Wakker worden
aan het water
in een houten Havenhuisje

WELTERUSTEN

Slapen? Kunnen wij van Zin niet vaak én niet gek genoeg. Wij testen
Nederlands origineelste slaapplekken. Dit keer wordt eindredacteur Daniëlle
Bronsgeest (1973) wakker in een Havenhuisje aan de Vinkeveense Plassen.

D

e heerlijkste etensgeuren
prikkelen onze neusgaten
als we de warme, gezellige
‘Huiskamer’ van vrijhaven
Zwier binnenstappen. De
avond is vroeg gevallen en de avonddis wordt
al druk voorbereid in de open keuken. ‘Botenvrouw’ Merlijn ontvangt ons allerhartelijkst
en vertelt over het concept van de vrijhaven.
‘Zwieren’ noemen ze het hier. Nieuwe energie
krijgen door te doen – of juist lekker te laten.
Glijd een paar uur onder een
dekentje met een fluisterbootje
over de Vinkeveense Plassen,
dobber rond in de hottub met
water uit de plas, zweet in het
houten sauna-eitje, drink een
speciaalbiertje in de Huiskamer
bij een spelletje, waag een dansje op de Zwier Playlist in je
Havenhuisje, ontdek de natuur of… doe even
helemaal niets. “Wil je dat we de kachel hoger
zetten?’ Zo’n vraag is ook zwier.
In het donker wiegen de lichtjes boven het
sauna-ei gezellig in de wind. Er brandt een
lampje in ons Havenhuisje. Fraai en comfortabel is het binnen. Er is een zalig groot bed
achter de immense raampartij met uitzicht
over het water. Er is een koelkast, koffie en
thee maar geen keuken want: koken hoef je
hier niet. Pure verwennerij. De badkamer is
voorzien van een weldadige regendouche.
Even later zitten we aan een fraaie, lange
houten tafel in de Huiskamer. Net als de vloer
is deze gemaakt van hout afkomstig van de

beschoeiing langs de openbare eilandjes in
de Plassen. Duurzaamheid vinden ze hier
belangrijk. Ze werken met gerecyclede materialen, de kleurige fluisterbootjes in de haven
zijn opgeknapt met behulp van crowdfunding
en er wordt vegetarisch gekookt. Het is eten
wat de pot schaft (zero verspilling). Nou, d ie
pot is zalig: we smullen van een borrelplankje, van speltrisotto met oesterzwammen,
koolrabi en gerookte prei, en van een citroentaartje. We hebben er een fles wijn uit de Bar
van het Vertrouwen (zelf pakken
en betalen) bij opengetrokken.
Als je wilt slapen, moet je naar
buiten (frisse neus halen!) om de
grote luiken te sluiten. Je kunt ze
ook openlaten, naar het water en
de sterren kijken, en wakker
worden van het ochtendlicht.
De volgende dag rijden we na
een krakendvers ontbijt door Vinkeveen en
langs de plassen. Het regent pijpenstelen.
Een boottocht zit er niet in. Wel glibberen we
na de (opgehaalde) warme lunch in ons huisje
de kade af richting de sauna. We hebben hem
net een uurtje flink opgestookt. Zalig zweten
is het en knus bij het vuur. Dan glibberen we
terug, douchen ons koud af en ploffen neer
met een goeie port bij de haard in de Huis
kamer. We praten en worden rozig tot we gaan
eten. ’s Avonds spelen we spelletjes en dansen we in ons huisje met wijn uit de Bar.
We voelen ons vrij en ontspannen. Wát een
weldaad. Net als het hoge reuzebed, waarin
we letterlijk verdwijnen.

In het donker
wiegen de
lichtjes boven
het sauna-ei
gezellig in de
wind

WAT: Havenhuisje aan de
Vinkeveense Plassen, met uw
bed achter een grote raampartij
aan de waterkant
WA AR: Winkeldijk 20a,
Vinkeveen, Zwier.nl
KOST: v.a. € 480 per
Havenhuisje (2-3 personen)
voor een all-in logeerarran
gement (2 nachten volpension
(vegetarisch) en incl. sauna,
hottub en 3 uur varen)
BIJZONDER: U ervaart een
totaalbeleving vol gastvrijheid.

UITGESL APEN? EROPUIT!
EROPUIT? DACHT HET NIET!
Want de hottub en de knusse
sauna wachten. De Zwierwaaier met vrolijke deuntjes
en een yoga-oefening in uw
huisje. Het inspiratieboekje
dat u krijgt. Op en top ontspannen? Boek een massage
bij Renee van Massage aan de
Plas op het terrein van Zwier.
renee@baasacupunctuur.nl

HET WATER OP
Bij het Zwierarrangement
hoort drie uur varen in een
fluisterbootje (Rustvalkje).
In de Huiskamer vind je twee
routekaarten. Ook ligt er een
kaart met SUP- en kanoroutes,
en een zeilkaart. Zeilen kan
met een Polyvalk, die liggen
hier ook.
Zwier.nl/voor-mezelf/doen/

HUUR EEN FIETS
Ook dat kan bij Zwier. Toer
door het uitgestrekte boerenland onder de rook van
Amsterdam.
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