
Kampeervakanties 2017 
 

 
  
K01 Nederland, Landgoed Ottermeer: Wouwse Plantage en Kalmthoutse Heide, zaterdag 22 april t/m zaterdag 29 april 2017 
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 naar de Wouwse Plantage vanaf Utrecht: ca. 125 km. 
Op de grens met België ligt het Natuurkampeerterrein Ottermeerhoeve, dichtbij de Wouwse Plantage (5 km) en bij Grenspark 
Kalmthoutse Heide (6 km). Het is een kindvriendelijke camping waar vanuit je het Ottermeerbos met 10 ha prachtige natuur en 

vennetjes inwandelt. 
De Wouwse Plantage is een bos (74 ha) ten zuiden van het dorp Wouwse Plantage. Het is 
eigendom van Staatsbosbeheer. Bij het bos bevindt zich landgoed Wouwse Plantage dat 
950 ha meet. Op het landgoed staan enkele monumentale boerderijen met bijgebouwen, 
een jachthuis en een houtzagerij in landschapsstijl. Het zogeheten Woeste Gedeelte 
werd beplant en is nu een oud gemengd bos. Hier is het reliëf tot 20 m hoog (Brabantse 
Wal). De Borgvlietse Duinen, in het westen van het landgoed, vormen nog deels een 
stuifzandgebied. Tot de broedvogels behoren: Boomklever, Boomleeuwerik, Groene 
Specht, Bergeend, Dodaars, Sperwer, Ransuil, Nachtzwaluw, Kruisbek, Zwarte Specht, 

Grote Bonte Specht, Kleine Bonte Specht, Sijs en Fluiter.Op de grens van Nederland en Vlaanderen ligt een bijzonder 
natuurgebied: het Grenspark De Zoom-Kalmthoutse Heide: 
www.grensparkzk.nl. Een van de belangrijkste kenmerken van het 
Grenspark is de afwisseling in het landschap. Er zijn natte en droge heiden, 
prachtige vennen, uitgestrekte bossen en duinen. Ook de flora en fauna 
kennen in dit gebied een rijke variatie. Het Groote Meer en het Kleine 
Meer behoren tot de grootste vennen van Nederland, waar Oeverkruid, 
Drijvende waterweegbree, Witte waterranonkel en Grondster groeien. 
Geoorde Fuut en Dodaars broeden er. In de vennen komen door het zure 
en voedselarme water geen vissen voor. In de lente- en zomermaanden 
zweven er boven het water veel soorten libellen, zoals Slanke waterjuffers 
en de grote, zware echte libellen. In de maanden maart en april broedt de 
Wulp, de grootste waadvogel, in het Grenspark. In de konijnenholen 
dichtbij de vennen broeden Bergeenden. Op de vele duinen groeien pionierplanten als Zandzegge en Buntgras.  
Op de vochtige heide en in de bossen houden zich Heikikkers op; in de zeer droge duinzanden vind je zelfs Rugstreeppadden. De 
duinen vormen tevens de leefomgeving van interessante insectensoorten als Zandloopkever, Bijenwolf en Mierenleeuw. 
Wespendief en Zwarte Specht komen hier voor.  
Beide natuurgebieden zijn per fiets en/of wandelend prima te bezoeken. De camping en de omgeving bieden veel 
mogelijkheden voor kinderen. We hebben dit kamp speciaal in de meivakantie vastgelegd zodat (groot)ouders met 
(klein)kinderen kunnen deelnemen. Neem wel fietsen mee! 
Er zijn geen huisjes beschikbaar op deze camping: www.ottermeerhoeve.nl. We waren nog niet eerder in dit gebied. 
 
K02 Spanje, Ebrodelta en Alquézar, zaterdag 22 april t/m zaterdag 06 mei 2017 
Contact: Loek Batenburg, tel: 010-5922697, email: akclid4@gmail.com 
Het inschrijfgeld voor deze kampeervakantie bedraagt per volwassene € 44,- en per kind € 24,-. 
Afstand naar de Ebrodelta vanaf Utrecht: ca. 1750 km. 
Traditiegetrouw weer een voorjaarskamp in Spanje. Deze keer niet al te ver weg: een week Ebrodelta (zo’n 180 km voorbij 
Barcelona) en een week Alquézar (Sierra de Guara, ca. 40 km ten zuiden van de Pyreneeën).  
De Ebrodelta, voor ons een nieuwe bestemming, geldt als het (op de Coto Doñana na) belangrijkste ‘wetland-gebied’ van Spanje, 
voor een groot deel bestaande uit natte rijstvelden. Je vindt er bijvoorbeeld ‘s werelds grootste kolonie van de zeldzame 
Audouins Meeuw, gemengd met de eveneens zeldzame Dunbekmeeuw, alle mogelijke soorten sterns, steltlopers, reigers en 
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eenden. In de kampperiode zijn de meeste broedvogels al ter plaatse, maar is er ook nog veel doortrek. Voor floristen zijn 
natuurlijk naast ‘gewone’ mediterrane soorten met name de vele zoutplanten interessant.  

