. De grande suite 
met een houten vloer en hoog plafond is 
perfect voor het hele gezin. ’s Morgens 
kun je ontbijten in de gezellige Foodbar 
beneden. Neem vooral de homemade 
granola met yoghurt. Ben je verliefd op 
het interieur? In de kleine shop naast 
de Foodbar verkopen ze diezelfde kus
sens, plaids en keramieken vazen die op 
je kamer staan. Tweepersoons kamer vanaf 
€ 95, grande suite vanaf € 185, hotelpilar.be

Antwerpen 

STRUINEN
Vanaf het hotel loop je in 8 minuten naar 
de Kloosterstraat. Vooral op zaterdag is 
dit de leukste straat van Antwerpen om 
vintage en antiek te shoppen. Voor mode 
wandel je vanaf de kop van de Leopold de 
Waelplaats de Volkstraat in. Die gaat over 
in de Nationalestraat. 
Ben je ’s zondags ook in de stad, teken dan 
in voor de Family Sunday in het restaurant 
van Graanmarkt 13. Graanmarkt 13 is een 
bijzonder huis in hartje Antwerpen. Het is 
het geesteskind van Ilse Cornelissens en 
haar man Tim Van Geloven. ‘Wat als we 
nou eens een winkel openden met alleen 
maar spullen die we zelf mooi vinden?’, 
dacht het stel. Dat werd dus de mooiste 
zaak van Antwerpen. Boven de winkel 
richtten zij een appartement in waar zij 
aanvankelijk zelf gingen wonen, maar dat 
tegenwoordig te huur is. In het souterrain 

vind je het restaurant waar chef Seppe No
bels het voor het zeggen heeft. Op zondag 
kun je de hele dag (van 10.00 tot 18.00 uur) 
aanschuiven aan lange tafels voor ontbijt, 
brunch of late lunch. Toen wij er waren, 
was er een selfservicebuffet met knisperen
de salades, geroosterde groenten, groot
moeders roastbeef en zelfgebakken taarten. 
Een plek om lekker lang te blijven hangen. 
Op zondag is de winkel helaas gesloten.  
graanmarkt13.com

ETEN
De plek in Antwerpen waar op dit mo
ment het meest aan de hand is, is PAKT. 
Dat ligt in het Groen Kwartier aan de rand 
van de stad – eigenlijk is het al gemeente 
Berchem. Creatieve bedrijven en culinaire 
hotspots hebben zich afgelopen jaar geves
tigd in de oude pakhuizen. Niet alleen The 
Jane van Sergio Herman, maar ook de piz
zabakkers van Standard zitten er. Zij bak
ken zuurdesempizza’s die ze beleggen met 
groenten en verse kruiden uit de moestuin 
op het dak van het gebouw. Als je je tus
sen 17.00 en 18.00 meldt voor een Aperol 
Spritz, serveren ze er Italiaanse antipasti 
bij. Het oogt allemaal lekker industrieel 
en het is ook een superplek om te lunchen. 
Zeker met mooi weer, want de omgeving 
is hier heerlijk groen. In de daktuinen van 
PAKT worden ook rondleidingen gegeven.  
standardpizza.be en pakt-antwerpen.be 

De groenten  
en verse kruiden  

komen van de 
moestuin op het dak 

van het gebouw

Aan lange tafels eet je 
knisperende salades, 

grootmoeders roastbeef 
en zelfgebakken taart

JANLIVING 139138 JANLIVING 

REIZENREIZEN

Hotel Pilar

Hotel Pilar

Graanmarkt 13

Standard pizza

Graanmarkt 13
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SLAPEN
Met z’n zessen op een slaapzaal: dat be
looft een gezellig weekend te worden! 
Tegenover het prachtige nieuwe Cen
traal Station in Rotterdam, op steenworp 
afstand van de gezellige Oude Binnen
weg en het Museumpark, zit het hippe  
Sparks. Deze nieuwe generatie hostels is 
allang niet meer alleen voor backpackers. 
Dat bewees het vergelijkbare King Kong 
op de Witte de Withstraat vorig jaar al. 
Pubers, pensionado’s, vriendinnenclubs 
en verliefde stellen: bij Sparks kom je ze 
’s morgens allemaal tegen bij het ontbijt. 
En wil je iets meer privacy? Er zijn uiter
aard ook tweepersoonskamers. Na dat 
weekendje Sparks ben je weer helemaal bij 
op het gebied van uitgaan en shoppen in 
Rotterdam; de jongens achter de receptie  
geven grif hun hipste hotspots weg en 
zo nodig reserveren ze een tafel voor je.  
Tweepersoonskamers vanaf € 70, vierper-
soonskamer vanaf € 120, sparkshostel.com

