


WANDERLUST
 

wan-der-lust (n.) 
A strong desire for  

or impulse to wander or travel  
and explore the world.

2016_WANDERLUST_final check.indd   1 28-04-16   13:20



5

 HOOFDSTUK I .  
TRAVEL DNA | 10

 Van hidden gem tot hotspot | 14
 Anders dan anders | 20
  Aantrekkingskracht van upcoming  
wijken | 24
 De alles-in-één trip | 32
 De workation | 36

 HOOFDSTUK I I .  
TRAVEL TIPS | 42

  Travel bloopers die je maar één keer  
maakt | 46

 Niet te missen online tools en apps | 53
  Vliegtickets waar je niet bankroet  
van gaat | 56

 Zo vind je het perfecte hotel | 60
 Airbnb tips & tricks | 64
 Budget travel tips | 68
 Travel hacks die je wilt kennen | 73
 Vliegvelden, lange vluchten en jetlags | 76
 Solo travel tips | 82

 HOOFDSTUK I I I .  

TRAVEL & STYLE | 88
 Inpaktips van een pro | 92
 De perfecte outfit voor een city trip | 97
 Packlists voor urban holidays | 102
 De airport outfit | 108
 De handbagage 101 | 110
 Beautytips voor travellers | 114
 Tips voor de meest stylish reisfoto’s | 117
  De leukste shopping steden  
wereldwijd | 120

  Stores I love die ook in nederland 
bezorgen | 122

 Het perfecte souvenir | 125

 HOOFDSTUK IV. 
FOOD & TRAVEL | 130

 Foodtrends van over de hele wereld | 135
  Streetfood om je vingers bij af te  
likken | 142

 Dit wil je proeven per stad | 145
  Dit zijn dé foodblogs per stad om te  
kennen | 154

  Zo krijg je een tafel bij de hottest 
restaurants | 156

 Dresscodes | 159
  Michelinsterren(ish) food on a  
 budget | 162
 Food-etiquette | 165
 Food market crush | 170
 Gezond eten op reis? | 173

 HOOFDSTUK V.  
MY LITTLE BLACK BOOK | 178

 Amsterdam | 182
 New york – Manhattan | 192
 New york – Brooklyn | 196
 Londen | 200
 Berlijn | 202
 Parijs | 204
 Kaapstad | 206
 Barcelona | 208
 Kopenhagen | 210
 Los angeles | 212
 Mijn love voor streetart | 214
 Bucketlist | 218

DANKWOORD | 222

PSSSST …  | 224

INHOUD

2016_WANDERLUST_final check.indd   5 28-04-16   13:20



2016_WANDERLUST_final check.indd   6 28-04-16   13:21



VOORWOORD

7

T erwijl ik dit voorwoord schrijf  lig ik op een poolbedje op de rooftop van het 
Ace Hotel in Los Angeles. Ik ben hier om een guide te maken over de City 
of  Angels. Waar rock-’n-roll een lifestyle is en waar de palmbomen door de 

wind zachtjes buigen voor de zon.
Drie jaar geleden heb ik mijn eigen dream job gecreëerd en nu reis ik voor mijn 
urban travel en lifestyle blog YOURLITTLEBLACKBOOK.ME de hele wereld over om travel 
guides te maken. Ik sluit mijn ogen en laat nog eens de revue passeren wat ik de 
afgelopen jaren allemaal heb gezien en gedaan. Van Fins Lapland naar Kaapstad 
en van New York naar Bangkok. Honderden restaurants, hotels, winkels en 
ontmoetingen uit mijn reisherinneringen verschijnen als dia’s aan de binnenkant van 
mijn oogleden. Het zijn dit soort momenten dat ik mij intens dankbaar voel voor 
waar ik nu sta en alles wat ik bereikt heb met Your Little Black Book.

Niet één, maar twee boeken heb ik het afgelopen half  jaar geschreven. Dit zijn 
projects of  my life! Mijn droom om mijn allerbeste reistips op papier met jullie te delen 
is werkelijkheid geworden. Tips voor Amsterdam kun je in mijn boek De Amsterdam 
City Guide ontdekken. Een must-have gids, maar anders dan dit boek dat jij nu in 
je handen hebt. Wanderlust is mijn persoonlijke URBAN TRAVEL STYLE GUIDE. 
Jou op het lijf  geschreven! Omdat ik van mening ben dat je waardevolle tips en 
adviezen nooit voor jezelf  moet houden. Als er één ding is dat ik in de afgelopen 
jaren als professioneel travel blogger heb geleerd, dan is het dat er niets leuker is dan 
delen. Door mijn eigen ervaringen te publiceren op mijn blog stuur ik maandelijks 
honderdduizenden volgers naar de leukste plekken op aarde. Alle dingen die ik heb 
geleerd door in stijl de wereld over te reizen deel ik in dit persoonlijke boek.

