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‘In de Alentejo kom ik
helemaal tot rust’
Anne Middelkamp van Ardanza Reizen

Via haar partner is Anne Middel
kamp de reiswereld ingerold. Hij
was al jaren werkzaam als reisbege
leider, zij gespecialiseerd in project
management voor grote events en tv
producties. Toen bij haar partner de
gedachten speelde om het ‘zelf te
gaan doen’, hoefde Anne niet lang
na te denken. Ardanza Reizen was
geboren, een kleine reisorganisatie
met Spanje en later Portugal als spe
cialisme.
Samen reisden Anne en Arco de
wereld rond: Mexico en Colombia tot
Chili en Argentinië. Vooral Spaans
talige landen waren favoriet. ‘Arco
was gek van Spanje en kende Anda
lusië op zijn duimpje. Voor hem was
de keuze voor een ‘specialisme’ snel
gemaakt. Maar, ik was nog nooit in
Spanje geweest. We besloten samen
op onderzoek uit te gaan. Na mijn
eerste voetstappen op Spaanse grond
was ik meteen verliefd. And the rest is
history’, lacht Anne.
Arco en Anne startten 16 jaar geleden
met het aanbieden van individuele
‘fly & drive’ reizen naar Spanje. Als
één van de eersten bood Ardanza
Reizen routes met kleinschalige
accommodaties op maat aan. Na
zeven jaar verhuisde het stel met hun
twee kinderen van Utrecht naar de
Priorat in Catalunya en vonden vier
jaar later hun ‘thuis’ in Vejer de la
Frontera, Andalusië. ‘Ons eerste
Spanjeaanbod was op en top maat
werk. Al onze routes en accommoda
ties kenden we uit eigen ervaring. En
zo doen we dat nog steeds. De meest
succesvolle
rondreizen,
zijn
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inmiddels als standaard Rondreizen
opgenomen in ons portfolio. Maar het
advies blijft persoonlijk.’ Drie jaar
geleden breidde Ardanza uit met een
nieuwe bestemming: Portugal. En
sindsdien is Anne er niet meer weg te
slaan. De vriendelijke, bescheiden
Portugezen, natuur, indrukwekkende
cultuur, rust en ruimte. Het vloeiend
leren van een nieuwe taal schrikt een
beetje af, anders zouden we over een
paar jaar zo verhuizen naar De
Alentejo.’
De combinatie van kust met het glooi
ende binnenland en pittoreske stadjes
maakt de Alentejo een hele bijzondere
regio. Soms lijkt het alsof de tijd er stil
heeft gestaan. De mensen zijn er
authentiek en puur, de natuur is er
ongerept en de plaatsjes bestaan
alleen uit een vaste dorpskern. Geen
hoogbouw aan de kust, geen nieuw
bouwwijken in het binnenland. Ik ben
een geboren en getogen Friezin uit
Dokkum. Vroeger keek ik ’s avonds
uit naar de eilanden en zag ik de
vuurtoren van Ameland schijnen.
Toen ik voor de eerste keer vanuit het
bruisende Lissabon de Alentejo in
reed, deed het me heel erg denken
aan vroeger. De weidsheid, de ruimte
en de vergezichten. Eindeloze bossen,
sterrenhemelen, velden en zomaar
rondrijden zonder af te hoeven slaan.
Ik kom er helemaal tot rust.’
De Portugese Alentejo kun je het hele
jaar door bezoeken. Maar Anne heeft
zo haar favoriete seizoen: de lente.
‘Dan verandert het glooiende heuvel
landschap in één grote, wilde bloe
menzee. Je weet niet wat je ziet! Haar

ideale Alentejo reis? ‘Een rondreis. De
regio is net zo groot als Nederland
dus er is genoeg te zien. Begin bij
voorbeeld in Evora. Rijd daarna door
naar de vestingstadjes Marvão, Elvas
en Castelo de Vide bij de grens met
Spanje. Ga dan naar beneden naar
Monsaraz en verblijf bijvoorbeeld in
de boerenhoeve van Nederlander
Marc Lammerink voor de ultieme
Alentejo beleving. Rijd via Beja de
snelweg af het binnenland in, langs
Castelo de Alvito naar Mertola, vaar
op de Guadiana rivier, doe een 4x4
jeeprit en sluit af met een wandeling
langs de kust, over de Rota Vicentina.
Die eenzame boom op die heuvel. De
grillige kust. De Alentejo zit vol met
mooie plaatjes.’
Toch mist Anne Nederland als ze in
Spanje of Portugal is. Met name fami
lie en vrienden, het gemak en de
openheid van Nederlanders. Ook
gaat er standaard een voorraad hagel
slag, ontbijtkoek, en kaas mee naar
huis. Maar als ik hier ben mis ik de
zon, de hoge luchten, het buitenleven
en het langzame ritme.’
Op dit moment bestaat Ardanza uit
vijf personen en verzorgt het team 200
á 300 reizen per jaar. Er is geen ambi
tie om uit te groeien tot een hele grote
speler: ‘dan kunnen we de persoon
lijke aandacht en service niet meer
garanderen en kunnen we niet die
hele bijzondere en kleinschalige
accommodaties aanbieden die onze
organisatie uniek maken.’
Meer weten?
Ga naar www.ardanza.nl
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