We verblijven op een moderne camping vlakbij zee. Op deze camping zijn ook 
huisjes te huur: www.campingeucaliptus.com. In het gebied is trouwens prima 
te fietsen! 
 
Bij Alquézar hebben we in april 2013 twee uiterst geslaagde weken 
doorgebracht. Zie www.knnv.nl/kampeervakanties/verslagen. De camping ligt 
op zo’n 500 m hoogte, enkele km bezuiden Alquézar (het meest pittoreske 
stadje van de provincie Huesca), langs het riviertje de Rio Vero. Alleen al op 
het campingterrein staan 9 soorten orchideeën! Vlakbij begint het Parque 
Natural de Sierra y Cañones de Guara, een kalkgebergte met spectaculaire 
kliffen en ravijnen. In april/mei overal orchideeën, een bijzondere 

rotsspleetflora (zeldzame varentjes, Ramonda) en diverse endemen (= planten die nergens anders voorkomen), heel veel 
vlinders, drie soorten gieren, Steenarend, Slechtvalk, Blauwe Rotslijster, enz. (zie de Crossbill Guide ‘Spanish Pyrenees’). 
Bezichtiging van Alquézar is natuurlijk een must, maar er is in de buurt veel meer cultureels te doen: prehistorische 
grotschilderingen, diverse musea, oude kloosters en kathedralen, ...  
Op de camping bij Alquézar zijn huisjes te huur: www.campingriovero.com. 
 
K03 Frankrijk, Dordogne, woensdag 17 mei t/m woensdag 31 mei 2017 
Contact: Loek Batenburg, tel: 010-5922697, email: akclid4@gmail.com 
Het inschrijfgeld voor deze kampeervakantie bedraagt per volwassene € 44,- en per kind € 24,-. 
Afstand naar de Dordogne vanaf Utrecht: ca. 1000 km 

  
We kamperen op een mooie natuurcamping aan de rivier de Dordogne, in het 
departement Corrèze, iets ten zuidwesten van het Massif Central. 
Deze streek behoort tot de meest natuurlijke gebieden van Frankrijk. Het grootste 
deel is heuvellandschap, met uitgestrekte bossen, veengebieden, grote meren, maar 
ook treffen we plateaus aan en in het zuidoosten diepe valleien met steile wanden. 
Extensieve veeteelt en pittoreske dorpjes leveren een vriendelijk heggenlandschap 
op. 
In dit departement vinden we naast graniet onder andere ook kalklagen die hier en 
daar vol fossielen zitten. 
Veel slingerende weggetjes en 
paden maken het tot een heerlijk 

gebied waar je ontspannen naar alles kunt kijken. En dat mag ook wel, want 
met zoveel afwisseling kom je hier echt ogen en oren te kort voor alle vogels, 
planten, vlinders, libellen, hagedissen, enzovoorts… 
We kamperen op Camping La Champagne bij Brivezac. De AKC reserveert een 
deel van het terrein voor kamperende deelnemers. Op de camping zijn ook 
safaritenten of stacaravans te huur, maar dat moet je wel zelf regelen: 
www.campinglachampagne.com. 
Boodschappen, banken en benzine in Argentat (16 km) en Beaulieu-sur-
Dordogne (8 km). 
We waren nog niet eerder in dit gebied. 
 
K04 Roemenië, zaterdag 20 mei t/m maandag 05 juni 2017 
Contact: Geke de Waard, tel: 0342-414534, email: akclid6@gmail.com 
Het inschrijfgeld voor deze kampeervakantie bedraagt per volwassene € 44,- en per kind € 24,-. Anders dan je gewend bent, 
betaal je vooraf de gereserveerde campings en de twee excursies, € 235,- p.p. Ook krijg je daarvoor routebeschrijvingen en 
suggesties voor het bezoeken van steden, kerken, kloosters, wandelingen en nog veel meer. 
Afstand tot de Roemeense grens vanaf Utrecht: ca. 1600 km 
 

