
KNNV  AKC Kampeervakanties beschrijvingen 2015  
 
K01 Zuidwest-Spanje, Extremadura: zondag 19 april t/m zondag 3 mei 2015. 
Contact: Jeannette Teunissen, tel: 071-8886585, e-mail: akclid5@gmail.com 
Het inschrijfgeld voor dit kamp bedraagt per volwassene € 44 en voor kinderen € 24.    
Afstand vanaf Utrecht: ca. 1800 km. 
In de Spaanse deelstaat Extremadura ligt het natuurgebied Parque Nacional de Monfragüe, 230 
km westzuidwest van Madrid. Hier is het grootste, meest 
oorspronkelijke, mediterrane bosgebied ter wereld, ruim 18.000 
hectare met meer dan 280 soorten gewervelde dieren.  
Er omheen liggen savanneachtige weidegronden ('dehesa') met 
verspreidstaande eiken, onder andere de kurkeik. Bosgebied 
plus de dehesa hebben samen een oppervlakte van ruim 
116.000 hectare. 
De rijkdom aan biotopen is groot. Want ook de bergruggen in dit 
glooiende gebied dragen bij aan de verscheidenheid aan 
ecosystemen: eikenbossen, mediterraan struweel en bos, rotsen 
van calciet en leisteen, meren en bergstroompjes. Dit Natura-
2000-gebied heeft dan ook de status van biosfeerreservaat 
gekregen. 
Je ziet er zwarte ooievaars, verscheidene soorten gieren, 
steenarenden, keizerarend, slangenarend, uilen … teveel om op 
te noemen. De blauwe ekster komt bij je tent je ontbijtkruimels 
eten. 
Je geniet er van de mediterrane flora, luncht in de schaduw van een terebint, plukt mirte … 
En misschien zie je een lynx, een genet, herten, evers, een mangoest … Lees meer.  
We kamperen op Camping Monfragüe, in de dehesazone. De camping heeft onder andere een gemeenschapsruimte 
en een restaurant. In de stad Plasencia, 9 km van de camping, vind je supermarkten, benzine, geld en bibliotheek. 
 
K02 België, Hoge Venen / Ardennen: zaterdag 2 t/m zaterdag 9 mei 2015. 
Contact: Harry van Haarlem, tel: 0345-518804, e-mail: akclid1@gmail.com 
Het inschrijfgeld voor dit kamp bedraagt per volwassene € 27 en voor kinderen € 14.  Afstand vanaf Utrecht ca. 250 
km. 
De Hoge Venen vormen een hoogvlakte in de Ardennen en (een stukje) in de Eifel en zijn aangewezen als 
natuurreservaat. Het gebied ligt in het Natuurpark Hoge Venen-Eifel en is ongeveer 4500 ha groot. Zoals de naam al 

zegt, bestaat een groot deel van de regio uit hoogveen-
afzettingen. Een deel hiervan is nog actief, dat wil zeggen dat er 
nog steeds veenvorming plaatsvindt.  
Het landschap bestaat uit hoogveengebieden, heideterreinen, 
schrale graslanden, weiden en veel bossen. In en om de 
verspreid liggende dorpjes staan karakteristieke boerderijen. 
Sommige huizen en boerderijen zijn omgeven door metershoge 
beukenhagen, die bescherming bieden tegen wind en regen.  
In het hoogveengebied zijn kenmerkende heide- en veenplanten 
te vinden, zoals struikhei, dophei en veenmos, orchideeën, 
gentianen, zonnedauw, veenbes en veenpluis. 
Als gevolg van stikstofdepositie en ontwatering, zijn daarnaast 
lichte berkenbossen en het pijpenstrootje opgekomen. De 
Japanse duizendknoop (Fallopia japonica) is een woekerende 
invasieve soort. 
De Hoge Venen zijn een paradijs voor vogelaars: korhoen, 

waterspreeuw, bergfluiter, zwarte ooievaar, wespendief, klapekster, grauwe klauwier, notenkraker, kiekendief, 
goudvink, mezen en spechten kunnen gespot worden. 
We verblijven in Waimes op camping Anderegg op 595 meter hoogte. Vanaf de camping zijn wandelroutes uitgezet. 
De camping en de omgeving zijn zeer geschikt voor kinderen. Er stroomt langs de camping een ondiep beekje waar 
kinderen kunnen spelen en er is een grote speelweide.  
 
K03 Zuid-Frankrijk, Goudarque / Saintes Maries de la Mer: zondag 3 t/m zondag 17 mei 2015. 
Goudarques van 3-10 mei en Saintes Maries de la Mer 10-17 mei. 
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. 
Afstand vanaf Utrecht ca. 1100 km. 
Het is ons goed bevallen om na 1 week te verkassen, dus gaan we dit herhalen in Zuid-Frankrijk. We beginnen van 3 
tot 10 mei in het dal van de Cèze in het plaatsje Goudarques in het Franse departement Gard.  
In het dorp ontspringen diverse bronnen, die uitmonden in de Cèze. De Cèze ligt in een dal dat diep uitgesleten is in 
de kalksteen. In de rivier komen veel verschillende soorten vissen voor, de sneep, kopvoorn, bittervoorn, elrits en 
bermpje en nog veel meer. 



