
Beschrijvingen van de Kampeervakanties 2016 
 
K01 Spanje, Extremadura en Andalusië, zondag 10 april t/m zondag 24 april 2016 
Contact: Harry van Haarlem, tel: 0345-518804, email: akclid1@gmail.com 
Het inschrijfgeld voor deze kampeervakantie bedraagt per volwassene € 44,- en per kind € 24,-. 
Afstand naar Andalusië vanaf Utrecht: ca. 2320 km. 

In april Spanje bezoeken levert veel boeiende 
waarnemingen op. Komend jaar kiezen we tijdens onze 
voorjaarskampeervakantie voor twee regio’s.  
De eerste week verblijven we in de Extremadura. Van alle 
gebieden in Spanje ligt dit het verst verwijderd van de 
moderne wereld. Groene siërra’s strekken zich uit naar het 
zuiden over golvende rotsachtige heuvels. In de bossen en 
meren komen zeldzame diersoorten en planten voor. Ook 
zijn er oude, sfeervolle stadjes te bezoeken. 
Het is een ideaal gebied voor de natuurliefhebber. Er is een 
grote rijkdom aan biotopen / ecosystemen: eikenbossen, 
mediterraan struweel en bos, rotsen van calciet en leisteen, 
meren en bergstroompjes. 
We verblijven op camping “Ciudad de Câceres”, waar je ook 
een huisje zou kunnen huren. Je vindt informatie over de 

camping op www.campingcaceres.com. 
 
Zondag 17 april verhuizen we naar camping “Los Gazules” in Andalusië. 
Ook hier zullen we een fraai landschap aantreffen. We bevinden ons dan namelijk in het hart van het 
Parque Natural de los Alcornocales. Bergruggen tot 1000 meter hoogte worden doorsneden door 
rivieren die diepe dalen hebben uitgesleten in zand- en kalksteen.  
Mogelijk waar te nemen vogels o.a.: Grijze wouw, Vale gieren, Blauwe rotslijster, Ibissen, Kleine trap 
en Purperkoet! De flora is eveneens erg gevarieerd!  
Ook op deze camping kun je een bungalow huren. Je vindt informatie over de camping op 
www.campinglosgazules.com. 
We waren eerder in de Extremadura regio. Lees meer in de verslagen uit 2010 of 2007. In Andalusië 
waren we eerder in 2012. Lees meer in het verslag. 
 
K02 Frankrijk, Semois, Franse Ardennen, zaterdag 30 april t/m zondag 8 mei 2016 
Contact: Els Boss, tel: 0575-848468, e-mail: akclid2@gmail.com 
Het inschrijfgeld voor deze kampeervakantie bedraagt per volwassene € 29,- en per kind € 16,-. 
Afstand vanaf Utrecht: ca. 320 km. 
 
De camping is gelegen aan de oevers van de Semois in 
Tournavaux in het Franse gedeelte van de Ardennen. Deze 
regio is een overgangsgebied tussen de krijtformaties van 
het bekken van Parijs en het leistenen massief van de 
Ardennen. Dit gebied word vooral getypeerd door vele 
dichte loof- en naaldbossen. De heuvels, omringd door de 
Maas en de Semois (Semoy in België), bereiken hun 
hoogste punt van 504 meter, genaamd ‘La Croix Scaille’, 
vlakbij Hauts-Buttés.  
Les Côtes is het gebied dat de ruggengraat vormt van de 
centrale zone die de stroomgebieden van de Seine en de 
Maas scheiden en is ook wel het overgangsgebied tussen 
de hoogvlakte van de Ardennen en de vlakte van de 
Champagne.  
Er is een rijke flora met o.a. diverse orchideeën en de 
Vlottende waterranonkel. Daarnaast zijn er Wilde zwijnen, 
Reeën, Waterspreeuw, Konings- en Koninginnenpage en de Beekrombout. Het is een mooie 
omgeving om te wandelen en te fietsen. 
Boodschappen, bank, postkantoor en benzine in Monthermé op 4,5 km en in Bogny-sur-Meuse en 
Thilay op ongeveer 2 km. 
Op de website van de KNNV staat een verslag van deze omgeving bij het voorjaarskamp in 2011. 
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Je vindt informatie over de camping op www.campingdetournavaux.fr. 
We waren in 2011 al eerder op een camping vlakbij deze camping. Lees meer in het verslag. 
 