Nieuw in ons programma een reis door een klein deel van Roemenië. 
Roemenië is een land van indrukwekkende schoonheid. Door zijn 
geïsoleerde ligging is er weinig veranderd. Je vindt er glooiende akkers, 
schitterende bloemenweides, dichte naaldbossen waarin nog beren en 
lynxen voorkomen en vogelrijke moerasgebieden zoals de Donaudelta. 
Ook is het een land met veel cultuur, beschilderde kloosters, houten 
kerkjes, kastelen en paleizen. Het spreekt voor zich, dat we maar een heel 
klein gedeelte van dit enorme land kunnen bekijken. 
De kampeervakantie begint ongeveer 100 km van de Roemeense grens in 
het dorpje Remetea aan de voet van het Apuseniëgebergte, een 
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bergketen in Transsylvanië. Het is een enorm plateau, in tweeën gesneden door de schilderachtige Aries rivier. Hier maken we 
kennis met het traditionele boerenleven in de omliggende dorpjes. We vinden er schitterende ongerepte bloemenweides met 
zeldzame en endemische planten. We maken hier één dag gebruik van een gids om samen met hem een wandeling in de bergen 
te maken. Verdere bezoeken we de Turdakloof en maken wandelingen rond het dorp. Zie www.knnv.nl/arc/verslagen. 
We verblijven op de moderne camping Turul in Remetea: www.remeteturul.ro. 
Dag 8 t/m11 zijn reisdagen. We hebben gekozen voor relatief “korte” reisdagen zodat je tijdens de reis of ter plekke nog kerken, 
stadjes of kastelen kunt bezoeken, naar eigen keuze. Je ontvangt ca. twee maanden voor aanvang van deze kampeervakantie 
nadere informatie over de mogelijkheden. 
Dag 8 naar Blajel 250 km, 4 uur rijden 
Dag 9 naar Bran 150 km, 2,5 uur rijden 
Dag 10 naar Buzau 190 km, 3,5 uur rijden 
Dag 11 naar camping Lac Murighiol, Donaudelta, 250 km, 4 uur rijden. 
Onderweg steken we met een pont de Donau over: 
www.campinglacmurighiol.ro. 
De camping ligt bij een vogelrijk meer, op dag 11 kan je ’s middags al 
vogelen. 
In de Donaudelta zal de nadruk liggen op de vele soorten vogels. Bij de 
prijs van de reis is een boottocht van 4 uur inbegrepen. Op maandag 5 
juni, na ons verblijf in de Donaudelta stopt deze kampeervakantie. 
De wegen verkeren in een andere staat dan wij gewend zijn. De 
medeweggebruikers zijn bijvoorbeeld paard-en-wagens en allerlei andere voertuigen. De gemiddelde snelheid zal op sommige 
trajecten niet hoog liggen. Je auto, caravan of camper dient in een goede staat te zijn. 
  
Na deze kampeervakantie zijn er aparte opties om je reis individueel te verlengen, bijvoorbeeld met 10 dagen naar Maramures 
of naar het noordoosten Boekovina. Je kunt hierover nadere informatie krijgen bij Geke de Waard. 
 
K05 Nederland, Harkstede (Groningen), woensdag 24 mei t/m zondag 28 mei 2017 (hemelvaartweekend) 
Contact: Loek Batenburg, tel: 010-5922697, email: akclid4@gmail.com 
Het inschrijfgeld voor deze kampeervakantie bedraagt per volwassene € 19,- en per kind € 10,-. 
Naast het inschrijfgeld wordt € 20,- reserveringskosten per persoon in rekening gebracht. Dit betreft een vooruitbetaling van 
een (deel van de) kampeerkosten. 
Afstand naar Harkstede vanaf Utrecht: ca. 205 km 

Er gaat niets boven Groningen! Harkstede, zo’n 8 km oostelijk van de stad 
Groningen (in de ommelanden kortweg ‘Stad’ genoemd), is een prima uitvalsbasis 
voor het verkennen van de natuur in onze noordelijkste provincie. Bekend zijn 
natuurlijk de Groninger waddenkust en het Eems-Dollard-estuarium met hun 
wadvogels en kweldervegetaties. Ook het Lauwersmeer geniet landelijke 
bekendheid. Het akkerbouwgebied van noordoost-Groningen is tegenwoordig, 
door de jarenlange bevlogen inzet van Ben Koks en zijn medewerkers, een bolwerk 
van overal in West-Europa bedreigde akkerlandvogels als de Grauwe Kiekendief. In 
een groot natuurontwikkelingsproject bij het Zuidlaardermeer broeden jaarlijks 
Steltkluten en Witwangsterns. 
En zo kunnen we nog even doorgaan. Vergeet ook niet de diverse ‘borgen’ 

(buitenplaatsen) met hun speciaal in dit seizoen goed ontwikkelde stinzenflora’s (Fraeylemaborg, Wedde, etc.). En tenslotte 
heeft ‘Stad’ een van de fraaiste en gezelligste binnensteden van ons land ... Neem vooral je fiets mee! 
We kamperen op het terrein van onze mede-KNNV-er Ton van Rosevelt. 
We waren nog niet eerder in dit gebied. 
 