Wanneer het weer meewerkt zien we veel insecten, diverse soorten libellen (de bronslibel wordt genoemd) en vlinders. 
In 2012 broedde hier de Oehoe. In de beken komen ijsvogels en waterspreeuwen voor. De genetkat is met een fotoval 
waar genomen. De bever, boom– en steenmarter komen hier ook voor. Wat de planten betreft kunnen we 
verschillende soorten orchideeën verwachten en verder de mediterrane vegetatie.  We hebben een camping 
gevonden in het dorp, je kunt lopend alle boodschappen doen.  
Op zondag 10 mei vertrekken we naar Saintes Maries de la Mer 
in de Camargue, 120 kilometer naar het zuiden. 
De Camargue, het deltagebied van de Rhône, is bekend van de 
flamingo’s en de paarden en zwarte koeien. Maar er is veel meer 
te zien. Bij uitstek een vogelgebied waar zoveel soorten 
voorkomen, dat het moeilijk wordt om er niet te veel te noemen. 
We hopen op de scharrelaar, in deze periode komen ze meestal 
terug, de vorkstaartplevier, de kleine trap en griel.  
De lage duinen hebben een interessante vegetatie, maar ook de 
overgangsgebieden tussen zout en zoet water zijn interessant. 
We kamperen een eindje buiten het dorp, dicht bij de Petit 
Camargue 
In beide gebieden hopen we contact te kunnen leggen met 
mensen die lid zijn van “Gard Natur”. Zij kennen de gebieden 
heel goed en we hopen, zeker in de Camargue, dat we de plekjes aangereikt krijgen voor de bijzondere vogelsoorten.   
Zeker in de Camargue kunnen we de fiets gebruiken. 
 
K04 Noord-Brabant, Alphen: woensdag 13 t/m zondag 17 mei 2015. 
Contact: Jan Westhuis, tel: 0181-407927, e-mail: akclid3@gmail.com 
Het inschrijfgeld voor dit kamp bedraagt per volwassene € 19 en voor kinderen € 11. 

Voor dit Hemelvaartkamp wordt naast het inschrijfgeld per plaats 
€ 40 reserveringskosten in rekening gebracht.  
We kamperen hier op een natuurkampeerterrein op het 
Landgoed De Hoevens. 
Landgoed De Hoevens ligt midden in het uitgestrekte Kempische 
landschap. In de omgeving lopen tal van routes: langs bossen, 
heides, vennen, landgoederen en mooie Brabantse kerkdorpjes.  
De Regte Heide is een uniek heidegebied nabij het landgoed 
waar je diverse grafheuvels uit de proto-historie (bronstijd) kunt 
zien. Een vogelkijkhut geeft je de kans om bijzondere 
vogelsoorten te observeren. 
De Regte Heide is een relatief hoog gelegen Brabants 
heidegebied dat aansluit op het beekdal van de Leij, met daarin 
het Riels Laag, een mozaïek van akkers, graslanden, 
moerasvegetatie, wilgenstruweel en vochtig loofbos. Een groot 

deel van het Riels Laag is recent heringericht als natuurontwikkelingsgebied. De Regte Heide is bekend als het laatste 
natuurgebied in Nederland waar, buiten de Sallandse Heuvelrug, nog korhoenders voorkwamen. Er bestaan plannen 
om het Korhoen hier te herintroduceren. 
Het Bels Lijntje is een voormalige spoorweg waarover wol werd vervoerd van de Belgische Kempen en steenkool van 
Wallonië naar de textielfabrieken in Tilburg. Tegenwoordig is deze verbinding tussen Tilburg en Turnhout een prachtig 
fietspad.  Recreatieplas Het Zand is een mooie, ondiepe zwem- en surfplas met speelweide voor kinderen in de buurt 
van Alphen, op slechts 3 km afstand van het Landgoed. 
Ook voor kinderen is op deze camping voldoende te beleven. 
 
 
  
K05 West-Duitsland, Ahrgebirge: vrijdag 15 t/m zondag 24 mei 2015. 
Contact: Loek Batenburg: 010-5922697, e-mail: akclid4@gmail.com 
Het inschrijfgeld voor dit kamp bedraagt per volwassene € 35 en voor kinderen € 18. 
Afstand vanaf Utrecht ca. 270 km. 
 
