
Kampeervakanties 2018 
 

 
 

K01 Frankrijk, Corsica, zaterdag 21 april t/m zaterdag 5 mei 2018 
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 Corsica vanaf Utrecht (excl. ferry Marseille-Bastia) ca. 1330 km. 

Traditiegetrouw beginnen we ons 2018-programma met een 
vroege kampeervakantie in Zuid-Europa. Dit jaar nou eens niet 
in Spanje (daar gaan we trouwens in mei/juni naartoe, zie K06 
hieronder) of in Zuid-Frankrijk, maar op Corsica, een voor ons 
nieuwe bestemming! Eerst een week kustnabij (hoewel de 
bergen niet ver weg zijn) in het zuiden, bij Sainte-Lucie-de-
Porto-Vecchio, de tweede week in de noordelijke bergen, bij 
Corte. 
Corsica is het laatste grote eiland in de Middellandse Zee dat 
nog “ongerept” genoemd kan worden. Er zijn maar een paar - 
niet al te grote - steden. Met zijn grandioze bergen, tot meer 
dan 2500 m hoog, zijn ca. 28.000 ha bos en 200.000 ha maquis 

(zo’n 40% van het oppervlak) is Corsica een monument van Europees natuurschoon. Een groot aantal bronnen, 
bergstromen, watervallen, rivieren en meren doorstroomt het hele 
eiland. Het water, dat bijna overal nog onvervuild is, heeft het landschap 
grillig geëtst. Langs de 1000 km lange kustlijn vind je fraaie stranden, 
kreken en lagunes. 
Om maar wat beroemde natuurgebieden in het zuiden te noemen op 
excursieafstand van onze verblijfplaats in de eerste week: Aiguilles et Col 
de Bavella, Lac et Sentier des Rochers de l’Ospédale, Cascades du 
Lataricciu, Plages et Golfe de Porto-Vecchio. Vogels: Sardijnse Grasmus 
en Corsicaanse Citroensijs (beide endemisch voor Corsica en Sardinië) 
zijn algemeen. Orchideeën: diverse soorten Tongorchis, Vlinderorchis, … 
De vaatplantenflora van Corsica telt ca. 2800 (onder-)soorten, waarvan er 
121 alleen op dit eiland voorkomen. 
Tijdens de tweede week bezoeken we uiteraard de Gorges de l’Asco, 
Gorges de la Restonica, etc. In de dennenbossen gaan we op zoek naar 
de Corsicaanse Boomklever (alweer een endeem). De Lammergier is in het noorden niet zeldzaam en overal zie je Bonte 
Kraaien. 
Voor informatie over de campings: http://www.campingsantalucia.com en http://www.camping-santa-barbara.com. De 
beide campings zijn van alle gemakken voorzien. 
 

K02 Nederland, Zeewolde, zaterdag 28 april t/m zaterdag 5 mei 2018 
Contact: Geke de Waard, tel: 0342-414534, email: akclid6@gmail.com 
Het inschrijfgeld voor deze kampeervakantie bedraagt per volwassene € 27,- en per kind € 14,-. 
 
Een korte vakantie vooral voor vogelaars. 

http://www.campingsantalucia.com/
http://www.camping-santa-barbara.com/


We kunnen vanaf de camping fietsen naar Harderbroek. Hier loopt een laarzenpad naar een vogelkijkhut. Voor 
vogelliefhebbers een waar paradijs met rietvelden, ruige moerassen, graslanden en een oerbos. Hier vind je soorten als de 

Rietgors, Blauwborst, Baardmannetje, Snor, Roerdomp en 
Kleine karakiet om er maar een paar te noemen. Ook de 
Bever komt hier weer voor. 
Langs de Knardijk ligt de Biezenburcht, geopend van 12.00 tot 
19.00 uur. Hier kun je wat eten of drinken. Vanaf de 
Biezenburcht heb je een schitterend uitzicht over het 
Harderbroek en waarschijnlijk zie je een Visdief of Bruine 
kiekendief. 
Ook heeft de gemeente Zeewolde een fietsroute uitgezet van 
28 km, de harderbroekroute. 
De 
Oostvaarders 
Plassen zijn 

zeker een bezoek waard. Op de fiets een rondje van in totaal 50 km. 
Of met de auto en dan wandelen. Vanaf 1 mei is het hele gebied weer 
open. Jullie kunnen een begeleide wandeling maken, maar ook op eigen 
gelegenheid gaan. 
Vanaf onze camping De Parel worden beverexcursies georganiseerd. Je 
vertrekt om 18.00 uur tot 22.00 uur. De kosten bedragen 25 euro p.p. 
De camping serveert een Beverhap voorafgaand aan de boottocht. Voor 
informatie over de camping: http://www.campingdeparel.nl. Er zijn twee 
caravans te huur. We waren nog niet eerder op deze camping. 
  