K06 Nederland, Oostvoorne (Zuid-Holland), vrijdag 02 juni t/m maandag 05 juni 2017 (pinksterweekend) 
Contact: Loek Batenburg tel: 010-5922697, email: akclid4@gmail.com 

Alleen voor tent-kampeerders. Speciaal voor (groot-)ouders met 
(klein-)kinderen. 
Het inschrijfgeld voor deze kampeervakantie bedraagt per 
volwassene € 17,- en per kind € 9,-. 
Naast het inschrijfgeld wordt € 15,- reserveringskosten per 
persoon in rekening gebracht. Dit betreft een vooruitbetaling van 
een (deel van de) kampeerkosten. 
Afstand naar Oostvoorne vanaf Utrecht ca. 100 km 
 
Op Voorne hebben we al vele malen een kamp of kampje gehad, 
het laatst in 2014. Eigenlijk is het overbodig het gebied en de 
excursiemogelijkheden hier te beschrijven: goede wijn behoeft 
geen krans. Allereerst is er natuurlijk het duingebied (313 ha. 
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‘Duinen van Oostvoorne’ van Zuid-Hollands Landschap, 808 ha. ‘Voornes Duin’ van Natuurmonumenten, en nog wat kleinere 
stukken) met strand, moeras, bos, duinmeren, duinen en duinvalleien, uitzonderlijk rijk aan planten en dieren. Bijna tweederde 
van de Nederlandse broedvogelsoorten nestelt hier en iets meer dan de helft van alle soorten wilde planten die in Nederland 
voorkomen is hier te vinden. Verder de Slikken van Voorne, het Oostvoornse Meer, het Groene Strand, de landgoederen 
Mildenburg en Strypemonde, natuurontwikkelingsgebied Strypse Wetering, etc. etc. Een fiets is absoluut noodzakelijk! 
We kamperen op het kampterrein van het Zuid-Hollands Landschap. Alleen tenten zijn welkom: caravans en campers worden 
niet toegelaten! 
We zijn al heel vaak in dit gebied geweest, maar er is helaas nooit een verslag gemaakt. 
   
K07 België, Viroinval, zaterdag 10 juni t/m zaterdag 17 juni 2017 
Contact: Geke de Waard, tel: 0342-414534, email: akclid6@gmail.com 
Het inschrijfgeld voor deze kampeervakantie bedraagt per volwassene € 27,- en per kind € 14,-. 
Afstand naar Viroinval vanaf Utrecht: ca. 290 km 

 
Viroinval is een gebied van acht lieflijke dorpjes langs de kronkelende rivier de Viroin. Het ligt in het natuurgebied Viroin-
Hermeton: www.pnvh.be. En op YouTube geeft 'Viroin mon petit coin de paradis' een aardige eerste indruk van het gebied.  
Het is een rijk gevarieerd kalkgebied (orchideeën …) in de Ardennen, tussen Couvin en de Franse grens. Naast veel vogels  en de 
rijke kalkflora zien we hier ook fraaie slakken. Het verdient aanbeveling de nieuwe veldgids 'Slakken en mossels' mee te nemen! 
Want tijdens deze vakantie zal er, o.a. door de schrijver van die gids, een aantal dagen extra aandacht worden besteed aan 
slakken. 
En de mossenliefhebbers zullen er zeker Wolmos (Trichocolea tomentella) aantreffen!  
Door de uitgestrekte bossen en ook daarbuiten zijn mooie fiets- en wandelroutes uitgezet. 
En voor lekker eten hoef je nooit ver: de Belgisch-Franse gastronomie staat hier hoog in het vaandel. 
We kamperen op de grote camping Ardinam in Olloy-sur-Viroin: www.ardinam.be. 
Boodschappen op een paar km van de camping. In Couvin, een streekcentrum op 9 km met 14.000 inwoners, is 'alles' te koop. 
Er wordt een gedeelte van het terrein gereserveerd voor kamperende deelnemers. Je kunt er ook een stacaravan huren, maar 
dat moet je wel zelf regelen. 
We waren hier nog niet eerder. 
 
K08 Nederland, Ellemeet (Zeeland), zaterdag 15 juli t/m zaterdag 22 juli 2017 
Contact Els Boss, tel: 0575-848468, e-mail: akclid2@gmail.com 
Het inschrijfgeld voor deze kampeervakantie bedraagt € 27,- per volwassene en € 14,- per kind.  
Naast het inschrijfgeld wordt € 50,- reserveringskosten per plaats in rekening gebracht. Dit betreft een vooruitbetaling van een 
(deel van de) kampeerkosten. 
We hebben op Landgoedcamping Hoeve Batenburg de plaatsen 31 tot met 50 gereserveerd t/m 28 februari 2017. Schrijf je je 
later in, dan ben je niet meer zeker van een plaats op deze toplocatie. 
Afstand naar Ellemeet vanaf Utrecht: ca. 125 km 

Boswachterij Westerschouwen is het 
grootste bos van Zeeland. 100 jaar 
geleden was daar nog niets van te 
zien. De Domaniale Duinen, zoals 
Boswachterij Westerschouwen toen 
nog heette, waren één grote 
stuivende kale vlakte. Rond 1920 is 
gestart met de aanplant van 
Corsicaanse en Oostenrijkse dennen. 
Tot de oorlog uitbrak. De Duitsers 
wilden vrij uitzicht en de aanplant stopte. Verder bestaat de Kop van Schouwen uit 

