
 KNNV AKC  kampeervakanties 2014 

K01 Zuidwest-Spanje, Coto Doñana: zondag 13 
april t/m zondag 27 april 2014 
Afstand vanaf Utrecht ca. 2300 km    
Contact: Jan Westhuis, tel 0181-407927, e-mail: 
akclid3@gmail.com 
Het inschrijfgeld voor dit kamp bedraagt per 
volwassene € 44,- en voor kinderen € 24,-  
 
Coto betekent afgebakend jachtterrein. Het gebied 

was in het verleden het eigendom van de hertogen van Medina Sidonia. 
Het jagen in dit gebied was alleen aan hen voorbehouden. Men denkt dat 
de naam Doñana afkomstig is van "Doña Ana". Doña Ana de Mendoza y 
Silva was de vrouw van de zevende hertog van Medina Sidonia, Don 
Alonso Pérez de Guzmá(n). Ook tegenwoordig nog heet de streek waar 
het nationale park in ligt 'Coto Doñana': het jachtgebied van vrouwe Anna. 
Het gebied ligt in twee provincies, Huelva en Sevilla, en vormt een soort 
natuurlijke barrière tussen deze provincies. Er lopen namelijk geen wegen 
door de Doñana. Menselijke bebouwing en bewoning is op enkele 
uitzonderingen na niet toegestaan. De enkele mensen die in het 
natuurgebied wonen, leven er op natuurlijke wijze, zonder moderne 
voorzieningen zoals elektriciteit. De oppervlakte van Doñana bedraagt 
50.720 hectare. Het gebied wordt gevoed door de rivieren Cano de 
Guadiamar (een zijtak van de Guadalquivir) en de Arroyo de la Rocina. 
Het gebied is belangrijk vanwege de vele trekvogels die er een rustplaats 
vinden op hun tocht van zuid naar noord en terug. De moerassen in de 
rivierdelta zijn voor deze vogels ideaal. 
Je kunt bij mij als deelnemer de Crossbill Guide the nature guide to the 
Coto Doñana tegen een gereduceerd tarief aanschaffen. 
 

  
 
Wij kamperen op Camping La Aldea bij El Rocio. Hier bevindt zich ook een 
bezoekerscentrum met in het park een aantal vogelkijkhutten. 
Het is de moeite waard om als laatste onderweg-camping Monfragüe in 
Malpartida de Plasencia in de Extremadura te bezoeken. Hier ben je 
verzekerd van Blauwe Eksters. 

K02 Noordwest-Frankrijk, Pernes-lès-Boulogne: zondag 27 april t/m 
zondag 4 mei 2014 
Afstand vanaf Utrecht ca. 360 km   
Contact: Loek Batenburg, tel: 010-5922697, e-mail: akclid4@gmail.com  
Het inschrijfgeld voor dit kamp bedraagt per volwassene € 27,- en voor 
kinderen €14,- 
 

 
 
Pernes-lès-Boulogne is een klein dorpje ten oosten van het kustplaatsje 
Wimereux net boven Boulogne-sur-Mer. Het ligt in het département Pas 
de Calais in het noordwesten van Frankrijk. We kamperen op Manoir de 

Senlecques. Een manoir is een kasteelboerderij. Vanuit Nederland is het 
in een halve dag goed te rijden. 
 De kuststrook tussen Wimereux en Cap Blanc-Nez, nog geen 25 
kilometer lang, kent een grote diversiteit aan biotopen: schorren, 
keienstrand, zandstrand, duingebieden, het estuarium van een klein 
riviertje en kliffen met een hoogte van ruim 100 meter. Cap Gris-Nez, die 
ver uitsteekt in zee, is een bekend punt voor vogelaars om zeetrek waar te 
nemen. Even ten zuiden bij le Petit Blanc-Nez is de kust geologisch erg 
interessant. Hier zijn veel fossielen te vinden, wat leuk is voor kinderen. 
Het binnenland is een kleinschalig agrarisch gebied. Bouwland wordt 
onderbroken door bossen, af en toe nog een holle weg. Botanisch en 
ornithologisch interessante excursiemogelijkheden zijn de 
kalkhellingbossen, eiken-haagbeukenbos op lemige grond en 
kalkgraslanden op zuidhellingen. 
De periode van een week en de vele soorten excursiemogelijkheden 
maken dit kamp geschikt voor mensen die nog niet eerder meegingen en 
eens de sfeer willen meemaken van een KNNV-kamp. 
Meer informatie: www.lemanoirdesenlecques.com.       Tip: neem de fiets 
mee! 