K03 Nederland, Nieuwkoopse Plassen, woensdag 4 mei t/m zondag 8 mei 2016 
(hemelvaartweekend) 
Contact: Geke de Waard, tel: 0342-414534, e-mail: akclid6@gmail.com 
Het inschrijfgeld voor deze kampeervakantie bedraagt per volwassene € 19,- en per kind € 10,-. 
Naast het inschrijfgeld wordt € 50 reserveringskosten per plaats in rekening gebracht.  
Afstand vanaf Utrecht ca. 30 km. 
 
Opgeven vóór 1 februari. Bij 25 à 30 aanmeldingen krijgen we een eigen veldje! 

De Nieuwkoopse Plassen zijn ontstaan door 
een samenspel van mens en natuur. 
Duizenden jaren geleden lag onze kustlijn 
meer landinwaarts. In een brede strook langs 
de kustlijn lagen moerassen met daarin 
afstervende bomen en planten. Zo ontstond 
een dik pakket veen. In de 14e eeuw ontstaan 
door vervening de Nieuwkoopse Plassen, een 
gebied van 1400 ha, waarvan nu 1000 ha in 
handen is van Natuurmonumenten. 
Sinds 1997 valt het gebied onder de 
Europese Vogelrichtlijn. Eén van de soorten 
die wordt beschermd is de Purperreiger; er 
broeden 160 paartjes. Ook de Zwarte stern 
komt eind april in dit gebied broeden. 

Op de bloemrijke hooilandjes bloeien van april tot september o.a. negen soorten orchideeën. 
Twee km naar het westen kom je bij de “Groene Jonker” en twee km naar het oosten kom je bij een 
nat gebied waar je een rondwandeling kunt maken. De zonneveerpont brengt je dwars door het 
gebied richting de rivier de Meije, een schitterend gebied. Er zijn verschillende kanoroutes. 
Fietsen moeten beslist mee, met de auto kan er niet of moeilijk geparkeerd worden bij de vogel- 
kijkschermen en -hutten, de wegen zijn erg smal! Al met al een prachtige plek om de natuur en vooral 
de vogels te gaan bekijken. 
We kamperen in Noorden op een boerencamping. We zijn nog niet eerder in dit gebied geweest. Je 
vindt informatie over de camping op www.kampeerhoevekoole.nl 
 
K04 Frankrijk, De Brenne, donderdag 5 mei t/m zondag 15 mei 2016 
Contact: Jeannette Teunissen, tel: 071-8886585, e-mail: akclid5@gmail.com 
Het inschrijfgeld voor deze kampeervakantie bedraagt per volwassene € 34,- en per kind € 19,-. 
Afstand vanaf Utrecht ca. 800 km. 

 
Lente in de Brenne …. dat is veel vogels, veel planten, een twintigtal orchideeën, veel vlinders, veel 
meren. In die meren zie je soms 'la tortue de la Brenne', de Europese moerasschildpad. En op de 
camping zingt de Nachtegaal naast je tent en hoept de Hop wat verderop. Tijdens je avondwandeling 
hoor je er Bosuilen en Boomkikkertjes….. 
De Brenne is een gebied van 166.000 ha met meer dan 2000 meren en meertjes. Deze zijn ooit 
gegraven als visvijvers en worden nu ook weer als zodanig gebruikt. Tussen de meren in liggen gras- 
en akkerlanden, maar ook loof- en naaldbossen. 
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In de loop der eeuwen is de natuur hier zo rijk geworden dat Frankrijk het gebied een beschermde 
status heeft gegeven: Parc régional naturel de la Brenne, met daarin het neusje van de zalm op 
ecologisch gebied Réserve naturelle nationale de Chérine van 370 ha. Het is een vlak landschap. Je 
kunt er dan ook uitstekend fietsen. 
We kamperen op Camping Municipal Les Millots in Rosnay in het departement Indre (niet in Rosnay in 
het departement Marne!). Het is een goede camping, zonder eigen website. Menigeen is hier al 
meerdere keren geweest. Je vindt wat informatie over de camping op: www.camping-
frankrijk.nl/camping/rosnay/millots. Rosnay heeft een kleine winkel voor de eerste levensbehoeften. 
Grote supermarkten op 13 km. in Le Blanc. 
Omdat het zo’n schitterend gebied is koen we hier regelmatig. Lees meer in het verslag van 2013, 
2006 of 2003. In 2009 is helaas geen verslag gemaakt. 
 