Mijn Travel DNA is als kind al gevormd door de vele reizen die ik met mijn ouders 
maakte, maar mijn werk in de tijdschriftenwereld heeft ook een grote invloed gehad 
op mijn smaak en stijlgevoel wat je terugziet in al mijn reistips. Ik ben opgegroeid 
in Middelburg, maar mijn hart ligt in Amsterdam. Hoewel het heerlijk is om op 
te groeien vlak bij het strand verzamelde ik al vanaf  mijn 16de spullen voor mijn 
toekomstige studentenkamer. Eenmaal voor mijn eindexamen geslaagd wist ik niet 
hoe snel ik de provincie moest verlaten voor de grote stad. Ik ben altijd al een city girl 
geweest. Waar ik ook ben, ik ga altijd op zoek naar plekken die passen bij mijn Travel 
DNA. Overal ter wereld vind ik de leukste adressen en fijnste hotels. Of  ik nu op Bali 

HET WANDERLUST-GEVOEL
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HOOFDSTUK I .

TRAVEL DNA
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NOT ALL  
THOSE

WHO WANDER
ARE LOST
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HOOFDSTUK I. – TRAVEL DNA

Not all those who wander are lost ... 
Er zijn mensen die alleen een ticket boeken naar een bestemming en verder 
niks vastleggen. En er zijn mensen die bijna alles van tevoren regelen. Ik hoor 

bij die laatste categorie. Net als veel lezers van mijn persoonlijke travel platform Your 
Little Black Book. Gewoon, omdat je per se in dat ene boetiekhotel wilt logeren. Of  
uitgebreid wilt gaan tafelen bij die ene nieuwe hotspot waar je zulke goede verhalen 
over hebt gehoord. Begrijp me niet verkeerd hoor. Als je maanden of  weken de 
tijd hebt om te reizen, kan het natuurlijk heerlijk zijn om alles op de bonnefooi te 
ontdekken. Maar als je het moet doen met een paar weken vakantie per jaar wil 
je soms gewoon wat meer zekerheid. En vooral geen gedoe. Je reist immers voor 
je ontspanning toch? Ik moet eerlijk zeggen; ik ben door schade en schande wijs 
geworden. Hoewel ik slechts een 30-something ben, kan ik mij de tijd dat internet 
amper een rol speelde bij het plannen van een reis nog goed herinneren. Ik denk 
dat we allemaal wel een situatie hebben meegemaakt dat je aan het reizen bent en 
op een plek aankomt waar geen hotel meer te krijgen is. Alles vol! Of  dat je in een 
vreemde stad loopt en op zoek bent naar een leuk restaurant. Waar jij loopt blijkt net 
niks écht leuks te zitten en samen met je reispartner besluit je nog ‘even’ verder te 
kijken. Dat ‘even’ wordt al snel een uur en moe en hongerig van het lopen beland je 
uiteindelijk alsnog in het restaurant dat je als eerste zag en dat achteraf  gezien toch 
de beste keuze bleek.

Ik baalde daar na afloop altijd zo van dat ik besloot dat mij dat niet meer zou 
overkomen. Nu we bijna altijd en overal internet op onze smartphone hebben is zo’n 
situatie namelijk echt niet meer nodig. Of  je reizen nu in je genen hebt zitten of  niet, 
en of  je nu heel veel hebt gereisd of  nog nooit buiten je eigen land of  continent bent 
geweest, met de tips en tricks in dit boek plan jij voortaan ook al je (city) trips als een 
pro. Mijn geheim? Véél voorwerk! Dat begint al bij het speuren naar de beste deals. 
Want laten we eerlijk zijn: niemand wil te veel betalen voor een ticket toch? Dat geld 
kun je beter uitgeven aan lekker eten en drinken, een mooi hotel of  misschien nog 
fijner ... shoppen. Een van de leukste dingen van het voorbereiden van een reis vind 
ik het scouten van de hotspots en hippe wijken. Daar gaan heel wat uurtjes research 
in zitten. Hoe ik dat precies aanpak daar lees je in dit hoofdstuk alles over. Ook geef  
ik je tips hoe je jouw volgende reis extra bijzonder maakt en vertel ik je alles over de 
workation zodat je jouw wanderlust-gevoel niet meer hoeft te beperken tot die paar 
weken vakantie per jaar.
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@YOURLBB