De rivier de Ahr vormt het hart van het Ahrgebirge, ontspringt bij Blankenheim en mondt oostelijk van Bad Neuenahr 
uit in de Rijn. Onze camping ligt bij Altenahr nabij een indrukwekkend diep ingesneden dal met plaatselijk loodrechte 
wanden, een slingerende rivier en echte kloven. Het Ahrdal maakt deel uit van het “Rheinische Schieffergebirge”, dat 
in het Devoon (ca 400 miljoen jaar terug) gevormd is en deel uitmaakte van een uitgestrekte zeebodem. De zich 
steeds herhalende processen van o.a  gebergtevorming – erosie – insnijding ná het Devoon, waren uiteindelijk 
bepalend voor het huidige landschap. Het meer oostelijk gelegen Bad Neuenahr ligt in een golvend landschap met 
oude vulkanen. Langs de Ahr loopt de Rotweinwanderweg, van waaruit de landschappelijke en geologische opbouw 
van het gebied goed te volgen is. Het spreekt vanzelf dat ook wijnliefhebbers aan hun trekken zullen komen. Het 
Ahrdal is immers bekend door zijn rode “Spätburgunder”, die in het Frans “pinot noir” heet. Het Ahrgebirge vormt het 
meest noordelijk gelegen wijnbouwgebied van Duitsland.  



Het Ahrgebirge bestaat vooral uit leisteenachtige gesteenten en 
is m.u.v. het Ahrdal zelf heel bosrijk. Veel wandelingen kunnen 
vanuit de camping gemaakte worden, waarbij we handig gebruik 
kunnen maken van de regiotrein ter plaatse. We gaan het diep 
ingesneden Langfigtal, de Rotweinwanderweg en het lieflijke 
Saarbachtal verkennen. Meer westelijk van Altenahr bezoeken 
we de zg. Kalkmulden waar we een rijke vegetatie zullen 
aantreffen met veel orchideeën. Ook op de warme, steile 
zuidhellingen  langs de Ahr komt een rijke plantengroei voor. Het 
natuurcentrum van de Eifel in Nettersheim is een bezoek waard. 
Onze excursieregelaar is goed bekend met het gebied, dus dat 
staat garant voor een gevarieerd excursie-aanbod. 
We kamperen op een gezellige en goed geoutilleerde camping 
naast het stadje Altenahr. Boodschappen doen kan op 
loopafstand. In het Ahrdal valt goed te fietsen, dus denk er aan om je fiets mee te nemen! Op de camping en/of in het 
dorp zijn fietsen te huur. 
 
 
K06 Drente, De Drentsche Aa: vrijdag 22 - maandag 25 mei 2015. 
Contact: Volkert Bakker, tel: 06-23660940, e-mail: akclid7@gmail.com 
Het inschrijfgeld voor dit kamp bedraagt per volwassene € 16 en voor kinderen € 9. 
Voor dit pinksterkamp wordt naast het inschrijfgeld per persoon € 15 reserveringskosten in rekening gebracht.  
 
De Drentsche Aa is de enige beek in Nederland die zijn oorspronkelijke meanderende loop heeft behouden. 
Kronkelend zoekt ze haar weg, zoals ze dat al eeuwen heeft gedaan.  

Met de beek is ook het oude, typisch Drentse esdorpenlandschap 
bewaard gebleven: de Saksische boerderijen rond de brink, de 
akkers op de bolle essen, de hoger gelegen velden en de 
hooilanden en weilanden in het lager gelegen beekdal. Het 
resultaat is het best bewaarde beek- en esdorpenlandschap van 
West-Europa. 
Het gebied heeft binnen haar grenzen 16 dorpen en gehuchten 
en bestaat voor meer dan de helft uit landbouwgrond.  
In 2002 kreeg de Drentsche Aa de status van Nationaal Park. 
Maar vanwege die woonfunctie en de landbouwgronden net wat 
anders dan de andere nationale parken. En dat zie je ook terug in 
de naam: Nationaal beek- en esdorpenlandschap Drentsche Aa. 
Staatsbosbeheer participeert hierin als de grootste 

terreinbeheerder.  
In 2007 werd het gebied ook uitgeroepen als Nationaal Landschap. Het totale Drentsche Aa gebied is hierdoor 
uitgebreid tot 34.000 Ha en omvat het Nationaal Park Drentsche Aa. 
Opvallend genoeg heet de beek alleen in Groningen de Drentsche Aa. In Drenthe zelf hebben de beek en haar 
zijtakken een groot aantal andere namen, zoals Deurzerdiep of Taarlosche Diep om een paar van de ongeveer twintig 
namen te noemen. 
De Drentsche Aa is wandelgebied bij uitstek. Heide en duinen, moerassen en vennen, beken en bossen liggen op een 
steenworp afstand van elkaar. De paden zijn goed begaanbaar, maar kunnen modderig zijn. Stevige schoenen zijn 
aanbevolen. 
Voor fietsers liggen er tientallen kilometers fietspaden. Deze zijn ook goed begaanbaar voor rolstoelgebruikers. 
We kamperen in Gieten op camping Zwanemeer.. 
 
