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K
leine tegenvaller:
de (meteorologi-
sche) lente begint
grijs met hier en
daar in het noor-

den en westen zelfs wat bui-
tjes. Het oosten en zuiden
hebben het beter voor el-
kaar, daar blijft het vermoe-
delijk droog met ook wat
zon, weet weerman Johnny
Willemsen van Weeronline.
„Zo mooi als maandag is het
de rest van de week niet.
Maar het blijft wel rustig en
vaak droog. Zit je in de Rand-
stad, doe een dagje Limburg
en je hebt prima weer!”

Maart roert zijn staart is
van toepassing op de komen-
de maand. Bij ’verkeerde’
windrichting kan
het zomaar grijs en
koud worden. Toch
wil weerman Wil-
lemsen hier nóg
een grote maar aan
toevoegen: „De len-
te wordt waar-
schijnlijk relatief
droog, dus dat is gunstig. En
wie weet krijgen we – bij zui-
delijke windstromen – de
eerste warme dag met 20
graden.”

Opluchting
Het mooie weer van de af-

gelopen dagen in combinatie
met het loslaten van veel co-
ronaregels zorgt voor op-
luchting in de recreatiebran-
che, ziet Marike Rosier van
Hiswa-Recron, de onderne-
mersorganisatie van bedrij-
ven in de watersport en re-
creatie. „De voorjaarsvakan-
tie is er zeker één waarin
veel Nederlanders op de
bungalowparken in eigen
land te vinden zijn.” 

Actuele boekingscijfers
heeft de recreatie-organisa-
tie niet, maar ze ziet dat veel
mensen de huisjesparken in
eigen land opzoeken én dat
er weer meer toeristen uit
ons omringende landen

richting Nederland komen.
„Dus ook al gaan er nu weer
meer Nederlanders naar het
buitenland, een gat valt er
niet. Want de toerist is weer
terug. Dat is fijn voor de sec-
tor”, zegt Rosier.

’Toffe plek’ 
Tijdens de pandemie her-

ontdekten veel Nederlan-
ders het eigen land. Of die
tendens blijvend is, is nog
niet helemaal duidelijk. Ro-
sier: „Toch zien we dat veel
mensen zeggen: Nederland
is een toffe plek om het wa-
ter op te gaan of om vakantie
te vieren. Misschien niet al-
tijd voor de hoofdvakantie,
maar zeker wel voor de

weekendjes weg en de korte-
re vakanties. De komende
tijd zal uitwijzen of dat een
blijvend effect is. Ook gezien
de oorlogsontwikkelingen in
Europa, is het nog afwachten
wat dit voor effect op het
binnen- en buitenlands toe-
risme heeft.”

Met het stralende weer
trokken veel gezinnen er de
afgelopen dagen al op uit.
Dierentuin, pretparken en
het bos zijn favoriete plek-
ken. Maandag is het ook
druk in het GeoFort in Her-
wijnen. Het forteiland met
bunkers maakt deel uit van
de Hollandse Waterlinie. Te-
genwoordig staat het fort in
het teken van de aarde. Kin-
deren leren over aardbevin-
gen, maken een reis naar het
middelpunt van de wereld of
moeten hun weg zien te vin-
den in een doolhof. 

Zussen Desirée (38) en
Claire (43) uit Noord-Bra-

bant beklimmen net een
bunker. De moeders kijken
tevreden toe hoe hun kin-
deren over het fort jagen.
„We zijn bewust geen
carnaval gaan vieren we-
gens recente besmet-
tingen”, aldus Desirée.
„En dan is dit een heer-
lijk alternatief.” 

Verderop roosteren
wat oudere kinderen
marshmallows boven
een vuurtje. Rivier de
Linge meandert traag
door het akkerland.
Moeder Lydia (33)
houdt met een arm baby
Noah omhoog terwijl ze met
de andere hand haar zoon
Domien (5) helpt bij het navi-

geren van een satel-
liet boven een land-
kaart. „Het is heer-
lijk hier. We wonen
in de buurt en heb-
ben de regel dat we
elke dag lekker
naar buiten gaan en
hier ontdekken ze

dingen die ze nog niet ken-
nen en genieten tegelijker-
tijd van het lekkere weer.”

Bij Center Parcs spreken
ze deze eerste lentedagen
zelfs van blijdschap. „Deze
vakantie is voor ons eindelijk
weer een beetje terug naar
het oude normaal: alles kan
weer”, stelt een tevreden
Marthijn Tabak van de bun-
galowketen. 

„Er zijn geen beperkingen
meer en dat merken we ook
in de boekingen; die zijn
goed. Ook na de vakantie zijn
de weekenden goed gevuld.
We zien dat mensen verder
vooruit durven te boeken.
Wij bieden parken met veel
activiteiten waar de corona-
maatregelen veel invloed op
hadden: een zwembad voor
1200 bezoekers waar er maar
dertig in mochten... Dat
soort praktijken. Nu is er
blijdschap dat we alles ach-
ter ons kunnen laten.” 

In het GeoFort leren kinderen meer over de aarde. 

Een strakblauwe lucht en een heerlijk zonnetje vormen een uitstekend excuus om
met volle teugen van de krokusvakantie te genieten. Niet toevallig begint van-
daag de meteorologische lente. De dagen strekken zich uit en Nederlanders
blijken nog lang niet op het eigen land uitgekeken. 
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’Nu is er blijdschap
dat we alles achter
ons kunnen laten’ 

De vijfjarige
Domien komt
ogen tekort in

het GeoFort in
Herwijnen.

Het lenteweer lokt veel gezinnen weer naar buiten. Moeder Lydia
geniet met

haar kinderen
van het uitje. 
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