een heuvelachtig duinlandschap met zandverstuivingen en valleien in de Meeuwenduinen en de Verklikkerduinen. Meer 
landinwaarts vind je het afwisselende landschap van het Gadrabos, de Duinzoom en de Vroongronden. Vogelaars en fietsers 
kunnen hun hart ophalen aan de Zuidkust van Schouwen.  
Na 25 jaar is natuurherstelproject ‘Plan Tureluur’ in 2015 officieel afgerond. Hier vind je een vogelgebied van internationale 
allure, waar Europees bijzondere soorten zoals Kluut, Wulp en Strandplevier zich thuis voelen. Het gebied is onlosmakelijk 
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verbonden met grootste en natste Nationale Park van Nederland: de Oosterschelde. Veel kustvogels vinden hun voedsel 
buitendijks in de Oosterschelde en rusten in de binnendijkse gebieden van de Zuidkust van Schouwen. Naast Krekengebied 
Ouwerkerk zijn er vele kreken en welen op Schouwen-Duiveland. In Dijkwater bij Sirjansland komen natuur en cultuurhistorie 
samen. Voor 1953 had Dijkwater vier haventjes van waaruit landbouwproducten naar de steden werden afgevoerd. Na de 
watersnoodramp werd het oorspronkelijke stroomgebied ingepolderd en ontstond er een bijzonder natuurgebied. In het vroege 
voorjaar kleurt Dijkwater paars van de duizenden zeldzame Harlekijnorchissen. Later volgen Moeraswerpenorchis, Riet- en 
Bijenorchis en Zeegroene zegge. 
 
De natuurcamping is onderdeel van een veelzijdig boerenbedrijf. Vanaf je kampeerplaats met uitzicht op de duinen, heb je alle 
gelegenheid om Schouwen-Duiveland op je gemak verder te ontdekken. Op Landgoedcamping Hoeve Batenburg is het erg goed 
toeven. Het gebied rond de ruime kampeerplaatsen is ingericht als natuurgebied. De Brouwersdam en het Grevelingenmeer 
liggen op loop- en fietsafstand, terwijl plan Tureluur, de uitgestrekte Oosterschelde en natuurlijk het gezellige Zierikzee, ook 
dichtbij zijn. 
Met het oog daarop heeft dit Natuur Comfort kampeerterrein allerlei prettige voorzieningen in huis. Op de ruime, autovrije 
kampeerplaatsen zijn stroom (16A), water, rioolaansluiting en gratis wi-fi. Fietsen over Schouwen-Duiveland is net zo leuk, dus 
staan die op Hoeve Batenburg in de schuur te huur voor u klaar. 
Het tarief van de camping bedraagt € 28.80 per dag. Op de website staat beschreven welke voorzieningen je daarvoor hebt: 
www.hoevebatenburg.nl. We waren hier nog niet eerder.  
 
K09 Italië, Alagna Valsesia, zondag 23 juli t/m zaterdag 05 augustus 2017 
Contact: Geke de Waard, tel: 0342-414534, email: akclid6@gmail.com 
Het inschrijfgeld voor deze kampeervakantie bedraagt per volwassene € 41,- en per kind € 22,-. 

Afstand naar Alagna Valsesia vanaf Utrecht: ca. 1125 km 
 
We hebben een nieuwe bestemming gevonden bij het Parco Nazionale Alta 
Valsesia in Piemonte, het hoogste natuurreservaat van Europa. Onze camping 
ligt op 1200 m hoogte in Alagna Valsesia, de laatste plaats in het dal van de 
Sesia, het groenste dal van Italië aan de voet van de Monte Rosa, met de 4634 
m hoge Punto Dufour als hoogste top. 
Tijdens deze vakantie maak je kennis met indrukwekkende berglandschappen. 
Er zijn hoge bergweides met alpine en subalpine planten en natuurlijk veel 
vlinders. We zien er vast Steenarend, Gemzen, Steenbokken en Marmotten. 
Wandelmogelijkheden zijn er heel veel, links en rechts van de camping en 
verder weg, variërend van eenvoudig tot zeer pittig! Een tweedaagse 

huttentocht is ook mogelijk. Er is een gletsjertrail uitgezet in het park, een wandeling van een paar uur, waar over de 
verschillende gletsjers op borden wordt verteld. Bij het natuurcentrum is een mooie botanische tuin.  
Je maakt ook kennis met de Walzercultuur. De Walzer bevolkten rond 1500 de hoger gelegen gebieden en bouwden daar hun 
kenmerkende huizen. Een bezoek aan het Walzermuseum in Alagna is dan ook zeer de moeite waard. 
Geologisch is dit gebied erg interessant. Miljoenen jaren geleden was hier een enorme vulkaan actief. De magmalagen, die 
anders op 25 km diepte liggen zijn hier aan de oppervlakte gekomen. In november 2015 is het Sesia-dal uitgeroepen tot Unesco 
Global Geopark.  
Onze camping ligt heel rustig aan de rivier aan het begin van het plaatsje Alagna Valsesia, waar je zo naartoe loopt: 
www.campeggioalagna.it. Een prachtige bestemming ook voor kinderen die van lopen houden. Er zijn huisjes/stacaravans te 
huur. 
 