Rotterdam DOORZAKKEN
De Rotterdamse Markthal is misschien 
bekender, maar de Fenix Food Factory 
in de steeds hipper wordende wijk Katen
drecht is een uitstapje naar de overkant 
van de Maas meer dan waard. Met een 
huurfiets ben je in een kwartier vanuit 
het centrum de Willemsbrug over. Parke
ren met de auto bij Hotel New York kan 
ook, want een nieuwe voetgangersbrug 
verbindt het Koninginnenhoofd recht
streeks met de oude schipperswijk. Bij 
de Fenix Food Factory kun je ambach
telijk bier proeven van de Kaapse Brou
wers, met een bordje Marokkaanse tapas 
van Meneer Tanger erbij. De Kaapse 
Brouwers hebben wegens groot succes 
nu trouwens ook een uitspanning in het 
centrum van Rotterdam. Gaat het bij de 
brouwerij op Katendrecht vooral om het 
bier, bij Kaapse Maria aan de Mauritsweg 
52 draait het allemaal om wat je bij dat 
bier kunt eten. Heerlijke jerk chicken 
of ceviche Tahitian style bijvoorbeeld.  
fenixfoodfactory.nl en kaapsemaria.nl

SHOPPEN
Een zaterdag in Rotterdam is niet com
pleet zonder een bezoek aan de Rotter
damse markt. Ben je vroeg, dan kun je je 
slag slaan op het rommelmarktgedeelte, 
dat begint voor Café Pol op de hoek 
van de Meent. Vergeet niet het buurtje 
achter de markt te checken; aan de Pan
nekoekstraat verschijnen steeds meer 
leuke winkels waaronder Be So Diffe
rent en Depot Rotterdam. Loop vooral 
de autovrije Nieuwemarkt in, waar Nine 
Bar zit voor steengoeie koffie en lunch 

Pubers, pensionado’s  
en verliefde stellen:  

bij hostel Sparks  
zitten ze allemaal  

aan het ontbijt

en waar Koreaans eethuis Gamasot de 
beste kimchi van Nederland serveert. 
Steek nog even door naar de Mariniers
weg voor een bezoek aan de Groene  
Passage: een mini mall vol duurzame 
en biologische waar. Bij Spirit lunch 
je van een vegan buffet en ernaast zit 
woonwinkel Van Binnen. Daar ver
kopen ze onder meer nachthemden 
van het label Khasto, gemaakt van wat 
ze in India cotton cashmere noemen.  
nine-bar.com, spiritrestaurants.nl,
gamasot.nl