 
 
K03 Noordoost-Polen, Biebrza en Bialowieza, zondag 4 mei t/m 
zondag 18 mei 2014 
Biebrza: zondag 04 mei t/m zondag 11 mei en Bialowieza: zondag 11 mei 
t/m zondag 18 mei 
Afstand vanaf Utrecht ca. 1380 km   
Contact: Loek Batenburg, tel 010-5922697, e-mail: akclid4@gmail.com 
Het inschrijfgeld voor dit kamp bedraagt per volwassene € 44,- en voor 
kinderen € 24,-  

De Biebrza is een van de weinig overgebleven geheel ongetemde 
laaglandrivieren in Europa. Het Biebrza Nationale Park, ingesteld in 1993, 
omvat met bijna 60.000 ha het grootste en bestbewaarde 
riviermoerasgebied van de EU. In de late winter en het vroege voorjaar 
overstroomt de meanderende rivier bijna het hele gebied tussen de vrij 
steil oplopende ijstijd-morenen die de vallei aan weerskanten begrenzen. 
In mei vormt de immense overstromingsvlakte een gedekte tafel voor 
massa's trekvogels op weg naar hun broedgebieden (tienduizenden  
 

  
 
Kemphanen, Witwang-, Witvleugel- en Zwarte Sterns, ..) en de plaatselijke 
broedvogels. Voor een aantal soorten als Waterrietzanger, Korhoen, 
Poelsnip en Schreeuwarend is het gebied een van de laatste 
toevluchtsoorden in Europa. Met een beetje mazzel arriveren in de tijd dat 
wij er zijn Porseleinhoen en Kwartelkoning. Van de zoogdieren moeten 
genoemd worden: Bever, Otter, Lynx, Wolf en de grootste populatie 
Elanden (ca. 500) van Polen. Verder Boomkikkers en 
Roodbuikvuurpadden, Ringslangen, allerlei vlinders die in Nederland 
verdwenen zijn, en de orchidee Vrouwenschoentje. 
Na een week verhuizen we zo'n 140 km naar het zuidoosten, naar 
Bialowieza. Terwijl de camping bij de Biebrza heel simpel is, is die bij 
Bialowieza van alle gemakken voorzien. Vlakbij ligt het beroemde laatste 
oerbos van het Europese laagland, met een enorme biodiversiteit. Behalve 
Wisenten (ca. 450 stuks) komen in het Bialowieza Nationale Park nog 51 
soorten zoogdieren voor, evenals 120 soorten broedvogels (Dwerguil, 
Drieteenspecht, Witrugspecht, ..), 8.000 soorten ongewervelden, ruim 800 
soorten vaatplanten en 3.000 - 4.000 soorten mossen, korstmossen, fungi 
etc. 
Ook de directe omgeving van het park is zeker de moeite waard en niet 
alleen vanwege de natuur, want er zijn diverse cultuurhistorische 
monumenten te bezichtigen. 
Meer informatie: www.biebrza.org.pl en www.campingbialowieza.pl. 
Tip: neem de fiets mee!  



 

K04 Noordoost-Frankrijk, Saint-Maurice-sous-
les-Côtes: zaterdag 10 mei t/m zaterdag 17 mei 
2014 
Afstand vanaf Utrecht ca. 440 km  Contact: 
Jeannette Teunissen, tel:0172-437018, e-mail: 
akclid5@gmail.com 
Het inschrijfgeld voor dit kamp bedraagt per 
volwassene € 27,- en voor kinderen €14,-  