K10 Duitsland, Teutoburgerwald, zaterdag 29 juli t/m zaterdag 05 augustus 2017 
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 naar Lienen, Teutoburgerwald vanaf Utrecht: ca. 230 km 
In mei 2007 bezochten we deze streek eerder. Zie: 
www.knnv.nl/kampeervakanties/verslagen 
Na 10 jaar gaan we terug voor een 
kort zomerkamp. Het 
Teutoburgerwald ligt niet ver over 
de Nederlandse grens, 20 km ten 
zuiden van Osnabrück. 
Het Teutoburgerwoud is een 

beboste heuvelrug die loopt van het laagste punt bij Bevergern naar het hoogste 
punt, de berg Barnacken (446 m) bij Horn-Bad Meinberg. Het is een laaggebergte. De 
heuvelrug, die veel diepe insnijdingen vertoont, is in het oosten en noordoosten 
opgebouwd uit zand en kalksteen en in het zuiden uit krijtafzettingen. In het zuiden 
ligt ook onze camping. De hellingbossen zijn begroeid met Beuk en verschillende soorten naaldbomen. Waar kalk aan de 
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oppervlakte komt in het oosten vind je Haagbeuk met daaronder een rijke begroeiing. Er is nog kans orchideeën te vinden als 
het voorjaar koud is geweest. Daarnaast tref je er veen-, gras- en heidelandschappen aan met de hiervoor karakteristieke 
vegetatie. Op de open plekken kun je kleine pages, parelmoervlinders en blauwtjes verwachten. Er huizen diverse spechten en 
mogelijk zien we ook de Appelvink. 
Een bezoek aan de kalksteengroeve Dykerhoff is zeer de moeite waard. Vroeger vond in de omgeving van Natrup primitieve 
mijnbouw (lood, zink en zilver) plaats. Verspreid vind je hier wat zinkflora. Het gebied is bovendien rijk aan amfibieën 
(Alpenwatersalamander, Kamsalamander en veel boomkikkers). 
Het glooiende landschap heeft iets weg van Zuid-Limburg. Veel huizen zijn in vakwerkstijl gebouwd. Het is er fijn wandelen. Veel 
wandelroutes bieden vanaf de ‘bergtoppen’ een fantastisch uitzicht op het schilderachtige landschap. Fietsen behoort zeker ook 
tot de mogelijkheden! De camping vind je op www.holperdorper-tal.de. 
 
K11 Groot Brittannië, Wales, zaterdag 05 augustus t/m zaterdag 19 augustus 2017 
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 Beddgelert vanaf Utrecht via ferry Calais-Dover: ca. 925 km 

 
Wales is een mooie bestemming voor wie op zoek is naar een rustige en mooie natuurvakantie. Je kunt er fietsen en wandelen 
op de mooiste plekjes. Er zijn veel wandelpaden door de groene heuvels en ruige bergen, langs kabbelende beekjes, ruige 
kusten en ongerepte bossen. Tijdens deze kampeervakantie verblijven we de eerste week op een camping in het Snowdonian 
National Park in het noorden en de tweede week in Pembrokeshire in het zuidoosten. 
In het Noorden van Wales ligt Mount Snowdon, de hoogste berg van Wales (1085 m) in één van de mooiste landschappen van 
Groot-Brittannië. In deze streek vind je hoge bergen, bossen, enkele schitterende meren, idyllische valleien en heidevlakten. 
Vooral in de zomer is Snowdonia een schitterend wandelgebied.  
Snowdon is de enige plek in Groot-Brittannië waar de ‘Snowdon lily’ (Lloydia serotina), een alpenplantje, voorkomt. ‘Snowdonia 
is also home to many other arctic alpine plants. These include alpine meadow-grass, tufted saxifrage, alpine saxifrage, alpine 
woodsia and alpine cinquefoil. Snowdonia also has huge woodlands featuring a remarkable diversity of plant life. Mosses and 
liverworts thrive in the area because of its relative humidity’. 
De verscheidenheid aan landschappen binnen het Park trekt diverse wilde diersoorten 
aan, waarvan sommige vrij zeldzaam zijn. De dieren die je er kunt spotten zijn met name 
Welshe schapen, wilde pony's, wilde geiten, Otters, Marters, Hermelijnen, Adders, en 
verder vogels zoals Buizerds, Visarenden, Slechtvalken Smellekens en Rode Wouwen. De 
beroemdste bewoner van het park is de Snowdon kever (Chrysolina cerealis) met zijn 
regenboogkleuren.  
Ook kun je de kastelen van Conwy, Caernarfon en/of Harlech bezoeken. We verblijven 
hier op Cae Du Campsite in Beddgelert, Snowdonia: www.caeducampsite.co.uk 
 