K03 Nederland, Winterswijk, woensdag 9 mei t/m zondag 13 mei 2018 (Hemelvaartweekend) 
Contact: Els Boss, tel: 0575-848468, e-mail: akclid2@gmail.com 
Het inschrijfgeld voor deze kampeervakantie bedraagt per volwassene € 25,- en per kind € 14,-. 
We zijn welkom bij minicamping Lutje Kössink: 
http://www.lutjekossink.com. Te midden van prachtige 
natuur, waar nauwelijks geluiden van de buitenwereld 
doordringen, word je wakker van de vogels. 
Er zijn ruime kampeerplaatsen met vrij uitzicht, die allen 
voorzien zijn van elektriciteit. Het terrein is aangeplant met 
21 verschillende boomsoorten. Speciaal voor 
tentkampeerders is er een tuinhuisje met (hout)verwarming. 
Iedereen heeft tevens de beschikking over draadloos 
internet. Er zijn speciale camperplaatsen. De camping is 
aangesloten bij het NKC. Je kunt ook gratis gebruik maken 
van alle campingvoorzieningen en zo nodig van de chemisch 
toilet stortput. 

Het gebied in de Gelderse Achterhoek, rond Winterswijk, is 
ideaal voor fietsers en wandelaars. Bij voldoende deelname kun 
je een natuurwandeling naar bijzondere plekjes maken onder 
begeleiding van de eigenaar. Je krijgt brede uitleg over gebruik 
en ontstaan van het bijzondere Winterswijkse coulisselandschap. 
Ook geologisch gezien is de omgeving een zeer interessant 
gebied wat onder meer goed zichtbaar is in beekwallen en in de 
steengroeve van Winterswijk. 
 
Winterswijk heeft een schitterend coulisselandschap. Vernoemd 
naar de bomen, heggen en houtwallen die in het wisselende 
landschap van gras, akkers en veen opduiken en weer 
verdwijnen. Het is één van de 20 nationale landschappen in 

Nederland. Het Nationaal Landschap Winterswijk is een gebied van bijna 22.000 hectare groot, gelegen in de Gelderse 
Achterhoek, ingesloten tussen Aalten, Groenlo, Lichtenvoorde en de Duitse grens. Midden in het gebied ligt Winterswijk. 
Er is een grote rijkdom aan flora en fauna en ‘het ruist hier van de rust'. 
Het uitgestrekte moerasgebied van het Korenburgerveen bestaat uit hoogveen, moerasbosheide en voedselarme 
graslanden. Natuurmonumenten gaat in het gebied verdroging tegen, zodat zeldzame planten- en diersoorten behouden 

http://www.campingdeparel.nl/
http://www.lutjekossink.com/


kunnen worden. Het hele jaar door is het Korenburgerveen een aantrekkelijk wandelgebied. In het voor- en najaar worden 
excursies gegeven, omdat daar dan bijzondere planten bloeien en er veel vogels zijn. 
De bijzondere sfeer van een hoogveengebied kan ook worden geproefd in het Wooldse Veen, een fraai natuurgebied ten 
zuidoosten van Winterswijk. Het vormt samen met het Burlo-Vardingholter Venn aan de andere kant van de Duitse grens 
een uitgestrekt stuk natuur. Door het Wooldse Veen loopt een prachtig wandelpad. Onderweg kom je bijzondere planten 
tegen, zoals Zonnedauw, Lavendelheide, Kleine veenbes en Veenmos. In het voorjaar zie je bijzondere libellen en vlinders. 
Andere soorten die je kunt tegenkomen zijn de Hazelworm, Heidesabelsprinkhaan, Gladde slang, Das en Buizerd.  
Het 250 inwoners tellende Duitse dorpje Zwillbrock ligt tegen de grens met Nederland geplakt, niet ver van het 
Achterhoekse plaatsje Groenlo. Voor de meeste mensen zijn er twee redenen voor hun bezoek aan Zwillbrock: het oude 
barokkerkje en het Naturschutzgebiet Zwillbrocker Venn. 
Waar het Zwillbrocker Venn begint, stopt het asfalt. Alleen wandelaars en fietsers zijn er welkom. Op de grote waterplas 
woont een omvangrijke meeuwenkolonie. De officiële schatting komt uit op 15.000 van deze vogels. 
 