 Saint-Maurice-sous-les-Côtes: een stukje Frankrijk om er nog eens naar 
terug te gaan. En dat doen we! St.-Maurice-sous-les-côtes ligt in het 
Franse departement Meuse, 70 km zuidwestelijk van Luxemburg, in het 
Parc naturel régional de Lorraine. 
Voorjaar in Saint-Maurice betekent Sleutelbloemen en andere 
voorjaarsbloeiers zien in de hellingbossen, orchideeën bewonderen in de 
kalkgraslanden, tussen wijngaarden en bloeiende koolzaadvelden fietsen 
naar wetlands en er visarenden zien, in kalkbrokken naar ammonieten 
zoeken terwijl vlinders rondom je van bloem naar bloem dartelen op de 
warmer wordende kalktaluds. Hier komen enkele tientallen soorten 
huisjesslakken voor; de kalk voor hun huisjes is ruimschoots voorhanden. 
Ook kun je een avond of nacht naar de sterrenwacht in Viéville gaan, de 
voorjaarssterrenhemel bekijken door de enorme Newton-83cm-telescoop! 
'Ons' dorp heet Saint-Maurice-sous-les-Côtes. De 'côtes' zijn kalkruggen 
die het landschap een vriendelijk heuvelachtig aspect geven. Hier komen 
verschillende aardlagen aan de oppervlakte. In dit interessante gebied 
liggen veel schilderachtige dorpjes. Deze waardevolle streek wordt terecht 
beschermd door zijn status van Parc naturel régional de Lorraine. 
We verblijven op een natuurcamping dichtbij de voet van een 'côte'. De 
plaats Fresnes-en-Woëvre, op 10 km afstand, heeft alle soorten winkels 
en diensten. Wie wat eerder gaat kan op 8 mei de Franse Bevrijdingsdag 
meevieren. Tip: neem de fiets mee! 

K05 België, Kempen/Maasland: woensdag 28 mei t/m zondag 1 juni 
2014 
Afstand vanaf Utrecht ca. 160 km  
Contact: Volkert Bakker, tel: 0341-424293, e-mail: akclid7@gmail.com 
Het inschrijfgeld voor dit kamp bedraagt per volwassene € 19,- en voor 
kinderen € 11,- 
Het voorschot voor het kampeergeld bedraagt € 5,- per persoon per dag 
(totaal € 20,- per deelnemer) en wordt gelijk met uw inschrijfgeld door de 
penningmeester geïncasseerd. 

In de uiterst noordoostelijke hoek van Vlaanderen, grenzend aan 
Nederland, ligt het Regionaal Landschap Kempen. Het gaat om een 
prachtige, natuurrijke streek met een oppervlakte van ca 75 vierkante 
kilometer. Het gebied bestaat niet alleen uit natuurgebieden, maar omvat 
ook mooie, gebiedseigen dorpen, lommerrijke kasteelparken en 
cultuurlandschappen, die de streek een unieke identiteit geven. Er zijn 
uitgestrekte heidevelden, bossen om in te verdwalen, maar ook 
kleinschalige landschappen met hagen, bosschages en bloemrijke weiden. 
Je vindt er prachtige, kronkelende beekjes, maar ook de brede Maas met 
grindbanken, bloemenrijke dijken en wilde riviernatuur. 
Er zijn een aantal bijzondere en zeldzame planten en dieren, zoals de 
Boomkikker, Rode dopheide. Het is het meest libellenrijke gebied van 
Vlaanderen en het leefgebied van de Zwarte Specht, Nachtzwaluw en 
Roerdomp. 
Het is een schitterende streek om te voet of per fiets te ontdekken. 
De camping Zavelsbos nabij het dorpje Opoeteren is van alle gemakken 
voorzien en schitterend gelegen tussen bossen en vennen, op 5 km 
afstand van het Nationaal Park de Hoge Kempen. 

K06 Nederland, Voorne: vrijdag 5 juni t/m maandag 9 juni 2014, 
pinksterweekend  
Contact: Jan Westhuis, tel: 0181-407927, e-mail: akclid3@gmail.com 
Het inschrijfgeld voor dit kamp bedraagt per volwassene € 16,- en voor 
kinderen € 9,-. Het voorschot kampeergeld bedraagt € 4,- per persoon per 
dag, € 12,- per deelnemer wordt gelijk met uw inschrijfgeld door de 
penningmeester geïncasseerd. 
Let op, alleen tenten zijn toegestaan. 

Voor de zoveelste keer op Voorne, en altijd is het weer raak. De natuur op 
loop- en fietsafstand en een droomcamping voor echte KNNV/IVN-
kampeerders. 
De natuur is gevarieerd en dynamisch. Het duin met z'n duinmeertjes, het 
strand met z'n vele vogels en de recent gecreëerde natuur bij de oude 
zeearmen van de Strypse Wetering, het is eigenlijk wat veel voor drie 
dagen, maar dat betekent dat je je niet zult vervelen. 
Verder weg liggen het Quackjeswater met Lepelaars en Zilverreigers, en 
Maasvlakte-twee ver in zee met fossielen op het nieuwe zand, de fiets is 
hier echt nodig. 

