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Persbericht 

 

Nederlandse reisjournalisten reizen tijdens lockdown 5.000 

kilometer door eigen land 
 

Nieuwe reisgids met rustige en onbekende plekken in Nederland vanaf vandaag verkrijgbaar  
 

Utrecht, 8 juni 2020 - Reisjournalisten Marlou Jacobs en Godfried van Loo brengen een              

speciale reisgids uit voor een vakantie in eigen land. Daags na de allereerste             

persconferentie van minister president Mark Rutte, vertrok het duo voor een trip door             

Nederland. Tijdens de intelligente lockdown reisden Marlou en Godfried maar liefst 5.000            

kilometer binnen de landsgrenzen op zoek naar onbekende plekken en parels waar nog             

genoeg rust en ruimte te vinden is. De nieuwe reisgids telt 20 bijzondere regio’s voor een                

weekend weg of lange vakantie in Nederland en is vanaf vandaag verkrijgbaar via             

www.reisreport.nl en boekhandels.  

 

Marlou Jacobs en Godfried van Loo trekken normaal gezien de wereld over op zoek naar               

bijzondere bestemmingen zoals Iran, Montenegro, Oman en Armenië. Daarover publiceren          

ze uitgebreide reportages voor hun eigen reisgidsen, reisreport.nl en andere reismagazines.           

De lockdown was voor het duo aanleiding om met dezelfde journalistieke bril 5.000 kilometer              

in eigen land af te leggen. 

 

Rust en ruimte in Nederland 
Een groot deel van de Nederlanders zal deze zomer in eigen land doorbrengen. Maar is               

daar wel genoeg ruimte voor? Met deze gedachte begonnen de ervaren reisjournalisten in             

maart aan hun reis op zoek naar de mooiste plekken weg van de massa. Terwijl Nederland                

op slot ging, trok het stel te voet, per fiets of auto door natuurgebieden, dorpjes en                

landgoederen. Om geen tijd te verliezen en rekening te houden met de corona-maatregelen,             

was de reis nauwkeurig voorbereid en werd er in de auto gegeten en zo nu en dan                 

geslapen.  

 

Reisgids: Nederland  - vakantie in eigen land 

http://www.reisreport.nl/


Drie maanden later is de nieuwe reisgids Nederland - vakantie in eigen land gereed. De               

inhoudelijke reisgids telt 20 bijzondere regio’s in Nederland, weg van de drukte, waaronder             

Het Groene Woud, Middag-Humsterland en de Gelderse Poort. De reisgids is een            

bijzondere productie geworden voor wie op zoek is naar een weekend weg of een langere               

vakantie in eigen land omgeven door natuur, rust en veel ruimte.  

 

Nederland - vakantie in eigen land is voorzien van veel foto’s en achtergrondverhalen per              

bestemming. Lezers worden bovendien praktisch op weg geholpen met tientallen fiets- en            

wandelroutes en kaarten. Maar liefst 80 kleinschalige accommodaties werkten aan het boek            

mee om de lezer ook ‘s avonds te kunnen laten genieten van rust en ruimte.  

 

De reisgids Nederland - vakantie in eigen land is vanaf vandaag te bestellen op              

www.reisreport.nl voor 20 euro. De gids beschikt daarnaast ook over een app met             

interactieve kaart, voor mobiel en tablet.  

 

Godfried van Loo: “Nu veel mensen hun zomer in eigen land plannen, wordt er gepuzzeld               

hoe de vakantie alsnog op een bijzondere manier kan worden ingevuld. Nederland heeft             

veel meer te bieden dan de bekende steden, de populaire natuurgebieden en grote             

vakantieparken. Met dit boek hebben we bijzondere en karakteristieke gebieden in kaart            

gebracht waardoor een vakantie in eigen land interessanter en verrassender wordt dan ooit.”  

 
 

 
 
 
NOOT VOOR DE REDACTIE. NIET VOOR PUBLICATIE 
 

Beeldmateriaal, inkijkexemplaar en achtergrondinformatie is te vinden op:        

www.reisreport.nl/media.  
 
Over de auteurs 
Marlou Jacobs (1990) en Godfried van Loo (1981) richtten in 2017 REiSREPORT op, het              

reisplatform voor de 35+ reiziger met een diepere interesse in natuur, cultuur en historie. Het               

duo bereikte in 2019 meer dan een half miljoen reizigers via de website, eigen app,               

inhoudelijke video documentaires en nieuwsbrief, alsook offline in winkels met een serie luxe             

reisgidsen en reisboeken die ze in eigen beheer uitgeven. 

 

http://www.reisreport.nl/
http://www.reisreport.nl/media


Voor vragen, interviews, content op maat (gelinkt aan de reisgids) of een recensie 

exemplaar kunt u contact opnemen met: 

 

REiSREPORT, Godfried van Loo, 06 - 26 880 922,  godfried@reisreport.nl  

Ovide Agency, Gijs Moonen, 06 - 28560293, gijs@ovide.agency  

 

 