En tot slot het weer: het is echt waar! Winterswijk is meestal 4-5 graden warmer dan de rest van Nederland en heeft veel 
minder wind. Kamperen al heel gauw mogelijk. 
We waren nog niet eerder op deze camping. 
 

K04 Duitsland, Ettenheim, woensdag 9 mei t/m maandag 21 mei 2018 (Hemelvaart-Pinksteren) 
Opgeven voor 10 januari. Daarna alleen nog in overleg. 
Contact: Harry van Haarlem, tel: 0345-518804, email: akclid1@gmail.com 
Het inschrijfgeld voor deze kampeervakantie bedraagt per volwassene € 39,- en per kind € 21,-. 
Afstand naar Ettenheim vanaf Utrecht: ca. 600 km. 

Een bestemming die we terug laten komen is Ettenheim. Het 
plaatsje ligt in een oud cultuurlandschap van kleine wijnterrassen 
afgewisseld met eveneens kleine percelen met boomgaarden. 
Dichtbij ligt het beschermde natuurgebied Taubergiessen, een 
overstromingsgebied van de Rijn. Daar hebben zich prachtige 
ooibossen ontwikkeld. Je vindt er een bijzondere planten- en 
dierenwereld, die hier een beschermde habitat vinden. Er 
bloeien zelfs zeldzame orchideeën. De vogelrijkdom is enorm. Dit 
gebied kun je ook in met een boot. Iets naar het westen, aan de 
overkant van de Rijn liggen de oostelijke kalkheuvels van de 
Vogezen met hun orchideeën. Een tiental kilometers zuidwaarts 
ligt het gebied van de Kaiserstuhl. Hier zijn de dalen in het 
voorjaar één grote bloemenzee. 

Ook voor kinderen is dit gebied aantrekkelijk. In de buurt 
vind je een natuurbelevingspad, een ooievaarsdorp en een 
avonturenbos. Langs de Sulzbach kunnen kinderen de beek 
actief als habitat en levensbron verkennen. Het avontuurlijke 
pad leidt langs zeldzame planten en dieren. 
We verblijven op campingpark Oase: 
http://www.campingpark-oase.de. De camping heeft een 
zwembad. Ettenheim, met zijn barokke centrum, ligt vlakbij, 
met een goed winkelaanbod. 
Veel informatie over de omgeving van Ettenheim vind je in 
het verslag van 2012 op onze website. Neem de fiets mee. 
Naast wandelen is het ook goed fietsen in deze omgeving. 
De camping stelt het op prijs begin januari 2018 te weten 
wat het aantal deelnemers zal worden. 
Op tijd opgeven is belangrijk. 
 

K05 Nederland, Drents-Friese Wold, vrijdag 18 mei t/m maandag 21 mei 2018 (Pinksterweekend) 
Contact: Els Boss, tel: 0575-848468, e-mail: akclid2@gmail.com 
Het inschrijfgeld voor deze kampeervakantie bedraagt per volwassene € 22,- en per kind € 12,-. 
 
Natuurkampeerterrein De Meenthe ligt in de Friese Wouden bij de grens met Drenthe. Dit Friese terrein ligt in een 
prachtig coulisselandschap. Het riviertje de Linde meandert hier door de groene Stellingwerven. Overal in het Drents-
Friese Wold proef je de historie.  

http://www.campingpark-oase.de/


Rond 3.000 voor Christus woonden hier al hunebedbouwers. 
De vroegere bewoners lieten hun sporen na in het landschap. 
Op hooggelegen gronden lagen hun akkers, de essen. Die 
werden vruchtbaar gemaakt met de mest van schapen, 
vermengd met heideplaggen. De akkers werden steeds hoger. 
Dat heeft het typische Drentse esdorpenlandschap 
opgeleverd: bolle akkers in de buurt van oude nederzettingen, 
met uitgestrekte heidevelden en bloemrijke graslanden in de 
beekdalen. 