 
 

 
 
K07 Schotland, Newtonmore en Skye: woensdag 11 juni t/m 
woensdag 25 juni 2014 
Newtonmore: woensdag 11 juni t/m woensdag 18 juni 2014 en Skye: 
woensdag 18 juni t/m 25 juni 
Afstand vanaf Utrecht: ca 1200 km (via Hoek van Holland - Harwich) 
Contact: Geke de Waard, tel 0342-414534, e-mail: akclid6@gmail.com 
Het inschrijfgeld voor dit kamp bedraagt per volwassene € 44,- en voor 
kinderen € 24,-  

Voor het laatst waren wij als AKC in 1973 en 1981 in Schotland, hoogste 
tijd dus om dit schitterende land weer te gaan bezoeken. Omdat de 
overtocht best prijzig is en we ook zoveel mogelijk willen bekijken, hebben 
we gekozen voor twee locaties. 
Allereerst gaan we naar een camping bij Newtonmore, gelegen in de 
Highlands, aan de rivier de Spey. Hier zullen we bij de rivier zeker de 
Waterspreeuw zien en hopen we hoog in de bergen het Schotse 
Sneeuwhoen en misschien het Auerhoen te zien. De Steenarend en de 
Slechtvalk komen hier ook voor en in de vele Lochs de Roodkeelduiker en 
de Kuifduiker. De rivier- en beekdalen kennen een rijke Flora en ook in de 
vochtige heidevelden komen veel planten voor. En niet te vergeten: er is 
een rijke historie, waarvan ruïnes en kastelen blijk geven. 
De tweede week verblijven we op Skye, het grootste eiland van de Inner 
Hebrides. De naam is afgeleid van het Gaelisch woord voor vleugel, de 
vorm van het eiland. De kustlijn wordt aan beide zijden diep ingesneden 
door lochs en baaien, waar schitterende wandelingen te maken zijn. Het 
eiland heeft een zeer gevarieerd landschap, in het zuiden ligt een bergrug 
met toppen van 1000m. De geschiedenis kent Noorse en Keltische 
invloeden. 
We hebben een camping die schitterend ligt aan het Loch Greshornish 
met uitzicht op de lage heuvels. Wandelend vanaf de camping kun je daar 
Otters zien en de Zeearend vliegt er ook over, helaas niet op bestelling. 
Ook hier leent de omgeving zich voor mooie tochten, te voet en met de 
auto. Er zal veel te ontdekken zijn zowel voor de plantenliefhebbers als 
voor de vogelaars. Voor de liefhebbers, op Skye wordt de Schotse likeur 
drambuie (dram=borrel, buidheach=tevreden) gemaakt. 
U kunt de sites van de campings bekijken: "Invernahavon Caravan site", 
Newtonmore en "Loch Greshornish", Caravan and campingsite, Edinbane.  

K08 Noordwest-Spanje, Liébana / Picos de Europa: zondag 20 juli t/m 
zondag 3 augustus 2014 
Afstand vanaf Utrecht ca. 1600 km   
Contact: Loek Batenburg, tel: 010-5922697, e-mail: akclid4@gmail.com 
Het inschrijfgeld voor dit kamp bedraagt per volwassene € 44,- en voor 
kinderen € 24,-  

Voor het eerst sinds 2006 weer een kamp bij La Vega in de rustige 
Liébanavallei, op een camping aan de rivier met watermolen. Dit relatief 
droge en warme gebied van de Picos heeft een sterk mediterraan karakter. 
Vanwege het zure gesteente contrasteert de plantengroei, met o.a. 
Struikheide, sterk met die van het omringende kalkgebergte, zo beroemd 
vanwege de prachtige karstlandschappen met steile hellingen en diepe 
kloven (bv. de Careskloof). 
La Vega heeft veel excursiemogelijkheden op relatief korte afstand. 
Hoewel de camping zelf vrij laag ligt (475 m) ben je per auto al snel boven 
de 800 m. Voor de alpenflora met o.a. gentianen zullen we naar gebieden 
boven de 2000 m moeten gaan, maar gelukkig is er een kabelbaan, die je 
in ongeveer 20 minuten op de gewenste hoogte brengt. Voor wie het 
gebied te voet wil verkennen, behoort een huttentocht ook tot de 
mogelijkheden. Vale Gier, maar ook Aasgier, Steenarend en 
Slangenarend zijn zelfs vanaf de camping waar te nemen. En wie weet 
lukt het ons in dit kamp om de Rode Rotslijster goed in beeld te krijgen. 