K07 Noordoost-Frankrijk, Vogezen: zaterdag 6 t/m 13 juni 2015.  
Contact: Loek Batenburg, tel: 010-5922697, e-mail: 
akclid4@gmail.com 
Het inschrijfgeld voor dit kamp bedraagt per volwassene € 27 en 
voor kinderen € 14. 
Afstand vanaf Utrecht ca. 680 km. 
 
Een veelbewogen geologische geschiedenis van honderden 
miljoenen jaren van omhoog stuwen, plooien, breken, afvlakken 
en omspoelen met kalkgevende zeeën heeft de Vogezen 
gemaakt tot het interessante gebied dat het tegenwoordig is. 
Daardoor vinden we in dit middelgebergte zowel graniet als 
kalksteen, met bergweiden, beekdalen, bossen en nog vele 
andere biotopen. De natuur is er dan ook rijk. Niet voor niets 
heeft Frankrijk het gebied een beschermde status gegeven: Parc 
Naturel Régional des Vosges. 



De KNNV-groep van voorjaar 2007 vond er begin mei al zo’n 300 soorten planten waaronder 16 soorten orchideeën, 
talrijke vlinders en andere insecten, hazelworm, smaragdhagedis, gemzen, beekmijtertje … 
De Elzas ligt in de regenschaduw van de Vogezen. Als het in de bergen regent zou je kunnen afdalen naar de mooie 
stad Colmar (32km) en daar bijvoorbeeld het Musée d’Unterlinden gaan bekijken, met het wereldberoemde altaarstuk 
van Mathias Grünewald.  
Ook in 2011 waren we in de Vogezen, maar dan op een andere camping, want de camping van 2007 is gesloten. We 
kamperen dit keer op camping Le Florival in Issenheim. Boodschappen op loopafstand in Guebwiller..  
 
K08 Zweden, Gotland: zondag 14 t/m 28 juni 2015. 
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. 
Afstand vanaf Utrecht ca. 1350 km. 
 
Gotland staat bekend om de vele burchten, ruïnes, 
middeleeuwse kerkjes en (vissers)dorpjes. Met een lengte van 
125 km en een breedte van 55 km is Gotland het grootste eiland 
van Zweden. Het eiland heeft een gevarieerde natuur met onder 
andere naaldbossen, loofbossen, stranden, druipsteengrotten en 
grillige rotsformaties. Het klimaat is mild en het eiland heeft meer 
zonuren dan het vasteland van Zweden. Gotland is vrij vlak en de 
afstanden tussen de dorpjes zijn niet erg groot: een ideaal 
fietseiland. Het hoogste punt is Follingbohöjden (78 m boven 
zeeniveau).  
We vinden er velden - bv. De Prästängar = domineesweiden - 
met duizenden bloeiende orchideeën (32 soorten), samen met 
andere planten. Daar lopen ook de Gotlandse schapen.  
Gotland is rijk aan fossielen en op een paar kilometer afstand van 
de camping is een goede vindplaats.  
Bij Gotland liggen verschillende eilandjes met grotten en kalkformaties. Een bezoek aan het eiland Stora Karlsö, 
natuurreservaat en broedgebied voor tienduizenden zeekoeten en alken, behoort tot de mogelijkheden. Jonge 
zeekoeten fladderen hier eind juni van de 60 meter hoge rotswand naar beneden! Gotland is zelf ook rijk aan vogels. 
Bij de camping broedt de withalsvliegenvanger. 
Onze camping ligt aan de oostkant van Gotland op ongeveer 30 kilometer van Visby, waar de veerboten aankomen. 
Slite is de dichtstbijzijnde “grote” plaats op ongeveer 9 km fietsen.  
Op de camping is een mogelijkheid om eenvoudig te eten.  
De veerboten voor Gotland vertrekken vanuit Nynäshamn naar Visby en van Oscarshamn naar Visby. Dienstregeling 
en tarieven zijn te vinden op de website Destination Gotland. 
  