Op zaterdag 12 augustus gaan we naar Pembrokeshire in het zuiden. Wales biedt hier 
veel verscheidenheid: steile kliffen, afgelegen baaitjes, pittoreske vissersdorpen als 
Newport en Fishguard en mooie zandstranden. Naast de zandduinen vind je langs de kust 
bij Freshwater West graslanden en wetlands met veel vogels en vlinders.  
Houd je van wandelen? Ontdek dan stukken van het beroemde Pembrokeshire Coast Path. Deze kustroute biedt veel afwisseling 
en is op sommige plekken best pittig, maar is geschikt voor wandelaars van ieder niveau. Zeehonden zijn hier te zien op de 
droogvallende rotsen onder de kliffen, van augustus tot oktober met jongen. De regio is rijk aan vogels; veel vogels nestelen in 
de kliffen. 
Het natuurreservaat Skomer Island in het uiterste puntje is een walhalla voor vogelaars. Hier kun je Papegaaiduikers en dolfijnen 
observeren. De meeste kans om dolfijnen te zien heb je van april tot oktober.  
Afhankelijk van de groepsgrootte en het aantal caravans maken we in januari 2017 een definitieve keuze voor een camping. Dat 
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kan Campsite Gupton farm bij Freshwater West zijn (geen website) of Hendre Eynon Caravan & Camping Site, St David’s, 
Pembrokeshire: www.hendreeynon.co.uk. 
  
K12 Nederland, Heusden (De Peel, Noord-Brabant), zaterdag 12 augustus t/m zaterdag 19 augustus 2017 
Contact: Els Boss, tel: 0575-848468, email: akclid2@gmail.com  
Het inschrijfgeld voor deze kampeervakantie bedraagt per volwassene € 27,- en per kind € 14,-. 
Naast het inschrijfgeld wordt € 50,- reserveringskosten per plaats in rekening gebracht. Dit betreft een vooruitbetaling van een 
(deel van de) kampeerkosten. 

We hebben plaatsen gereserveerd op Camping de Peel, graag aanmelden 
voor 28 februari 2017. Schrijf je je later in dan ben je niet meer zeker van 
een plaats. 
Afstand naar Heusden vanaf Utrecht: ca. 152 km 
 
Nationaal Park De Groote Peel is een hoogveengebied waar vroeger turf 
is gestoken. Tegenwoordig is het een vogelrijk natuurgebied dat bij 
uitstek geschikt is om wandelend te beleven. Het gebied is ruim 1400 ha 
groot en wordt niet doorsneden door autowegen, 
hoogspanningsleidingen of andere ontsierende infrastructurele werken. 
Dat is best zeldzaam in Nederland! 
Nationaal Park De Groote Peel ligt op de grens van Limburg en Noord-
Brabant, in de driehoek Meijel - Asten - Nederweert. Staande in het 

centrum van de Groote Peel vallen de kerktorens van deze dorpen op. De Groote Peel is een van de weinig restanten die over 
zijn van het onafzienbare hoogveenmoeras dat ooit de grens tussen Brabant 
en Limburg vormde. Nu is het een natuurgebied van internationale klasse, 
vooral vermaard om zijn vogelrijkdom. Weids en waterrijk herinnert het 
landschap aan vroeger. Destijds was het een plek om te mijden, nu wandelt 
men er naar hartenlust! Overal zijn sporen van het verleden te vinden, toen 
noeste werkers de turf, 'het zwarte goud van de Peel', uitgroeven. 
De belangrijkste waterlopen bij Griendtsveen zijn: de Helenavaart waarlangs 
het dorp ligt, het Defensiekanaal, het Kanaal van Deurne en het doodlopende 
Griendtsveenkanaal. Het dorp ligt op een hoogte van ongeveer 31 m. De 
Peelreservaten Mariapeel en Het Grauwveen en aan de Noord-Brabantse 
kant daarop aansluitend de Deurnese Peel, zijn uitgestrekte natuurgebieden, 
die bovendien nog cultuurhistorisch interessante overblijfselen bevatten van de vroegere turfwinning, zoals turfvaarten. Ten 
noorden van de spoorlijn vindt men, afgezien van het reservaat Het Grauwveen en de bosschages langs het Defensiekanaal, 
vooral grootschalig landbouwgebied. 
 
Camping de Peel is een kleine kindvriendelijke familiecamping, waar ook de rustzoekende 50+er zich prima thuis zal voelen, en 
ligt op de grens van Noord-Brabant en Limburg. De camping ligt in de nabijheid van het Nationaal Park ‘de Groote Peel’ en de 
‘Strabrechtse Heide’. Vanuit de camping is het prima mogelijk deze natuurgebieden te verkennen per fiets of te voet. Naast de 
Brabantse gezelligheid en gemoedelijkheid, biedt de camping uitstekende sanitaire voorzieningen en mooie beschutte 
staanplaatsen. Voor gasten die niet over een eigen kampeermiddel beschikken bieden zij diverse huuraccommodaties aan: 
www.campingdepeel.nl. We zijn hier nog niet eerder geweest. 
  