Ook op het gebied van vlinders, amfibieën en 
reptielen is er heel wat te beleven. Tussendoor is 
het volop genieten van de vergezichten, de mooie 
landschappen en de leuke historische plaatsjes. 
De voorzieningen op onze camping zijn goed. Het 
terrein is goed toegankelijk voor caravans. Op 
loopafstand, in het dorp La Vega, vind je winkels 
en restaurants. Het stadje Potes, op 9 km afstand, 
is een leuk regionaal centrum en heeft o.a. een 

heel gezellige weekmarkt, waar je een grote verscheidenheid aan 
streekproducten kan kopen. 
De snelweg over Santander zorgt ervoor dat je het Picosgebied snel 
bereikt. Vanaf Santander is er een bus naar La Vega. 
Meer informatie: www.campingencantabria.com. 

K09 Oostenrijk, Aigen im Ennstal: zondag 20 juli t/m zondag 3 
augustus 2014 
Afstand vanaf Utrecht ca. 1130 km  
Contact: Harry van Haarlem, tel:0345-518804, e-mail: akclid1@gmail.com 
Het inschrijfgeld voor dit kamp bedraagt per volwassene € 44,- en voor 
kinderen € 24,- 

Zoals de naam al zegt, ligt deze camping in het dal van de rivier de Enns. 
Aan de noordkant wordt dit dal begrensd door het Totes Gebirge 
(Kalkalpen) en aan de zuidzijde door bergketens van kwarts en glimmer. 
In de omgeving bevindt zich een aantal bijzondere gebieden. Ten 
zuidoosten van Aigen ligt het Naturpark Sölktäler. De plaats Stein an der 
Enns is het centrale uitgangspunt voor het Gross-en Kleinsölktal. In het 
landschap komen talrijke stille bergmeren, ruisende beken, kloven en 
watervallen voor. Ten westen van Aigen ligt het natuurpark Gesäuse. 
De natuurvorser kan zijn/haar hart in dit alpine landschap ophalen aan een 
grote verscheidenheid van planten, vogels, amfibieën, insecten, enz.  
We noemen de orchideeën, ranonkels, gentianen en cyclamen en de 
bergvogels zoals de Steenarend, Notenkraker, Sneeuwvink, Alpenkraai en 
-kauw, Raaf en Ruigpootuil. 
Kortom een in alle opzichten uitdagend gebied waar het ook fijn (en 
eventueel pittig) wandelen is. 
Informatie over de camping is te vinden op: www.camping-putterersee.at. 

K10 Nederland, Bruinehaar: zaterdag 26 juli t/m zaterdag 2 augustus 
2014 
Contact: Jan Westhuis, tel: 0181-407927, e-mail: akclid3@gmail.com 
Het inschrijfgeld voor dit kamp bedraagt per volwassene € 27,- en voor 
kinderen € 17,-  

Voor een kort zomerkamp, ook met kinderen hebben we dit jaar gekozen 
voor het mooie terrein van HermJan en Anna bij Bruinehaar, dat ligt 
ongeveer vijf kilometer ten noordoosten van Vriezenveen, dicht bij 
Langeveen. Het is gelegen op een haar, een zandrug in het landschap. 
Bruinehaar is geografisch één geheel met de Striepe, dat in de 
Graafschap Bentheim ligt. Het is het einde van een lange heuvelrug te 
midden van eertijds uitgestrekte venen, die later ontgonnen werden. Vele 
jaren was de heide van Bruinehaar het weidegebied voor de schapen van 
het klooster te Sibculo. Daarna werden de schapen van de Bruinehaarse 
boeren hier geweid evenals die van de Striepe, volgens oud recht. Het 
oorspronkelijke beeld van het landschap Bruinehaar is grondig veranderd 
door menselijk ingrijpen in de natuur, met name door de schapenteelt, 
bemesting, vervening en ontginning. 
 

  
 
 
In de onmiddellijk nabijheid ligt De Engbertsdijksvenen, dat is nu een 
vrijwel geheel afgegraven hoogveengebied. De meest grootschalige 

vervening vond plaats in de periode van 1850 tot 1950. Omdat de randen 
geheel zijn afgegraven, steekt het gebied ver boven het omringende 
landschap uit. Het gebied herbergt een restant niet-afgegraven veen. 
Deze omvangrijke hoogveenkern is voor boekweitbrandcultuur gebruikt, 
maar niet verveend en tijdig tegen verdere verdroging beschermd. Een 
groot deel van het overige veen is tot circa 1940 in gebruik geweest voor 
boekweitcultuur. Om wegzijging tegen te gaan, was het nodig het gebied 
(hydrologisch) te isoleren. Daartoe is het gebied ompartimenteerd door 
middel van dammen. 
Er zal zeker gebruik gemaakt worden van de fiets. 