 
  
K09 Nederland, Terschelling: zaterdag 27 juni t/m/ 4 juli 2015. 
Contact: Harry van Haarlem, tel: 0345-518804, e-mail: akclid1@gmail.com 
Het inschrijfgeld voor dit kamp bedraagt per volwassene € 27 en voor kinderen € 14. 
Terschelling is landschappelijk ons meest gevarieerde Waddeneiland. De kern bestaat uit een machtig duinmassief 
met ten westen en ten oosten de uitgestrekte zandplaten van de Noordvaarder en de Boschplaat (een van de grootste 
natuurgebieden van ons land, waarvan sommige delen afgesloten zijn tijdens het broedseizoen) en in het zuiden 

polderland grenzend aan de Waddenzee.  
De duinen zijn kalkarm en dat weerspiegelt zich in een wijd 
verbreid voorkomen van heidebegroeiingen en duingraslanden 
met buntgras en een heel palet aan korstmossen (o.a. 
elandgeweimos en vertakt heidestaartje). Daartussen liggen 
valleien met een scala aan levensgemeenschappen, van open 
water tot knopbiesbegroeiingen, parnassia en berkenbossen. De 
jongere en meer kalkrijke duinen aan de westkant zijn een grote 
groeiplaats van de groenknolorchis en andere orchideeën. Aan 
de zuidkant hiervan ligt een groenstrand. 
De diversiteit op Terschelling gaat gepaard met een aanzienlijke 
vogelrijkdom. In de “embryonale” duinen broeden onder meer 
strandplevier en bontbekplevier, in de oudere duinen blauwe 
kiekendief, velduil en tapuit, en in de valleien met duinplassen 

dodaars, bruine kiekendief, paapje en rietzanger. 
De duinen van West-Terschelling zijn rijk aan vlinders met zeldzame soorten als duinparelmoervlinder en zilveren 
maan. 
We verblijven op het groepskampeerterrein Swartduin van Staatsbosbeheer. Dat ligt in een duingebied omgeven door 
bos en op loopafstand van het dorp West-Terschelling.  
  



K10 Zwitserland, Binntal: zondag 12 t/m 26 juli 2015.  
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. 
Afstand vanaf Utrecht ca. 900 km.  
Het Binntal ligt aan de zuidzijde van het Rhônedal. Bij Fiesch sla 
je af richting Binn. 
Dit dal ligt nog aardig geïsoleerd en dat heeft zo zijn voordelen. 
De dorpjes zijn nog authentiek en het landschap heeft veel van 
zijn oorspronkelijke natuurlijkheid! 
In de zomer vind je hier geen massatoerisme, maar je bent zeker 
niet alleen! 
Dit dal is bij de kenners vooral bekend om zijn enorme rijkdom 
aan mineralen. Boeken zijn vol geschreven over de geologie van 
dit gebied. Daarom waag ik mij in dit kleine stukje maar niet aan 
een beschrijving. Er is een museum met Alpinemineralen van 
topkwaliteit. Een geologische pad met borden over het ontstaan 
en de samenstelling van de verschillende gesteenten is voor de 
liefhebber zeker een aanrader. Er is een mineraalgroeve, waar 
het voor iets oudere kinderen zeker leuk is om te zoeken. 
In het Binntal is nog een rijke flora en zijn daardoor ook heel veel insecten. Zeker voor de vlinderaars onder ons is dit 
een heerlijk gebied! 
De wandelingen zijn enorm in aantal. Verschillende uitgezette wandelingen langs de schitterende oude huizen tot 
kruidenpaden en natuurlijk de echte stoere paden hoog de bergen in richting Italië, de Albunpas. 
Wij kamperen op de camping Giessen 2 km. achter het dorpje Binn aan de oever van de Binna. Een schitterende 
camping voor echte wandelaars en natuurliefhebbers, op ruim 1450 m hoogte. Een kampvuur mag gemaakt worden 
op de daarvoor bestemde plaatsen. Er zijn ook kamers te huur.  
Voor wat grotere caravans is de toegangsweg niet echt makkelijk.  
Met het openbaar vervoer kun je met de trein komen tot Fiesch en vandaar nog 10 km. met de postbus naar Binn.  
  
K11 Noord-Roemenië, Fundo Moldovei: maandag 13 t/m maandag 27 juli 2015. 
Contact: Jan Westhuis, tel: 0181-407927, e-mail: akclid3@gmail.com 

Het inschrijfgeld voor dit kamp bedraagt per volwassene € 44 en 
voor kinderen € 24.  
Afstand vanaf Utrecht ca. 2000 km. 
Nooit eerder is er een AKC kamp zover naar het oosten geweest. 
N47 32 03.0 E25 24 55.0 
We kamperen op het kampeerterrein van de Fam. Manshanden  
Camping de “Vuurplaats” in Fundu Moldovei, jud. Suceava. 
Fundu Moldovei ligt in de noordelijke Karpaten, volgens kenners 
het mooiste gedeelte van Roemenië. 
Het kampeerterrein heeft een prachtig uitzicht op de bergen 
rondom en verder weg. De hoge bergen Adam en Eva zijn 
daarbij duidelijk herkenbaar. Pal achter de camping stroomt de 
rivier de Moldova waarin je een heerlijk bad kunt nemen.  
Op het vlakke terrein staat de grote perenboom centraal. 
Diverse vogelfamilies vliegen erin en eruit. Behalve dat de vogels 