T oen ik nog niet zo bereisd was als ik nu ben, kon ik stiekem heel jaloers zijn 
wanneer iemand voor een paar honderd euro een ticket naar New York had 
gevonden. Of  met een low-cost airline voor € 19 naar Berlijn vloog. Die 

goede deals wilde ik ook kunnen vinden! En jij vast ook. Is het geluk hebben? Of  
moet je gewoon de trucjes kennen? De prijzen van vliegtickets zijn nog wispelturiger 
dan de looks van Lady Gaga. Iedere keer dat je kijkt lijken de prijzen te veranderen. 
Helaas vaak niet in ons voordeel. Herken je van die momenten dat je net dat ene 
goedkope ticket hebt gevonden en dat je de volgende dag gaat kijken en het ticket 
opeens anderhalf  keer zo duur is? Het is natuurlijk een kwestie van vraag en aanbod 
in het schommelen van de prijzen, maar gelukkig voor jou ken ik inmiddels alle 
trucjes om de goedkoopste tickets te vinden. Met deze stappen betaal jij nooit meer 
te veel voor je ticket!

VLIEGTICKETS WAAR JE 
NIET BANKROET VAN GAAT

 ZO BOEK JE IN 8 STAPPEN EEN  
 GOEDKOOP TICKET 

CHECK VERSCHILLENDE 
WEBSITES
Voor het boeken van mijn tickets 

ga ik altijd op zoek bij verschillende 
websites. Eerst de website van mijn 
favoriete airlines of  van airlines waarvan 
ik weet dat ze op die bestemming 
vliegen. Daarna maak ik een rondje 
langs de prijsvergelijkers als: PAPERFLIES.

COM, CHEAPTICKETS.COM, SKYSCANNER.COM 
en KAYAK.COM. Bij sommige van deze 
websites kun je ook een prijsalarm 
instellen waardoor je een alert krijgt als 
de tickets in prijs dalen. Handig!

FLEXIBELE DAGEN
Komt je vertrek of  aankomst 
niet op de dag nauwkeurig 

aan? Bij de meeste zoekmachines kun 
je instellen dat je op flexibele dagen wilt 
zoeken. Dit kan al snel veel geld schelen 
omdat sommige dagen goedkoper zijn 
dan andere. Zo is woensdag een van de 
goedkopere dagen om te vertrekken. En 
doorgaans geldt ook: hoe langer de reis, 
hoe goedkoper het ticket wordt.

LUCHTHAVEN
De vertrekluchthaven is van 
grote invloed op de prijs van 

de tickets. Zelf  doe ik deze test alleen 
voor lange vluchten. Anders weegt de 
reistijd naar een verdere luchthaven niet 

1.
2.

3.
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HOOFDSTUK II. – TRAVEL TIPS

op tegen het voordeel. Wil jij goedkoop 
naar de andere kant van de wereld 
vliegen? Laat dan de zoekmachines het 
werk doen via welke luchthaven jij het 
goedkoopst kunt vertrekken. Vanuit 
Nederland zijn bijvoorbeeld Düsseldorf  
en Brussel interessant om eens te 
onderzoeken.

BESTE PERIODE
De reiswereld is denk ik nog 
nooit zo transparant geweest als 

in deze digitale wereld. Verschillende 
boekingswebsites hebben onderzoeken 
gepubliceerd die snel geld kunnen 
besparen op tickets. Zo is het algemeen 
bekend dat je op dinsdagmiddag 
de goedkoopste tickets kunt vinden. 
Maandagnacht zetten airlines 
namelijk een update van de prijzen 

in de systemen. De kans is groot dat 
concurrenten hier op gaan reageren et 
voilà jij profiteert daarvan met goedkope 
tickets. Verder blijkt dat zo’n zes weken 
voor vertrek de ticketprijs onder de 
gemiddelde prijs zakt. Maar natuurlijk 
is dit per bestemming verschillend. 
Voor de meeste verre reizen is het vaak 
goedkoper als je ongeveer een half  jaar 
van tevoren boekt.

NIEUWSBRIEVEN
Ik hoor je denken, ik krijg al 
genoeg nieuwsbrieven ... Maar 

als je goedkope tickets wilt vinden, 
dan is het een aanrader om je tijdelijk 
te abonneren op de nieuwsbrieven 
van verschillende ticketwebsites en 
airlines. Zij hebben namelijk regelmatig 
viegticketsales of  lanceren bijvoorbeeld 
een nieuwe route die je met een 
introductiekorting kunt boeken.