 
K05 Nederland, Midden-Limburg, Swalmen, vrijdag 13 mei t/m maandag 16 mei 2016 
(pinksterweekend) 
Contact: Loek Batenburg, tel: 010-5922697, e-mail: akclid4@gmail.com 
Het inschrijfgeld voor deze kampeervakantie bedraagt per volwassene € 17,- en per kind € 9,-. 
Naast het inschrijfgeld wordt per plaats € 15 reserveringskosten in rekening gebracht. 
Afstand vanaf Utrecht ca. 150 km. 
 
Vijf km ten noordoosten van Roermond ligt 
Swalmen, in het Duits-Nederlandse Grenspark 
Maas-Swalm-Nette. Het plaatsje heeft een rijke 
cultuurhistorie, waar o.a. drie kastelen nog van 
getuigen. Maar ook grafheuvels uit de Bronstijd, 
een oude Romeinse weg, Merovingische kerken 
en vestingen van de Noormannen tref je er aan. 
Vlakbij ligt het Nationaal Park De Meinweg (ook 
wel Meijnweg), onderdeel van genoemd 
grenspark. 
Door breuken in en verschuivingen van de 
aardkorst, en door de ijstijden, zijn boven elkaar 
liggende rivierterrassen ontstaan met steile overgangen van 2-30 m hoog. Deze aardkundige 
traptreden worden doorsneden door de kronkelende beekdalen van de Roode Beek en de Boschbeek. 
Beide beken kennen nog een vrij natuurlijk verloop, met stroomversnellingen en grindbanken. In hun 
kristalheldere water leeft o.a. de zeldzame Beekprik. Elders in het park vinden we vochtige en droge 
heidevelden, vennen, veengebieden en bossen. Over de grens ligt een uitgestrekt bosgebied, waar 
we zeker ook een kijkje zullen nemen. Je kan hier overal heerlijk wandelen en fietsen! 
We kamperen op een natuurkampeerterrein (boerderijcamping) bij een stiltegebied, niet ver van De 
Meinweg. De camping heeft een overdekte recreatieruimte. Ook appartementen of trekkershutten te 
huur, maar dat moet je wel zelf regelen. Je vindt informatie over de camping op www.raayerhof.nl. We 
waren eerder op deze bestemming in 2012 en 2005. Er is destijds helaas geen verslag gemaakt.  

 
 
K06 Noordoost-Frankrijk, Vosges Mosellanes, St. Quirin, 
zaterdag 21 mei t/m zondag 29 mei 2016 
Contact: Loek Batenburg, tel: 010-5922697, e-
mail: akclid4@gmail.com 
Het inschrijfgeld voor deze kampeervakantie bedraagt per 
volwassene € 29,- en per kind € 16,-. 
Afstand vanaf Utrecht ca. 530 km. 
 
De Vogezen zijn natuurlijk een klassieke KNNV-bestemming, maar 
tot nu toe ging het dan om het hoge centrale graniet-deel van dit 
gebergte. Veel minder bekend (dus ook veel rustiger en bovendien 
voor ons dichterbij), maar minstens zo interessant, is het 
noordelijke deel, de Zandsteen-Vogezen of Vosges Mosellanes 
(vanwege hun ligging in het departement Moselle).  
De mooie rode zandsteen (‘Buntsandstein’) culmineert in het Massif 
du Donon, met een paar toppen net boven de 1000m. Op korte 

 