er onderdak vinden is het ook voor de campinggasten een heerlijk beschutte plek tegen de zon. Je geniet van de 
intense stilte en frisse, zuivere lucht waar deze streek om bekend staat. 
Als het ‘s avonds fris wordt kan er een vuur worden aangestoken. Wie zin heeft schuift aan. ‘s Nachts is er diepe 
duisternis zonder lichtvervuiling. Er is geen mooier sterrenhemel dan hier. Wil je meer van de maan of sterren zien, 
dan is er een echte sterrenkijker. 
Speur naar sporen van wolven en bruine beren! Ze komen hier nog sporadisch voor. Maar de kans dat je ze zult zien 
is heel klein. Zij zijn zeer schuw en mijden de mens. Verder lopen ree, hert, wild varken, gems en vos in deze bossen 
rond. Maar ook roofvogels zijn goed vertegenwoordigd en je kunt ’s avonds de vleermuizen zien vliegen.  
Fundu Moldovei ligt in de streek Bucovina die bekend staat om de wereldberoemde Moldavische kloosters. Het zijn 
eigenlijk de kerken die bekendheid hebben gekregen, want die zijn van binnen en van buiten helemaal beschilderd 
met fresco’s. De dag des oordeels, de val van Constantinopel, de Turkse invasie en veel meer zijn op de buitenkant 
afgebeeld. Dus Bijbels en historisch. Stripverhalen waren toentertijd al in zwang! Deze kloosters zijn zo’n 500 jaar 
geleden gebouwd o.a. door Stefan cel Mare. De buitenschilderingen zijn behalve aan de noordkant heel goed 
bewaard gebleven. Er werd speciale groene en blauwe verf gebruikt, waarvan het recept geheim is gebleven.  
Er valt hier nog heel veel te ontdekken en vast te leggen. 
 
 



K12 Noord-Spanje, Aigüestortes: zondag 19 juli t/m 2 augustus 2015. 
Contact: Jeannette Teunissen, tel: 071-8886585, e-mail: akclid5@gmail.com 

Het inschrijfgeld voor dit kamp bedraagt per volwassene € 44 en 
voor kinderen € 24.  Afstand vanaf Utrecht ca. 1400 km.  
De bestemming Aigüestortes ligt in de Pyreneeën, in het 
Spaanse gedeelte, hemelsbreed zo’n 30 km ten westen van het 
bergstaatje Andorra. 
Het is een natuurgebied van ruim 140 km² met daaromheen een 
brede bufferzone met een paar mooie verstilde 
Pyreneeëndorpjes. 
Het gebied heeft veel natuurlijke variatie: dalen en hellingen in 
verschillende richtingen op hoogten variërend van 1400 m tot 
3000 m, riviertjes, watervallen, veel meren, moerasgebiedjes, 
hellingbossen, gruishellingen en alpenweiden. Hier is dan ook 
een veelheid aan planten te bewonderen, waaronder 12 soorten 
orchideeën. En je ziet er vier soorten gieren, onder andere de 
lammergier en meer dan 80 andere soorten vogels. Er komen 

veel vlinders voor en vaak zie je fraai gekleurde hagedissen. Of ontdek de weelde van mossen en korstmossen. 
Talloze korte en lange wandelingen kun je hier maken en zelfs een berghuttentocht van twee dagen met overnachten 
in een berghut is mogelijk. 
Onze camping ligt aan de rand van dit natuurgebied op 1400 m hoogte. De camping heeft een eigen zwembad, wifi, 
een klein restaurant en een kampwinkel, www.voraparc.com. De dagelijkse boodschappen kun je ook in het dorp 
Espot doen, op anderhalve km van de camping. 
  
K13 Zuid-Limburg, Vaals: zaterdag 25 juli t/m zaterdag 1 augustus 2015.  
Contact: Geke de Waard, tel: 0342414534, e-mail: 
akclid6@gmail.com    Het inschrijfgeld voor dit kamp bedraagt 
per volwassene € 27 en voor kinderen € 14.  
Midden in de zomer een weekje het mooie zuid Limburg 
verkennen. Op de grens met Duitsland en België. De 
lappendeken van heuvels, hellingbossen, dalen, holle wegen en 
riviertjes zorgen voor een eerste klas natuurbeleving.  
Zuid-Limburg grenst nog net aan het Midden-Europese bergland, 
waar atmosfeer, reliëf en een bonte verscheidenheid aan 
grondsoorten een ecologisch basispatroon opleveren, dat in de 
rest van Nederland niet voorkomt.  
We hebben een mooi plekje gevonden in het Selzerbeekdal. 
Natuurmonumenten beheert hier een natuurgebied, waar de 
Hermansbeek, een zijbeek van de Selzerbeek, doorstroomt. 
De beekhellingen worden gevormd door drassig grasland aan de 
ene kant en droog grasland aan de andere zijde. Bij de beek komt beekpunge voor.  
In het riviertje zwemmen elrits en bermpje, bijzondere vissoorten die alleen in snelstromend water voorkomen. We 
zullen zeker veel vlinders en libellen kunnen waarnemen.  
Misschien is een week wel te kort voor al het moois dat hier te ontdekken valt.  Voor kinderen is dit een leuk gebied, zij 
kunnen er, samen met de volwassenen, met een schepnetje opuit. 
We kamperen op een apart gedeelte van een natuurkampeerterrein rondom een oude carréboerderij.  
 