VROEGE VLUCHT
Iedere keer als ik om zes uur 
’s ochtends op Schiphol aankom 

dan denk ik bij mezelf: ‘Waarom was 
dit ook alweer een goed idee?’ Oh ja, 
de tickets waren veel goedkoper. Doe 
dan gewoon in het vliegtuig nog even 
een powernap. Als je eenmaal op de 
bestemming bent aangekomen, is het 
stiekem toch wel heel lekker dat je nog 
de hele dag voor je hebt. Zit je rond de 
lunch in de zon op het terras of  bij een 
leuke hotspot! 

4.

5.

6.
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HOOFDSTUK II. – TRAVEL TIPS

Een van mijn favoriete travel quotes is dat reizen het enige is wat geld kost, 
maar waar je tegelijkertijd rijker van thuis komt. Zo ontzettend waar! En 
daarom vind ik reizen ook altijd iedere cent waard. Maar bij het boeken van 

een ticket en hotels moet ik toch vaak even slikken als ik mijn creditcard trek. Altijd 
weer een enorme hap uit je bankrekening. Omdat ik heel vaak in het buitenland ben 
en mijn budget het helaas meestal niet toelaat om iedere dag op en top luxe te doen, 
heb ik door de jaren heen veel trucjes geleerd om makkelijk te besparen tijdens het 
reizen. Zie het als een soort balans: dagen dat je minder uitgeeft om te compenseren 
voor dat hele lekkere maar o zo dure etentje. Daarom een aantal budget travel tips 
voor je volgende trip. Verwacht geen budget travel tips voor backpackers. Nee, deze 
tips zijn op iedere reis en op elk budget toe te passen.

BUDGET TRAVEL TIPS

 16 BUDGET TRAVEL TIPS DIE  
 IEDEREEN WIL KENNEN 

BESPAAR OP BAGAGE
Een makkelijke manier om 
te besparen op de kosten van 

je ticket is door minder bagage mee 
te nemen. De tijd dat je alleen bij de 
low-cost airlines voor je bagage moet 
betalen is helaas voorbij. Daarom 
loont het om op korte vluchten slechts 
met handbagage te reizen. Ik heb een 
aantal jaar geleden geïnvesteerd in een 
lichtgewicht handbagage trolley en dat 
is een van de beste aankopen ever. Een 
lichtgewicht koffer is dé oplossing voor 
wie toch zo veel mogelijk leuke outfits op 
reis wil meenemen, maar tegelijkertijd 
geen dure ruimbagage wil bijboeken. Ga 
je langer dan een paar dagen op reis? 
Deel dan een koffer met je reisgenoot 

om kosten te besparen en boek de 
ruimbagage van tevoren bij je ticket.

KEN JE DE PAKKETREIS NOG?
Grote kans dat jij net als ik het 
grootste deel van je reizen boekt 

met een los ticket en losse hotels. Maar 
als je precies weet waar je heen wilt 
qua bestemming en hotel dan bestaat 
zomaar de kans dat je flink geld kunt 
besparen. Als ik het woord ‘pakketreis’ 
noem, krijg je misschien wel beetje jeuk. 
Dat is toch iets van vóór de interwebs 
dat je boekte bij een fysiek reisbureau? 
Maar trust me: soms kun je wel een 
paar honderd euro besparen door jouw 
zorgvuldig gespotte hotel te boeken via 
een reisorganisatie. Zij kopen vaak de 
vluchten en kamers goedkoper in. Even 
vergelijken kan geen kwaad dus!

1. 2.

2016_WANDERLUST_final check.indd   69 28-04-16   13:22



94

YOURLITTLEBLACKBOOK.ME

 13 X TIPS OM JE KOFFER IN TE  
 PAKKEN  
 
Maak voordat je je koffer gaat inpakken 
een packlist. Voorbeelden van wat daar 
allemaal op kan staan vind je verderop 
in dit hoofdstuk. Met deze tips kan het 
dan bijna niet meer misgaan!

1  Wacht niet tot het laatste moment 
met inpakken. Ik leg vaak mijn koffer 
een paar dagen voor vertrek in mijn 
slaapkamer. Alles wat ik mee wil nemen 
(en vooral niet moet vergeten) leg ik er 
alvast in.

2  Plan je outfits! Als je weet wat je 
gaat doen, kun je daar je outfits op 
afstemmen. Bedenk met zo min mogelijk 
items zo veel mogelijk verschillende 
setjes. Zorg dat alle items met elkaar 
mixen en matchen en houd het bij een 
vast kleurenschema.