Het Nationaal Park Drents-Friese Wold is één van de grootste 
natuurgebieden van Nederland. Bos, heide, stuifzand en 
grasland wisselen elkaar af. De Vledder A is één van de 
pareltjes in dat gebied. De beek ontspringt midden in het 
natuurgebied en stroomt langzaam richting Nationaal Park 
Weerribben-Wieden. De beek kronkelt door de heide alsof 
het nooit anders geweest is. Dat is het resultaat van een groot 
natuurherstelproject. 
De moerassen van de Rottige Meenthe, de Weerribben en de 
Wieden liggen op fietsafstand. Hier vind je rijke moerasbossen met veel bijzondere vogels en planten. Je loopt over 
knuppelpaden of dringt met een kano of fluisterboot door tot in het hart van de Weerribben. Bomen, water, vogels en 
eindeloze rietvelden: de natuur in de Weerribben ziet er ongerept uit. Maar schijn bedriegt, want elke meter grond is hier 
door de mens gemaakt. Door het winnen van turf veranderde het landschap in een zompig moerasgebied. 
In Nationaal Park Weerribben-Wieden kun je prachtig wandelen, fietsen en varen (bijvoorbeeld met een fluisterboot), 
maar kanovaren is het allermooiste. Tussen muren van riet vaar je steeds verder het groen in, tot je alleen je eigen peddels 
en het gezang van rietzangers en karekieten hoort. Knobbelzwanen en purperreigers vliegen door de lucht, wat gespletsj 
in het water kán een otter zijn Eén groot, groen doolhof lijkt de Weerribben. Je kunt er eindeloos dwalen, maar verdwalen 
lukt niemand. Want alle vaarten en vaartjes komen uiteindelijk altijd weer uit op de Kalenbergergracht. 
 
Aan de rand van Wolvega ligt de Lindevallei. Deze vallei maakt deel uit van de ‘natte as’, een keten van moerasgebieden 
op de grens van Fryslân en Overijssel. In het natuurbeheer wordt steeds vaker geprobeerd grotere eenheden te creëren. 
In deze streek krijgt dit gestalte door het aan elkaar verbinden van de Weerribben en de Wieden in Noordwest-Overijssel, 
en de Rottige Meenthe en de Lindevallei in Fryslân. 
De Lindevallei is een gevarieerd moerasgebied in het beekdallandschap van de Linde en een oase van rust, waar 
bijzondere moerasvogels een plekje vinden. Hier gedijen waardevolle water- en moerasplanten, waaronder Grote 
boterbloem, Noordse zegge, Waterviolier en Kransvederkruid. Bijzondere planten lokken bijzondere insecten. De Zilveren 
maan, een parelmoervlinder, is hier nog te zien. Ook libellen als de Viervlek, Platbuik, Noordse winterjuffer, Gevlekte 
glanslibel, Groene glazenmaker, Bruine korenbout, Glassnijder en de Vroege glazenmaker vinden hier een leefgebied.  
Voor informatie over de camping: https://nivon.nl/natuurkampeerterrein-de-meenthe#verblijf. 
 

K06 Spanje, Montagut bij Olot (oostelijke pre-Pyreneeën), zaterdag 19 mei t/m zaterdag 2 juni 2018 
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 Olot vanaf Utrecht: ca. 1410 km. 
 