 

http://www.camping-frankrijk.nl/camping/rosnay/millots
http://www.camping-frankrijk.nl/camping/rosnay/millots
mailto:akclid4@gmail.com
http://www.raayerhof.nl/
mailto:akclid4@gmail.com


afstand vind je verder een licht kalkhoudende leem (‘Muschelkalk’); iets verder bij Lorquin de eerste 
kalk-cuesta van het bekken van Parijs (orchideeën!). De bossen (puur-productie tot semi-natuurlijk) 
zijn o.a. rijk aan varens en wolfsklauwen, mossen en korstmossen. Dieren: Ree, Edelhert, Zwijn, 
Marters, Vos, Das, Wilde kat, Lynx, Auer- en Korhoen, Slechtvalk, diverse spechten, IJsvogel en 
Appelvink. 
Hoewel sommige hellingen alleen voor de geoefende fietser te doen zijn, zijn vele 
excursiebestemmingen prima per fiets te bereiken!  
In of net naast het oude kloosterdorp Saint-Quirin (gemeente Métairies-St.Quirin), één van ‘les plus 
belles villages’ van de streek, ligt een kleine eenvoudige gemeentecamping, die speciaal voor ons 
opengaat (normaal pas 1 juli). In St. Quirin zijn basisvoorzieningen (alimentation / depôt de pain, 
boucherie / charcuterie, bureau de la poste, …), ietsje verder in Lorquin is een kleine supermarkt, nog 
iets verder ligt de stad Sarrebourg met alle stadse geneugten (en een treinstation). We zijn nog niet 
eerder in dit gebied geweest. Je vindt wat informatie over de camping op www.moselle-
tourisme.com/dormir/campings/ficheproduit/F848030213_camping-municipal-de-saint-quirin-saint-
quirin.html. 
 
K07 Duitsland, Jena en omgeving, zaterdag 21 mei t/m zaterdag 4 juni 2016 
Contact: Harry van Haarlem, tel: 0345-518804, email: akclid1@gmail.com 
Het inschrijfgeld voor deze kampeervakantie bedraagt per volwassene € 44,- en per kind € 24,-. 
Afstand vanaf Utrecht ca. 600 km. 
 
In het groene hart van Duitsland ligt Camping & 
Ferienpark Bei Jena, ongeveer 3 km ten noorden 
van Jena, tussen de rivieren Saale en Lache. 
Vanaf deze camping willen we graag de rijke 
natuurhistorische omgeving verkennen.  
Kenmerkend voor het milieu van Jena zijn 
schrale semi-droge en droge graslanden, vooral 
op kalksteenhellingen. De zone van Eisenach 
naar Jena is een Muschelkalkgebied met vele 
rustige dwarsdalen waar begin juni prachtige 
tochten te maken zijn. Voorkomende 
plantensoorten zijn Beemdgras, Gamander, Tijm, 
Graslelie, Bromus-grassen, Knoopkruid, verschillende klavers, Gentianen en veel orchideeën, zoals 
Bokkenorchis, Spinnenorchis, Vliegenorchis en vele andere. 
In de omgeving zijn gemengde loofbossen van Eik, Beuk, Haagbeuk, Linde, Wilde lijsterbes en 
Hazelaar, terwijl op de zuidelijke hellingen Dennen domineren. De gemengde loofbossen zowel als de 
hete droge struwelen trekken veel vogels aan. Verschillende soorten spechten en zeldzame soorten 
zoals de Nachtzwaluw, Boomleeuwerik, Sperwergrasmus en Ortolaan broeden hier. De open delen 
van de plateaus zijn jachtgebied van uilen. Het is bovendien een omgeving die rijk is aan vlinders en 
libellen. 
Weimar, Erfurt en Jena zijn plaatsen met een rijke geschiedenis die zeker een bezoek waard zijn! 
We zijn nog niet eerder in dit gebied geweest. Je vindt informatie over de Camping & Ferienpark Bei 
Jena op www.camping-jena.de. Er zijn trekkershutten en bungalows te huur. 

 
K08 West-Ierland, Tralee, Doolin en 
Ballyshannon, zaterdag 4 juni t/m zaterdag 
25 juni 2016 
Contact: Loek Batenburg, tel: 010-
5922697, e-mail: akclid4@gmail.com 
Het inschrijfgeld voor deze kampeervakantie 
bedraagt per volwassene € 62,- en per kind € 
34,-. 
Afstand naar Tralee vanaf Utrecht ca. 1360 
km (exclusief bootverbindingen). 
 