K11 Zuid-Slowakije, Cerovo: zondag 27 juli t/m zondag 10 augustus 
2014  
Afstand vanaf Utrecht ca. 1400 km 
Contact: Jan Westhuis, tel: 0181-407927, e-mail: akclid3@gmail.com 
Het inschrijfgeld voor dit kamp bedraagt per volwassene € 44,- en voor 
kinderen € 24,-  

In het golvend landschap in het nog ongerepte en onontdekte zuiden van 
Slowakije ligt de mini-camping "Lazy" van Arnold Sikking en Bernadette 
Kuijpers. 
De camping, onderdeel van een kleinschalige ecologische boerenbedrijf 
met ondermeer melkschapen, -geiten en boomteelt, grenst aan één van 
de wildrijkste bosgebieden van Slowakije; drukke wegen of grote steden 
liggen op ruime afstand. De omgeving is dan ook een waar wandelparadijs; 
een aantal uitgestippelde wandelingen vertrekken direct vanaf de camping.  
Cultuurliefhebbers zullen warmlopen voor de kasteelruïnes en burchten 
die zo uit een sprookje lijken te komen. Het historische goudmijnstadje 
Banska Stiavnica (Unesco Werelderfgoed) is zeker ook een bezoek waard.  
De camping ligt slechts 20 kilometer van de Hongaarse grens; een 
dagtocht naar het aan de Donau gelegen Boedapest is dus ook zeer wel 
mogelijk. 
Er zijn GPS-ontvangers te leen om te gaan geo-coachen in de omgeving. 
Bernadette en Arnold zijn graag bereid hun gasten te informeren over 
interessante bezienswaardigheden in de regio. 
Hier vind je meer informatie over de camping: www.minicamping.eu  

K12 Zuidoost-Frankrijk, Gresse-en-Vercors: zaterdag 9 t/m zaterdag 
23 augustus 2014 
Afstand vanaf Utrecht ca. 1410 km 
Contact:Jeannette Teunissen, tel:0172-437018,  
e-mail:akclid5@gmail.com 
Het inschrijfgeld voor dit kamp bedraagt per volwassene € 44,- en voor 
kinderen € 24,- 

De Vercors! Dat is het beroemde berggebied ten zuiden van Grenoble. 
Het ligt tussen de rivieren de Isère en de Drôme, daar waar de westelijke 
Alpen beginnen. Frankrijk heeft het de status van Parc Naturel Régional 
gegeven vanwege de hoge natuurwaarden. 
Het is een kalkmassief, 200 miljoen jaar geleden heel dun en ongemerkt 
begonnen op de bodem van een tropische zee, en toen in 175 miljoen jaar 
aangegroeid tot een kalkhoudende laag van honderden meters dik, 23 
miljoen jaar geleden opgestuwd tot hoogten van 2000 m boven water, en 
daarna bewerkt door zon, water, wind en gletsjers tot een bergmassief met 
kliffen, karstverschijnselen, plateaus en diepe dalen, met kalksteen en 
mergel. 
Het huidige klimaat varieert er van mediterraan op de zuidelijke hellingen 
tot een bergklimaat op de alpenweiden en bergtoppen. 
De biodiversiteit van het gebied is dan ook groot: 1800 soorten planten 
waarvan 60 orchideeën, 65 soorten zoogdieren, 135 vogels (en de 
Lammergier!), vlinders, hagedissen, schitterende slakken ... 
Een tiende deel van het gebied, 17000 ha, heeft een nóg hogere status 
gekregen: Réserve Naturel des Hauts-Plateaux. Het is een onbewoond 
gebied, zonder verharde wegen, met een paar onbemande berghutten. 
Het is een niet gemakkelijk bereikbaar gebied, iets voor doorzettende 
fijnproevers. Je kunt er de berghutten gebruiken en/of daar 's nachts met 
je bivaktentje naast staan. 
Onze camping ligt iets oostelijk van die Réserve Naturel, bij Gresse-en-
Vercors, in het bovengenoemde Parc Naturel Régional du Vercors. Daar 
zijn talrijke wandelmogelijkheden. Er wordt ook wel gefietst. Ook een 
tweedaagse voettocht met overnachting in een bemande berghut is 
mogelijk. 
Onze zeer goed geoutilleerde camping (met zwembad!) ligt aan de rand 
van het dorpje Gresse-en-Vercors, in een vallei. Op de camping zijn 
huisjes te huur (contact@camping-les4saisons.com). Het dorpje heeft een 
bakker - kruidenier - postkantoor - restaurants - bibliotheek - 
maandagochtendmarkt. 