UITKATEREN
Loop via de Meent richting het zojuist 
gerenoveerde Industriegebouw aan de 
Goudsesingel. Op de begane grond zit 
Groos Conceptstore en by Jarmusch, 
een Rotterdamse diner waar ze eggs-the-
way-you-want-them en burgers serveren 
en je een gratis refill van je filterkoffie 
krijgt bij het ontbijt (open tot 16.00 uur). 
Afgelopen maand opende ook het fancy 
restaurant Héroine in het gebouw. Ziet 
er geweldig uit, maar wij hebben nog 
geen tijd gehad om het uit te proberen. 
Als je een avond over hebt: give it a try.  
byjarmusch.nl en groosrotterdam.nl  
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SLAPEN
Leeuwarden is Culturele Hoofdstad van 
2018 en heel Friesland feest mee. Nu 
waren we al verliefd op Friesland, in alle 
seizoenen, maar dit jaar verdient de pro
vincie een extra bezoek. 
We arriveren via de Afsluitdijk. In plaats 
van de boot te nemen naar Vlieland 
of  Terschelling (volgende keer weer!) 
 checken we in bij NRDRHVN91 in Har
lingen. Dit short stay appartement in een 
klein Fries achterhuis is van woonstylist 
Rianne Landstra. Zij vertrok twee jaar 
geleden uit Amsterdam op zoek naar 
ruimte en uitzicht over het water. Dat lukt 
goed aan de Waddenzee. Voor het inte
rieur heeft zij haar favoriete kleurenpalet 
gebruikt: wit, zwart, betongrijs en inkt
blauw. En laten dat nu precies de kleuren 
van het wad en de Friese luchten zijn.
Bij aankomst staat er een lokaal biertje 
koud van Het Brouwdok uit Harlingen, 
dat we drinken op ons eigen beschutte 
terras achter het huis. Dit jaar opent Het 
Brouwdok een nieuw proeflokaal dus als 
het bier bevalt, zeker even langsgaan. 
Ons Harlingse huisje heeft twee verdie
pingen. Beneden een keuken en mini
woonkamer, boven een heerlijk bed on
der de houten balken. ’s Morgens staat er 
een ontbijt met vers fruit, cruesli en Fries 
suikerbrood voor ons klaar. Er is thee van 
Betjeman & Barton en een klein flesje 
bubbels voor als je wat te vieren hebt. Een 
paar keer per jaar organiseert Rianne een 
‘concept store for a week’ in haar prachtige 

Harlingen

huis aan de Noorderhaven, samen met 
een handvol ontwerpers. De eerstvol
gende editie is van 29 maart t/m 3 april.  
Appartement per nacht € 95, ontbijt € 12,50,  
nrdrhvn91.nl en hetbrouwdok.nl.

SHOPPEN
Steek vanaf NRDRHVN91 de brug over 
het water over en je wandelt zo de Voor
straat in, de belangrijkste winkelstraat 
van Harlingen. Loop er even doorheen 
om bij bakkerij Elsinga (nr. 10) suiker
brood voor thuis in te slaan. Bij de stoere 
general store Binnen en Buiten vind je 
bakelieten deurbellen, messing buiten
kranen, messen van het Franse merk 
Opinel, houten borstels en verslavend 
lekkere verveinezeep. Koks en Keuken
meiden (nr. 16) is voor kookfanaten; voor 
een paar warme sloffen of een handge
maakte leren riem loop je naar Atelier de 
Groot (nr. 72). Koffie drinken en lunchen 

doe je bij eetcafé Nooitgedagt, waar het 
eigenlijk altijd gezellig is. Tot slot, mis ’m 
niet, Galerie de Vis aan de Noorderhaven, 
waar galeriehoudster Geke Westenberg je 
verwelkomt met thee, koekjes en heden
daagse kunst. De deur is meestal gesloten 
vanwege de harde wind, maar een tik op 
de ramen is voldoende voor Geke om je 
binnen te halen. Galerie Vis behoort tot 
de betere galeries van ons land. 
eetcafenooitgedagt.nl en galeriedevis.com

ETEN
’s Avonds rij je met de auto via een wir
war van landweggetjes richting het kun
stenaarsdorpje Pingjum om er te eten 
bij de pizzeria van Ed en Marjet Ydema. 
Italiaans van ’t Wad! Dat betekent een 
super sauté van verse kokkels (in plaats 
van de reguliere ingevlogen vongole) en 
mooie stukken rode poon (in plaats van 
zwaardvis) in de Siciliaanse spaghetti. De 
pizza met flinterdunne aardappel, stuk
ken ansjovis en rozemarijn die ik vooraf 
kreeg, verraadt de kunsten van de bakker. 
En sinds culinair schrijver Joël Broekaert 
meedeelde dat hij hier perfecte dunne 
pizza at, weten meer foodies de weg naar 
deze Friese Italiaan te vinden. Je doet er 
dus goed aan om vooraf te reserveren.  
pizzeria-pingjum.nl  