Voor het eerst een KNNV-kamp in Ierland! En 
omdat de veerdiensten toch best prijzig zijn 
meteen maar drie weken lang. We beperken 
ons tot de westkust (wellicht kan je op de 
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heen- en/of terugreis Dublin en andere landsdelen bekijken), maar die volgen we dan ook helemaal, 
van zuid naar noord. 
We beginnen in het zuidwesten, in Tralee (County Kerry), aan de basis van het fraaie schiereiland 
Dingle. Vanuit Tralee zullen we zeker de wereldberoemde Ring of Kerry doen, Bantry Bay bezoeken 
en naar het Killarney National Park gaan. 
 
Na een week verhuizen we zo’n 175 km naar het noorden, naar Doolin (County Clare), dichtbij de 
Cliffs of Moher met hun haast ontelbare Papegaaiduikers, Zeekoeten en andere klifbroeders, en het 
onwereldse karstlandschap van de Burren met zijn unieke plantengroei. Vanuit Doolin is een tocht 
naar de Aran Islands te maken. 
 
Voor de derde week gaan we nog eens ca. 245 km noordelijk, naar Ballyshannon (County Donegal). 
Hier is de Ierse Republiek op haar smalst. Ballyshannon is een goede uitvalsbasis voor 
bestemmingen in noordwest-Ierland en ook voor uitstapjes naar Noord-Ierland. 
 
De drie geselecteerde campings zijn van alle gemakken voorzien en liggen bij dorp of stad. Je vindt 
informatie over de campings op resp. www.kingdomcamping.com, www.doolincamping.com, 
www.lakesidecaravanndcamping.com. Vergeet niet je fiets mee te nemen!  
 
 
K09 Frankrijk, Argonne, zaterdag 11 juni t/m zaterdag 25 juni 2016 
Contact: Jeannette Teunissen, tel: 071-8886585, e-mail: akclid5@gmail.com 
Het inschrijfgeld voor deze kampeervakantie bedraagt per volwassene € 44,- en per kind € 24,-. 
Afstand vanaf Utrecht ca. 450 km. 

 
De Argonne ligt tussen de 
plaatsen Charleville-
Mézières, Reims en Verdun.  
De geologische geschiedenis 
heeft hier geresulteerd in een 
mooie diversiteit van 
aardlagen die aan de 
oppervlakte komen en dus in 
verschillende grondsoorten. 
Daarop is een zeer rijke, 
gevarieerde natuur ontstaan. 
Ongeveer in het midden van 
de streek ligt het Forêt 
d'Argonne, een dichtbeboste 
heuvelrug. Longenmos is hier 
een indicator van schone 
lucht, weinig verkeer, weinig 

industrie. Hier kun je een Wilde kat tegenkomen of een Lynx zien. In het zuiden ligt een merengebied 
met daarin de befaamde Etangs de Belval waar roerdomp en woudaapje broeden. Aan beide zijden 
liggen kalkhellingen … dus orchideeën, Wildemanskruid… Er is een rijkdom aan vlinders en andere 
insecten. Echt teveel om op te noemen. Kijk eens op de Nederlandstalige Belgische site 
www.argonne.be, en geniet alvast …. 
We kamperen in Sainte-Ménehould, op camping Domaine de la Grelette, aan de rand van het stadje. 
Linksaf voor de boodschappen / bank / benzine of zwembad, rechtsaf en je bent direct in het bos. Er 
zijn huisjes te huur. We zijn nog niet eerder in dit gebied geweest. We zijn nog niet eerder in dit gebied 
geweest.. Je vindt informatie over de camping op www.domainedelagrelette.fr. 
 
 
K10 Duitsland, natuurpark Kyffhäuser, zondag 17 juli t/m zondag 24 juli 2016 
Contact: Harry van Haarlem, tel: 0345-518804, email: akclid1@gmail.com 
Het inschrijfgeld voor deze kampeervakantie bedraagt per volwassene € 27,- en per kind € 14,-. 
Afstand vanaf Utrecht ca. 500 km. 
 