K14 Noorwegen, Maurvangen, zaterdag 1 t/m 15 augustus 2015. 
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.   Afstand vanaf Utrecht ca. 1600 

km. 
Jotunheimen is een nationaal park ten zuiden van de plaats Lom.   
Hemelsbreed 50 km. ten westen van Jotunheimen bevindt zich 
het gletsjerreservaat Jostedalsbreen en ten oosten ervan het 
Nationale Park Rondane, een schitterende hoogvlakte. 
Deze drie Nationale Parken liggen geografisch op gelijke hoogte. 
Ze vormen als het ware een dwarsdoorsnede van Noorwegen. 
Tijdens het kamp besteden we hier extra aandacht aan. 
Jotunheimen (vertaald Reuzengebergte) is van alpiene 
oorsprong en wordt gekenmerkt door steile, tot ketens gevormde 
toppen en langgerekte dalen met diepe meren. De hoogste top is 
Galdhøppigen (2468m), waar je een prachtig uitzicht hebt op dit 
ruige landschap. 
Tijdens de grote ijstijden bleven de toppen van de bergen boven 
de ijsmassa’s uitsteken zodat hierop plantenleven kon blijven 
bestaan. Na het stijgen van de temperatuur konden deze 



Arctische planten zich hier handhaven door de lage temperatuur op deze hoogte. De gemiddelde temperatuur op 2100 
meter in Jotunheimen is in augustus 2 oC. 
Wel muteerden de planten en zo ontstonden endemische ondersoorten, zoals Poa stricta. Er zijn dus op het gebied 
van de planten bijzondere waarnemingen te doen. Maar ook op het gebied van vogels (morinelplevier) en 
(korst)mossen valt hier het nodige te ontdekken. 
We kamperen in de omgeving van Maurvangen. Het op 900 meter hoogte gelegen zonnige Maurvangen ligt op de 
grens van twee Noorse landschappen. Het Noorse hooggebergte in het westen en het fjell-landschap in het oosten. 
Dit grensgebied kent vele excursiemogelijkheden. Soms zullen de excursiegebieden iets verder weg liggen, maar wat 
je te zien krijgt vergoedt dit ”ongemak” dubbel en dwars. Diverse malen maken we gebruik van “bomveije” (tolwegen).   
Fietsen is alleen mogelijk op een fiets met veel versnellingen. 
Het lopen van een huttentocht behoort zeker tot de mogelijkheden.  
 
K15 Noord-Holland, Den Helder, Donkere Duinen: zaterdag 15 t/m 22 augustus. 
Contact: Jan Westhuis, tel: 0181-407927, e-mail: 
akclid3@gmail.com    Het inschrijfgeld voor dit kamp bedraagt 
per volwassene € 27 en voor kinderen € 14.  
Dit keer een niet voor de hand liggend en onbekend stukje 
Nederland. Het Natura-2000- gebied Duinen Den Helder-
Callantsoog bestaat van noord naar zuid uit de 
Grafelijkheidsduinen en de Donkere Duinen, de Noordduinen (de 
strook tussen Den Helder en Callantsoog) en enkele 
nollenterreintjes en het Kooibosch ten oosten van het 
Callantsoog. Het noordelijk deel en de nollen zijn restanten van 
voormalige eilanden. In het noordelijk deel verandert het 
landschap van west naar oost van de zeereepduinen via een 
sterk geaccidenteerd landschap met valleicomplexen naar een 
bosrijke binnenduinrand. Over een groot deel van de duinen 
ontbreekt een binnenduinrand, hierdoor is een abrupte hoge 
steile overgang van duinen naar polders aanwezig. Het gebied heeft goed ontwikkelde duingraslanden. In 1995 is in 
de Grafelijkheidsduinen een natte duinvallei hersteld en langs de randen uitgebreid. In de Noordduinen zijn in de 
afgesnoerde strandvlakte bij het Botgat vochtige duinvalleien aanwezig. De nollen behoren tot de Oude Duinen; hier 
zijn duingraslanden aanwezig.  
http://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/gebiedendatabase.aspx?subj=n2...  
Vanuit de camping is Texel, het veer is op slechts 5 km, natuurlijk zeker de moeite waard om een excursiedag aan te 
besteden. 
En als dat nog niet genoeg is bevindt zich op 14 km het Zwanewater en de Pettemerduinen.  
Meer dan genoeg voor een week natuurhistorisch genot. 
 