 
 
 
 
 



 
 
 
K13 Oost-Duitsland, Elbe bij Gartow: zaterdag 16 
augustus t/m zaterdag 30 augustus 2014 
Afstand vanaf Utrecht ca. 530 km 
Contact: Volkert Bakker, tel: 0341-424293, e-mail: 

akclid7@gmail.com 
Het inschrijfgeld voor dit kamp bedraagt per volwassene € 44,- en voor 
kinderen € 24,-  

Gartow was in 2007 onze kennismaking met het vakantiegevoel van de 
KNNV. We troffen een uitstekende sfeer, enthousiaste deelnemers en een 
gevarieerd excursieprogramma. Sindsdien gaan we ieder jaar opnieuw 
met de KNNV op vakantie, steeds weer naar andere gebieden. 
In dit excursiegebied, het dal van de Elbe, is een grote verscheidenheid 
aan biotopen, elk met hun eigen karakter. Zo vind je er loofbossen, 
naaldbossen, elzenbroekbossen, natte en minder natte ooibossen 
(hardhout en zachthout), dijken, natte en droge weilanden, natte en minder 
natte hooilanden, "magerrasen" of "trockenrasen" (graslanden op droge, 
arme zandgronden), heiden, laagvenen en stuifduinen. 
We hebben er heerlijk gefietst en gewandeld. De natuur heeft zich in dit 
gebied, dat deels op de grens ligt tussen de twee Duitslanden, tijdens de 
naoorlogse periode tot de val van de Muur in 1989 jarenlang ongestoord 
kunnen ontwikkelen. Dat blijkt uit het grote aantal vogelsoorten (280), 
waaronder de Zee- en de Visarend, Witte en Zwarte Ooievaar, Rode en 
Zwarte Wouw, Kraanvogel, Wielewaal, Klapekster en Grauwe Klauwier, de 
11 soorten amfibieën, waaronder Roodbuikvuurpad, Groene en Bruine 
kikker en Boomkikker, de zoogdieren, zoals Bever, Waterspitsmuis, Marter, 
Wasbeer, Ree en Vos en de meer dan 1000 soorten hogere planten in het 
gebied tussen Lauenburg en Wittenberge. 
De camping ligt op de rand van Gartow en heeft een kleine winkel met 
dagelijks vers brood. Op de camping zijn ook caravans te huur. 

K14 Nederland, Winterswijk: zaterdag 23 augustus t/m zaterdag 30 
augustus 2014  
Contact: Jan Westhuis, tel 0181-407927, e-mail: akclid3@gmail.com 
Het inschrijfgeld voor dit kamp bedraagt per volwassene € 27,- en voor 
kinderen € 14,-  

Rondom Winterswijk lijkt de tijd soms te hebben stilgestaan. Hier slingeren 
idyllische beekjes zich nog een weg door het kleinschalige 
hoevenlandschap met zijn bosjes, akkers, lanen en houtwallen. Kom 
genieten van dit bijzondere deel van Nederland. 
In de omgeving van Winterswijk beheert Natuurmonumenten maar liefst 
14 natuurgebieden. Drie daarvan genieten internationale bescherming als 
Natura 2000-gebieden: ze zijn onderdeel van een samenhangend netwerk 
van beschermde natuurgebieden in Europa. Het gaat om twee bijzondere 
hoogveengebieden en een moerasbos. Maar ook de andere 11 
natuurgebieden zijn zeer de moeite waard: je vind er boerderijen met 
biologische akkers, bloemrijke weilanden en houtwallen, bossen met 
slingerende beekjes en heideveldjes. 
  