Ten zuidoosten van de Harz, richting Thüringen ligt het natuurpark Kyffhäuser. Een ideale 
bestemming voor wandelaars. Het natuurpark beslaat delen van de zuidelijke uitlopers van de lage 
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Harz, het gipskarstlandschap van de 
aangrenzende Zechsteingordel en het 
overgangsgebied met de Noord-Thüringse 
Buntsandstein. Deze ondergrond levert veel 
bijzonderheden op. Zo vind je er meren, 
dolines en steile kliffen van gips. In de vele 
grotten vind je veel soorten vleermuizen. Het 
gebied is tevens de thuisbasis van de Wilde 
kat en de Lynx. 
Bij de dam van Kelbra, waar jaarlijks 
duizenden reigers nestelen, grenzen natte 
weiden aan zoutbronnen. Beukenbossen 
nodigen uit tot wandelen. Graslandschappen 
en steile gipswanden bieden levensruimte 

voor planten die verder alleen in de steppen van Oost-Europa of aan de Middellandse Zee 
voorkomen. Door milieuvriendelijke wetgeving en de zeer lage bevolkingsdichtheid zijn er grote delen 
ongerepte natuur ontstaan, die uitstekende biotopen voor bijzondere planten en dieren vormen.  
We verblijven dit korte zomerkamp op een voor ons gereserveerd gedeelte van Seecamping Kelbra.  
We zijn nog niet eerder in dit gebied geweest. Je vindt informatie over de camping op 
www.seecampingkelbra.de. 
 
K11 Denemarken, Noord Jutland, zondag 17 juli t/m zondag 31 juli 2016  
Contact: Geke de Waard, tel: 0342-414534, e-mail: akclid6@gmail.com 
Het inschrijfgeld voor deze kampeervakantie bedraagt per volwassene € 44,- en per kind € 24-. 
Afstand vanaf Utrecht ca. 770 km. 

 
Noord Jutland heeft leuke vissersdorpjes, een 
interessant duingebied en diverse 
natuurparken. 
Zesduizend jaar voor C. was de zeespiegel in 
Noord Denemarken op het hoogste niveau. 
Toen klotste de zee, zoals bij Fosdalen nog 
goed te zien is, tegen een hoogvlakte van 
grind en zand. 
In het prachtige verslag van de kampeerreis 
in 2012 (te vinden op de site) staat een 
opsomming van alle planten, vogels, insecten 
en zoogdieren, die toen waargenomen zijn. 
Ook vind je hier sfeerverslagen en informatie, 
veel meer dan hier in kort bestek kan worden 
gegeven. 
Beslist even kijken en lezen hoe verrassend 
Noord Jutland is!  

Vogelhutten zijn per fiets bereikbaar en veel van de excursies zullen per fiets gedaan worden. 
We verblijven op een mooi gelegen, eenvoudige camping, Bulbjerg, gelegen in een beschermd 
natuurgebied, nabij Frøstrup.  
We waren eerder op deze camping. Lees meer in het verslag uit 2012 0f 2009. Je vindt wat informatie 
over de camping op: https://www.anwbcamping.nl/denemarken/noord-jutland/camping-bulbjerg-
frostrup/details.html. 
 
K12 Franse Pyreneeën, Héas, zondag 24 juli t/m zondag 7 augustus 2016 
en 
K13 Franse Pyreneeën, Héas, zondag 7 augustus t/m zondag 21 augustus 2016 
Contact: Geke de Waard, tel: 0342-414534, e-mail: akclid6@gmail.com 
Het inschrijfgeld voor deze kampeervakanties bedraagt per volwassene € 44,- en per kind € 24,-. 
Afstand vanaf Utrecht ca. 1350 km. 
 