 
 K16 Zuidwest-Zweden, Falsterbo: zaterdag 19 t/m zaterdag 26 september 2015. 
Contact: Loek Batenburg, tel: 010-5922697, e-mail: akclid4@gmail.com   Het inschrijfgeld voor dit kamp bedraagt per 

volwassene € 27 en voor kinderen € 14. 
Afstand vanaf Utrecht ca. 950 km.  
In het najaar vliegt het noorden leeg. Van alle trekvogels uit heel 
Scandinavië (naar schatting ca.500 miljoen) volgt een groot deel 
de trekbaan over Falsterbo, in het uiterste zuidwestpuntje van 
Zweden, om over te steken naar Denemarken of Duitsland. Met 
name in de vroege ochtend is er een constante stroom van 
zangvogeltjes als Vinken en Sijzen, op de voet gevolgd door 
roofvogels als Sperwers en Wespendieven. Op een gemiddelde 
dag gaat het dan al gauw over 300.000 zangertjes en 3000 
rovers! Met daarbij de nodige zeldzaamheden als 
Steppenkiekendief en Roodkeelpieper. Niet voor niets is onder 
vogelaars Falsterbo even beroemd als bv. Tarifa (aan de Straat 
van Gibraltar) en Istanbul (aan de Bosporus).  
Later op de dag is de heide bij de camping een uitstekende plek 

om, lekker op je stoeltje achter je telescoop, (vooral) roofvogels te zien arriveren uit het noorden. Heb je eens een 
keer geen zin om vanaf de Nabben de vogels de zee op te zien gaan, dan zijn er in de directe omgeving nog diverse 
leuke vogelgebiedjes. En kan je echt geen vogel meer zien (wat niet ondenkbaar is met zulke aantallen), dan is er ook 
nog van alles te vinden op het gebied van planten, paddenstoelen, … Bekijk het kampverslag van 2011 maar eens op 
onze website! 
We kamperen weer op de goed geoutilleerde Ljungens Camping aan de noordrand van het dorp. Er zullen veel 
fietsexcursies georganiseerd worden, dus denk er wel aan om je fiets mee te nemen! Op de camping en/of in het dorp 
zijn trouwens fietsen te huur. 
 



K17 Frankrijk, Lac du Der: zaterdag 10 t/m 17 oktober 2015. 
Contact: Jeannette Teunissen, tel: 071-8886585, e-mail: akclid5@gmail.com 
Het inschrijfgeld voor dit kamp bedraagt per volwassene € 27 en 
voor kinderen € 14. 
Afstand vanaf Utrecht ca. 600 km.  
Het Lac du Der ligt in de Franse regio Champagne-Ardenne, een 
500 km ten zuiden van Utrecht. Het Lac is een groot meer, 
aangelegd in 1974 om overstromingen in Parijs te voorkomen. 
Het meer heeft zich ontwikkeld tot 'un véritable réservoir de 
biodiversité'. 
Al wandelend en fietsend zie je hier in oktober een honderdtal 
vogelsoorten, zowel blijvers als doortrekkers. In de week van 10 
tot 17 oktober komen de eerste kraanvogels aan. Ze maken een 
tussenstop op hun weg naar de overwinteringsgebieden. 's 
Nachts slapen ze op de eilandjes in het meer en bij zonsopgang 
gaan ze feestelijk trompetterend naar de akkers om zich tegoed 
te doen aan oogstresten. 
In de bossen in de omgeving staan veel paddenstoelen stilletjes mooi te zijn en geniet je van bomen en planten in 
herfsttooi. Ondertussen roept de waterral bij de bosmeertjes. 
Er vliegen nog steeds vlinders rond. Maar de lieveheersbeestjes zoeken al beschutte overwinteringsplaatsen, ook in 
vogelkijkhutten. Heb je geluk en zijn je ogen gewend aan het donker van de hut, dan kan het zomaar gebeuren dat je 
er honderden bij elkaar ziet zitten. 
Sinds een aantal jaren gaat 'heel Europa' in oktober daar kraanvogels kijken, maar in de week van 10 tot 17 zitten we 
precies voor de grote drukte uit. 
Onze goed geoutilleerde camping ligt vlak aan het meer, www.leclosduvieuxmoulin.fr. Je loopt zo je tent of caravan uit 
om bij zonsopgang over het meer te kijken. 
In Montier-en-Der, op 13 km van de camping, kun je goed terecht voor boodschappen, geld en benzine.  
Tips: 1. Neem vooral je fiets mee, en 2. het weer in oktober kan hier variëren van vorst tot zomerse dagen, dus neem 
warme kleding mee en voldoende slaapzakken, maar ook wat zomerse kleding.  
 

 