De pizza met  
aardappel, ansjovis 

 en rozemarijn  
verraadt de kunsten 

van de bakker
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HET SCHEEPSHUYS, BREDA
Aan de Teteringsedijk op acht minuten fietsen van de 
Grote Markt van Breda staat dit heerlijke homey ho

tel. Boutique Hotel Het Scheepshuys is gevestigd in een vrij
staande villa en heeft twaalf eigenzinnig ingerichte kamers. 
Heerlijk zijn de tweepersoonskamers met openslaande deu
ren en balkon. Alles voelt hier huiselijk; van de lekkere bed
den tot de fijne ontbijtzaal. Om de omgeving te verkennen 
of de stad in te gaan kun je voor € 6 per dag een fiets huren.  
Tweepersoonskamers vanaf € 75 per nacht, hetscheepshuys.nl

KITH & KIN,  
AMSTERDAM
Vier supergoed inge

richte appartementen met de 
service van een boetiekhotel. 
Kith & Kin zit verstopt in een 
woonwijk in een opkomend 
deel van AmsterdamWest, op 
loopafstand van de Jordaan en 
het Westerpark. Met de fiets 
ben je zo bij de Foodhallen. 
Er zijn twee appartementen 
voor vier tot vijf personen, 
maar met z’n tweeën een 
suite huren kan ook. De ap
partementen zijn ingericht 
met heerlijke luie sofa’s, fijne 
keukens en luxe badkamers.  
Appartement vanaf € 280 per 
nacht, suite vanaf € 150 per 
nacht, kithandkin.nl    

PARC BROEKHUIZEN, 
LEERSUM
Verscholen in de natuur 

van de Utrechtse Heuvelrug ligt 
het historische Parc Broekhuizen. 
Je kunt er logeren in een van de 
22 ruime suites in het neoclassi
cistische landhuis. De suites zijn 
ingericht met modern design en 
hebben luxe badkamers met pro
ducten van Aesop. De bedden zijn 
opgemaakt met Italiaans linnen 
en het uitzicht over het park met 
hoge oude bomen is betoverend in 
alle seizoenen. Topchef Jacob Jan 
Boerma kookt op hoog niveau in 
het hotelrestaurant Voltaire. Voor 
een meer low-key diner kun je te
recht in de Yard, de historische 
boerderij elders op het landgoed, 
waar op houtskool wordt ge
kookt. Een superplek voor ieder
een die wat te vieren heeft – met 
z’n tweetjes of met de hele familie.  
Tweepersoons kamers vanaf € 195 
incl. ontbijt, parcbroekhuizen.nl   

MARY K, UTRECHT
Kunst en comfort: dat combineert goed in dit monu
mentale pand aan de Oudegracht in Utrecht. Kunsthotel 

Mary K heeft negen unieke kamers die door negen Utrechtse 
kunstenaars zijn vormgegeven. Favoriet is de Royal Rooftop Resi
dence met uitzicht op de gracht en een bad midden in de kamer. 
Er is koffie van Nespresso, thee van Mr. Jones en verzorgingspro
ducten van Malin+Goetz. Het ontbijt in de lobby is biologisch. 
Tweepersoonskamer met ontbijt vanaf € 106,95, marykhotel.com

3

HELLO I’M LOCAL, 
HAARLEM
Geen tv, minibar en 

wifi op de kamer. Bij het Haar
lemse ‘boetiekhostel’ Hello 
I’m Local kom je om een spel
letje te spelen, ’s morgens in de 
zon op de patio te ontbijten 
en ’s avonds bij het vuur een 
boek te lezen. Je kunt kiezen 
voor een bed op de slaapzaal, 
de hele slaapzaal, of een kamer 
voor twee. Favoriet is de bloe
mige Heemkamer, genoemd 
naar schilder Jan Davidszoon 
de Heem. In de woonkamer 
(mét wifi) kun je koffie, thee 
of een cocktail krijgen. Op 
verzoek is er lunch of diner. 
Hello I’m Local ligt vlak bij het 
Teylers Museum en de Grote 
Markt. Bed op de slaapzaal 
vanaf € 19, tweepersoonskamer 
vanaf € 65, helloimlocal.com
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