Vanuit je campingstoeltje kijken op de Cirque de Troumouse en op de bergwand achter je het pad 
zien waar je zo omhoog kunt lopen. Als je dan ook nog een Gier of Steenarend vanuit je luie stoel kunt 
zien, dan weet je dat dit een unieke plek is! We waren er voor het laatst in 2009. 
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Onze camping ligt aan het eind van een gletsjerdal op ruim 1500 meter hoogte. Na een klim van 500 
meter kom je in de Cirque zelf, een vlakte met rondom bergwanden, met beekjes en meertjes. In juli 
en augustus staan hier de alpiene plantjes nog in volle glorie. Lager vind je de bergbossen en 

bergweiden met hun eigen soorten.  
In 1999 waren we hier ook al en stonden er 
bijna 700 verschillende namen op de 
plantenlijst. Ook voor vlinders is de omgeving 
een waar paradijs. Wat de vogels betreft, vind 
je hier de verschillende Gieren, Rode 
rotslijster en Rotskruiper om er een paar te 
noemen. 
Om op de eenvoudige camping te komen, 
met auto en caravan, is enige 
stuurmanskunst vereist.  
Wij deden het lang geleden als volgt: voor het 
kerkje naar links, de boel loskoppelen, keren 
en weer omhoog de camping oprijden! Er is 
plaats voor maximaal 30 deelnemers per 

periode, waarvan 5 met caravan of camper. In de Auberge de la Munia zijn 3 kamers te huur. Omdat 
we veel deelnemers verwachten hebben we twee keer twee weken gereserveerd op de camping. Je 
vindt informatie over de camping op www.aubergedelamunia.com. 
We waren eerder op deze prachtige locatie in 2009. Helaas is daar geen verslag van gemaakt. 
 
K14 Buurse camping de Beek, zaterdag 13 augustus t/m zaterdag 20 augustus 2016. 
Contact: Volkert Bakker, tel: 0341-424293, e-mail: akclid7@gmail.com 
Het inschrijfgeld voor deze kampeervakantie bedraagt per volwassene € 27,- en per kind € 14,-. 
Afstand vanaf Utrecht ca. 150 km. 
 
Voor mensen die van rust en ruimte houden, 
hebben we dit keer de Boerderijcamping 
Buurse camping de Beek gekozen. Buurse 
ligt in Twente in de buurt van Haaksbergen, 
Enschede en Hengelo. Bij de 
boerderijcamping lopen enkele Dexter 
minikoetjes. De camping ligt aan de 
Zoddebeek, die uitstroomt in de Buursebeek. 
Het Waterschap heeft recent de Buursebeek 
van natuurvriendelijke oevers en de daarin 
gelegen stuwen van een vispassage voorzien.  
Maar dat is natuurlijk niet het enige. Jullie 
zullen zeker gaan genieten van het 
nabijgelegen Haaksbergerveen, het Witte Veen en het Buurserzand. Het Haaksbergerveen is een 
hoogveenachtig natuurgebied van circa 500 hectare. Met het Witte Veen maakt het deel uit van de 
restanten van een uitgestrekt hoogveengebied in de grensstreek tussen Duitsland en Nederland. Je 
treft er de typische hoogveenvegetatie aan met soorten als Eenarig wollegras, Zonnedauw en 
Klokjesgentiaan. Daarnaast zijn er fraaie overgangen naar een basenrijk leemlandschap. Opvallende 
broedvogelsoorten zijn Geelgors, Wulp, Grauwe klauwier, Gras- en Boompieper, Roodborsttapuit en 
Blauwborst. Andere diersoorten waarvoor dit gebied van belang is zijn insecten als libellen en 
waterjuffers, vissen als Grote modderkruiper, amfibieën als Kamsalamander, Heikikker en Boomkikker 
en reptielen als Ringslang, Levendbarende hagedis en Adder. 
Het Buurserzand is een uniek natuurgebied. Heidevelden met 100 jaar oude jeneverbessen, stukjes 
bos, graslanden en kleine akkers wisselen elkaar hier af. Hoewel de naam anders doet vermoeden 
vind je in het Buurserzand ook water. Door de omvang en het natte karakter is het Buurserzand uniek 
in Europa. Deze natte natuur trekt allerlei bijzondere planten en dieren aan. Planten als Zonnedauw, 
Beenbreek en de zeldzame Klokjesgentiaan zijn de laatste jaren weer in opmars. Bijzondere vlinders 
als het Gentiaanblauwtje profiteren daarvan. Ook de bedreigde Jeneverbessen handhaven zich in het 
Buurserzand. In het bos leven vogels als Groene specht, Bosuil en Boomklever en op de heide luiert 
de Levendbarende hagedis zomers in de zon. 
Je vindt informatie over de camping op http://www.boerderijcampingdebeek.nl. 
We waren in 2012 ook al op deze camping. Lees meer in het verslag. 
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K15 Nederland, Veluwe en rivierengebied, zaterdag 10 september t/m zaterdag 17 september 
2016 
Contact: Jeannette Teunissen, tel: 071-8886585, e-mail: akclid5@gmail.com 
Het inschrijfgeld voor deze kampeervakantie bedraagt per volwassene € 27,- en per kind € 14,-. 
Afstand vanaf Utrecht ca. 50 km. 
 