 
 We verblijven op een boerderij-camping nabij Henxel. We bezoeken in elk 
geval de Winterswijkse steengroeve en de nabij gelegen orchideeën 
weitjes, het Zwillbrockervenn met zijn Flamingo's en het Korenburgerveen 
dat eigenlijk uit drie gedeelten bestaat: het eigenlijke Korenburgerveen, 
het Vragender Veen en het Corlese Veen. Een aantal excursie zal 
mogelijk onder leiding van een plaatselijke gids staan. Hiervoor zal een 
kleine vergoeding worden gevraagd. Neem uw fiets mee!  

 
 

 
 
 
K15 Noordoost-Duitsland, Schaalsee: zaterdag 13 september t/m 
zaterdag 20 september 2014 
Afstand vanaf Utrecht ca. 500 km 
Contact: Harry van Haarlem, tel:0345-518804, e-mail: akclid1@gmail.com 
Het inschrijfgeld voor dit kamp bedraagt per volwassene € 27,- en voor 
kinderen € 17,- 

  
 
In 2006 waren we eind september bij de Schaalsee. Komend seizoen 
gaan we er 6 september heen. 
Je treft er een heuvellandschap aan met talrijke meren en poelen, een 
schoolvoorbeeld van een gletsjerlandschap. Als voormalig Sperrgebiet is 
de natuur hier 40 jaar lang ongemoeid gelaten. 
Aan de voet van stuwwallen hebben zich natuurlijke broekbossen 
ontwikkeld met o.a. Goudveil, Eenbes en Daslook. In de ondiepe dalen en 
poeltjes is veen gaan groeien.  
De grote vogelrijkdom met o.a. Zeearend, Kraanvogel, IJsvogel, Rode 
Wouw, Raaf, Notenkraker, Grauwe Gors, Goudvink, Waterral en de 
rijkdom aan paddenstoelen (in 2006 zijn 167 soorten waargenomen) 
maken deze bestemming nog aantrekkelijker. Het landschap is ook 
prachtig. 
We kamperen op een gereserveerd veld van een grote camping met 
uitstekende voorzieningen.  
De bereikbaarheid per auto is uitstekend. Per OV komt u tot op 2 km van 
de camping. Er zijn caravans te huur. Tip: neem de fiets mee! 

K16 Noordwest-Duitsland, Diepholz: zaterdag 27 september t/m 
zaterdag 4 oktober 2014 
Afstand vanaf Utrecht ca. 260 km 
Contact: Geke de Waard, tel: 0342-414534, e-mail: akclid6@gmail.com 
Het inschrijfgeld voor dit kamp bedraagt per volwassene € 27,- en voor 
kinderen € 17,-  

In de omgeving van Diepholz, ongeveer 50 km ten noorden van 
Osnabrück, ligt 24.000 ha hoogveen verdeeld over een 15 tal 
verschillende gebieden van tussen de 1500 en 2000 ha. Voor een groot 
deel zijn de gebieden sterk ontwaterd, afgegraven of in agrarisch gebruik. 
Gelukkig zijn nog enkele duizenden ha nat hoogveen ("Moor") 
aanwezig .Ze worden tegenwoordig door omvangrijke maatregelen 
hersteld en beschermd. 
Sinds enige tientallen jaren zijn de grootste en natste hoogveenrestanten 
belangrijke pleisterplaatsen voor Kraanvogels. 
Eind september, begin oktober komen ze van Rügen vliegen en 
afhankelijk van het weer vertrekken ze daarna richting Frankrijk, Lac du 
Der. De belangrijkste slaapplaatsen bevinden zich in het Neustädter Moor 
en het Rehdener Geestmoor (3 km van onze camping) ten westen van het 
stadje Diepholz. In 2010 werden 50.000 kraanvogels in de omgeving van 
Diepholz geteld! Het is een fantastisch schouwspel als deze majestueuze 
vogels tegen de avond op hun slaapplaatsen komen binnenvallen. 
Overdag kan men kleine groepjes Kraanvogels, vaak ouders met kinderen, 
zien foerageren op de weilanden en akkers in de wijde omgeving van de 
slaapplaatsen. Ook tientallen andere vogelsoorten die van natte terreinen 
houden, zoals steltlopers, eenden en ganzen zijn in de gebieden als de 
Dümmer See, de natte graslanden van het Ochsenmoor en het 
Wietingsmoor te zien. Op een aantal plaatsen zijn hiervoor kijktorens 
geplaatst. 
Tip: neem de fiets mee! 
Voor verdere informatie over het gebied en de camping: www.bund-
dhm.de; www.wietingsmoor.de; www.naturschutzring-duemmer.de en 
www.ehrlingshof.de. 