3  Neem voor ieder stuk onderkleding 
meerdere tops mee. Een broek of  rokje 
kun je meerdere dagen dragen. Daarom 
hanteer ik altijd de regel één staat tot 
twee of  zelfs drie. Overdag jeans met 
een basic shirtje en sneakers en ’s avonds 
datzelfde shirtje met een kokerrok en 
hakken waardoor het er totaal anders 
uitziet.

4  Pas alles nog een keer voordat het 
je koffer in gaat. Zelf  neem ik zelden 
iets mee wat ik nog nooit eerder heb 
aangehad. Ieder seizoen heb ik een 

aantal ‘succes outfits’ zoals ik ze zelf  
noem. Combinaties die werken en 
waarvan ik zeker weet dat ze superleuk 
staan. Die gaan als eerste mijn koffer in!

5  Heb je iets al langer in je kast hangen 
en het thuis nog niet eerder aangehad? 
Er is vast een reden dat je het niet 
aantrekt. Neem het zeker niet mee op 
reis, de kans is groot dat je het ook daar 
niet aantrekt.

6  Neem alleen schoenen mee waarvan 
je zeker weet dat je er goed op kunt 
lopen. En stop ze in een showercap of  
schoenentas zodat de rest van je kleding 
niet vies wordt. Om alle ruimte in mijn 
koffer optimaal te benutten én om te 
zorgen dat mijn schoenen mooi in model 
blijven vul ik ze altijd op met sokken.

7  Heb je je ooit afgevraagd waarom 
je koffer een stuk minder goed rolde? 
Waarschijnlijk heb je je zware items, 
zoals je toilettas en schoenen, op de 
verkeerde plek ingepakt. Als je deze zo 
dicht mogelijk bij de wielen plaatst, is je 
koffer een stuk stabieler als hij rechtop 
staat.

8  Pak al je kleding binnenstebuiten in. 
Zo voorkom je dat er vlekken op komen. 
Niks zo irritant als je witte T-shirt dat al 
vies geworden is voordat je het gedragen 
hebt!

9  Ik dacht altijd dat dit onzin was, 
maar het werkt echt! Als je je kleding 

2016_WANDERLUST_final check.indd   94 28-04-16   13:22



2016_WANDERLUST_final check.indd   95 28-04-16   13:22



Summer Street – Bangkok

2016_WANDERLUST_final check.indd   142 28-04-16   13:23



143

HOOFDSTUK IV. – FOOD & TRAVEL

 Ken je dat gevoel dat je in een grote stad in Azië over straat loopt en je zo veel 
lekker eten ruikt dat je, net zoals in een tekenfilm, bijna meegevoerd wordt 
door de heerlijke geuren? En dan direct denkt, moet ik dat wel doen? Je bent 

pas net aangekomen en wilt niet het risico lopen al op dag één van je reis ziek te 
worden door bij stalletjes op straat te eten. Het is tenslotte vakantie! Toen ik veertien 
jaar geleden voor het eerst in Bangkok was durfde ik er niet eens over na te denken 
om op straat iets te eten te kopen. Sterker nog: ik had misschien twee keer Thais 
gegeten in mijn leven. Ik was 18 en pas net verhuisd naar de grote stad. Waar ik 
opgegroeid ben in Zeeland was er op de Chinees en wat Indonesische restaurants 
na niet zoveel te krijgen. Althans, voor zover ik mij kan herinneren. Eten bij zo’n 
kraampje op straat vond ik toen véél te spannend!

Inmiddels ben ik gek op Thais eten. Sowieso houd ik erg van werelds eten, zoals 
uit Latijns-Amerika en Azië. Tijdens mijn trips probeer ik nu overal wel de lokale 
streetfood. Ik vind dat het een goed kijkje geeft in de lokale cultuur. En als ik even 
denk dat het er betrouwbaar uitziet, dan wil ik het proeven! Wat ik leuk vind is 
dat sommige van die streetfoodkraampjes een soort dagelijkse pop-up restaurants 
geworden zijn. In steegjes zetten ze tafeltjes en stoelen neer en ’s avonds leeft een 
plek waar overdag niks te beleven is helemaal op. In de Westerse steden is het 
allemaal wat meer gereguleerd en zijn de foodtrucks inmiddels een begrip geworden. 
Sommige foodtrucks zijn zelfs zo’n succes dat ze uiteindelijk een restaurant openen. 
Als ik naar een nieuwe stad ga, check ik altijd van tevoren of  ze leuke foodtrucks 
hebben en wat de beste wijken zijn voor streetfood.

STREETFOOD OM JE 
VINGERS BIJ AF TE LIKKEN
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