De voorlaatste kampeervakantie van dit seizoen houden we in de zuidwestelijke punt van de Veluwe, 
Europa's grootste stuwwal van 150.000 jaar 
oud. 
Dit is een gebied voor elk-wat-wils: 
paddenstoelenrijkdom in de ons omringende 
bossen, trekvogels in de uiterwaarden van de 
Rijn (een paar km), planten en bomen met 
zaden en vruchten, het befaamde Renkumse 
beekdal, overal de nabloei van 
zomerplanten, Scandinavische zwerfstenen 
bij Rhenen (20 km). Ook twee soorten 
archeologische monumenten vinden we in 
deze streek: een concentratie van 3000 jaar 
oude grafheuvels dichtbij, en het grootste 
Celtic-fieldscomplex van Nederland, uit de 
ijzertijd, in het Wekeromse Zand…. 
We kamperen op een veldje op het goed beveiligde Recreatiepark De Dikkenberg, midden in de 
bossen tussen Bennekom, Heelsum en Wageningen. Er zijn privé chalets te huur, bel 0318-414627, 
of mail naar info@dedikkenberg.nl. Ook kun je op loopafstand logeren in NIVON-natuurvriendenhuis 
De Bosbeek, (www.nivon.nl/nl/accommodaties/natuurvriendenhuizen/bennekom-de-bosbeek), maar 
zo’n chalet of een kamer moet je wel zelf regelen. 
Je vindt informatie over de camping op www.dedikkenberg.nl. 
Boodschappen etc. in Bennekom, 4,6 km. 
 
 
K16 Noordoost-Duitsland, Gingst (Rügen), zaterdag 15 oktober t/m zaterdag 22 oktober 2016 
Contact: Loek Batenburg, tel: 010-5922697, e-mail: akclid4@gmail.com 
Het inschrijfgeld voor deze kampeervakantie bedraagt per volwassene € 27,- en per kind € 14,-. 

Afstand vanaf Utrecht ca. 735 km. 
 
Een herfstkamp op Rügen, … dat is bepaald 
niet de eerste keer. Al diverse malen heeft 
deze locatie voor een fantastisch kamp 
gezorgd. We gaan er dus weer heen en heus 
niet alleen om Kraanvogels te zien, die hier 
massaal samenkomen voor hun trek naar het 
zuiden. Dit prachtige eiland (door een 
dijk/brug met het vasteland verbonden) met 
zijn kalkkliffen in het noorden en oosten en 
zijn vlakke zanderige kust in het zuiden en 
westen biedt een scala aan landschapstypes. 
Oude beukenbossen, zilte moerassen, 
beschutte akkers, droge duingebieden, kalk- 
en keileemkliffen: het is er allemaal. 

Gezien het seizoen ligt het accent bij dit kamp op vogels en paddenstoelen, maar je begrijpt dat er 
veel meer te genieten valt. Zelfs in oktober zijn er nog genoeg interessante planten te vinden, 
bijvoorbeeld op en bij de kalkkliffen. Neem vooral je fiets mee! 
Rügen is zowel per auto als per openbaar vervoer goed bereikbaar. Ons kampterrein is een apart 
weitje op de rustige camping Haidhof van de familie Wolf bij Gingst, maar … met 30 deelnemers is het 
echt vol. Er zijn drie vakantiehuisjes te huur. Dat moet je zelf regelen. 
Je vindt informatie over de camping op www.rwolf.de. 
We waren al eerder in Rügen. Lees meer in het verslag uit 2013, 2010 0f 2004. 
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