K13 Nederland, Lauwersoog (Groningen), zaterdag 02 september t/m 09 september 2017 

Contact: Els Boss, tel: 0575-848468, email: akclid2@gmail.com 
Het inschrijfgeld voor deze kampeervakantie bedraagt per volwassene € 
27,- en per kind € 14,-. 
Afstand naar Lauwersoog vanaf Utrecht: ca. 190 km 
 
Vroeger had de zee vrij 
spel in het 
Lauwersmeer (toen de 
Lauwerszee), dankzij 
de open verbinding 
met de Waddenzee. 

Uit angst voor overstromingen is in 1969 een dam gebouwd. Dat leverde 
een prachtig nieuw landschap op dat is uitgeroepen tot Nationaal Park. In 
dit weidse waterland is van alles te ontdekken: enorme aantallen vogels en 
geweldige vergezichten. Bij het horen van de naam Lauwersmeer beginnen 
vogelkenners al te watertanden. In dit gebied van water en eilandjes en 
ruige, slijkige graslanden broeden ruim honderd vogelsoorten en 
overwinteren elk jaar tienduizenden ganzen. 
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Belangrijke kijkgebieden zijn de Ezumakeeg aan de Friese Kant van het Lauwersmeer met enkele vogelkijkhutten en een 
secundaire weg voor vogelaars en andere natuurliefhebbers. Aan de Groninger zijde is het Jaap Deensgat, met een uitkijkbult en 
een vogelkijkhut, en het Oude Robbengat. Vergeet niet dat er ook zeeën van orchideeën bloeien, er Vossen leven en er Schotse 
hooglanders en konikpaarden grazen. Kortom, genoeg mogelijkheden voor prachtige excursies. 
We kamperen op Camping de Rousant nabij Zoutkamp. De camping ligt op een groene langgerekte landstrook tussen twee 
diepen. Ook zijn er accommodaties te huur op de camping: www.rousant.nl. We waren hier al eerder in 2013: zie 
www.knnv.nl/kampeervakanties/verslagen. 
 
K14 Duitsland, Müritzsee, zaterdag 14 oktober t/m zaterdag 21 oktober 2017 
Contact: Els Boss, tel: 0575-848468, email: akclid2@gmail.com 

Het inschrijfgeld voor deze kampeervakantie bedraagt per 
volwassene € 27,- en per kind €14,-. 
Afstand naar Müritz vanaf Utrecht: ca. 680 km 
In 2006 hebben we in Müritz een geslaagd najaarskamp gehouden. 
Voor ons voldoende reden om er in 2017 weer eens een kijkje te 
gaan nemen en al die goede herinneringen eens op te frissen. Zie: 
www.knnv.nl/kampeervakanties/verslagen 
Vogels staan centraal in dit kamp. Ga maar eens staan bij een 
slaapplaats van Kraanvogels. Terwijl de late herfstzon alles in een 
warme gouden gloed zet en mooie lange schaduwen trekt zie je 
heel in de verte de eerste strepen aan de hemel verschijnen. 
Allengs komt er uit die strepen het prachtige geluid van 
Kraanvogels en tenslotte cirkelen ze vlakbij je rond totdat ze hun 
beslissing over de juiste plek hebben genomen en met een 
grappige, wat onhandig overkomende manier landen. Een beeld, 

dat je ontroert en dat je nooit meer zult vergeten!  
Het Nationaal Park Müritzsee maakt deel uit van het Noord-Duitse merengebied, dat van Berlijn tot de Oostzee loopt. Het was 
ooit het jachtgebied van de hertogen van Sleeswijk-Holstein en daarna van de leiders van de communistische partij. Pas na de 
Wende is het vrij toegankelijk geworden. Veel meren worden gebruikt als visvijver en er wordt dan ook flink gevoerd om de 
visstand hoog te houden. Dit levert een flinke populatie aan Visarenden en Zeearenden op, die we prachtig kunnen zien in 
gezelschap van hun jongen van dat jaar. Talrijk overwinterende eendensoorten op de plassen zijn ook het bekijken meer dan 
waard.  
Het landschap is afwisselend. De bossen zijn zeer gevarieerd: van aangeplant dennenbos tot het beukenbos van Serrahn. Dit 
laatste genoot tweehonderd jaar geleden al een beschermde status en heeft nu de eindfase in zijn ontwikkeling bereikt: de 
eeuwenoude Beuken vallen om en maken plaats voor nieuwe bomen, die over twee- à driehonderd jaar weer zullen omvallen. 
Langs de meren zijn uitgebreide broekbossen. De planten zijn in deze tijd van het jaar al in hun rustfase, maar er valt genoeg te 
bekijken aan paddenstoelen en mossen.  
Er is prima te fietsen over verharde paden en zandpaden en er is een fantastische kanoroute. De kleine camping ligt midden in 
het bos van het Müritz-Nationalpark tussen Waren en Neustrelitz en heeft goede voorzieningen. Het dorp op zes kilometer 
afstand heeft alle benodigde winkels. Er zijn caravans en bungalows op de camping te huur, maar dat moet je zelf regelen. 
www.kleinernaturzeltplatz.de. 
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