Wij waren hier het laatst in 2005: hoogste tijd dus voor een 
herhaling! Onze ruime camping ligt 2 km buiten het dorpje 
Montagut. De Bijenorchis bloeit er uitbundig, de Vale Gier en de 
Havikarend vliegen er hoog boven je hoofd en ‘s avonds wordt 
er een dubbelconcert gegeven door Boomkikkers en 
Nachtzwaluwen. De camping is goed bereikbaar; met het o.v. 
kom je tot Montagut. En heb je eens geen zin om te koken: de 
Nederlandse campingbeheerder is een goede kok, die je graag 
uitnodigt op zijn terras onder de druivenranken. De camping is 

van alle gemakken voorzien. Er zijn huisjes te huur. Zie ook: http://www.campingcanbanal.net.  

https://nivon.nl/natuurkampeerterrein-de-meenthe#verblijf
http://www.campingcanbanal.net/


De pre-Pyreneeën zijn gevormd als gevolg van de krachten die de Pyreneeën hebben doen ontstaan. Ze vormen een reeks 
plooiingen die evenals de Centrale as van de Pyreneeën oost-west lopen. In hoofdlijnen zijn de pre-Pyreneeën gekantelde 
platen die bestaan uit kalkhoudend sediment. Het effect van het oost-west verloop van de pre-Pyreneeën is dat de 
rivieren, die hun oorsprong hebben in de Centrale as, vaak in hun natuurlijke noord-zuid loop worden belemmerd en over 
grote delen een west-oost dal volgen voor ze ergens door een bergketen kunnen dringen. Hierdoor zijn nogal wat canyon-
achtige doorsnijdingen ontstaan. 
Meer naar het zuiden en evenwijdig aan de Middellandse-Zee-
kust ligt het veel oudere Catalaanse kustgebergte. Dit 
kustgebergte begint ongeveer bij Girona en loopt naar het 
zuidwesten. De pre-Pyreneeën vanaf Ripoll en Olot zijn 
verbonden met dat oude Catalaanse kustgebergte door een 
reeks plooiingen die ongeveer noordwest-zuidoost lopen: het 
Transversale systeem, met steile kliffen. In het noordelijk deel 
van dit Transversale systeem ligt Olot, met uitgebreide 
vulkanische verschijnselen. De vulkanische oorsprong van het 
gebied is op veel plaatsen zichtbaar, onder andere aan de 
scoriakegels en kraters. Er zijn prachtige 
wandelmogelijkheden, waarbij je veel varens, mossen en 
bloemen als Ramonda en Graslelie kunt bewonderen. Misschien heb je het geluk om de Kieuwpootkreeft en het ongeveer 
15 cm lange dikkopje van de Knoflookpad aan te treffen in de Platja d’Espolla. Deze hoogvlakte, 40 m boven het meer van 
Banyoles, is eigenlijk het terras van een oud meer. Na uitbundige regenval loopt de waterdruk in de bodem zo hoog op, 
dat het water met kracht opwelt via gaten in de dikke sedimentlaag en daarmee de Platja weer een meer wordt. Hierdoor 
wordt o.a. de Kieuwpootkreeft weer uit zijn sluimerend bestaan in de bodem tot leven gewekt. 
Een bezoek aan het Dalí-museum in Figueras of aan het fraai gerestaureerde stadje Besalú is ter afwisseling van de 
overweldigende natuur zeer de moeite waard. Lees meer in de verslagen uit 2002 en 2005 op onze website. 
  

K07 Nederland, Loenen, zaterdag 2 juni t/m zaterdag 9 juni 2018 
Contact: Geke de Waard, tel: 0342-414534, email: akclid6@gmail.com 
Het inschrijfgeld voor deze kampeervakantie bedraagt per volwassene € 27,- en per kind € 14,-. 

Aan de rand van de Veluwe ligt onze unieke locatie dichtbij een 
sprengengebied en schraalgraslanden. Hier komen verschillende 
orchideeën en andere zeldzame planten voor. Vlinders en libellen 
worden aangetrokken door de bloemen en de vochtige omgeving. 
Het natuurgebied de Loenermark heeft mooie heidevelden met 
Jeneverbesbomen en stuifduinen. Wanneer je in het bos naar de 
observatiepost loopt, kun je zeker wild zien zoals Herten, Reeën, 
Wilde zwijnen en Vossen. Natuurlijk wel ’s ochtends vroeg of tegen 
de avond. Ook kun je genieten van de vogel(zang), onder andere 
van de Nachtzwaluw 
en de Geelgors 
Er lopen verschillende 

wandel- en fietsroutes door dit gebied. 
Kasteel Ter Horst is omstreeks 1557 gebouwd op de fundamenten van een 
middeleeuwse boerenhoeve en nog steeds in bezit van een particuliere 
familie. Op maandag en donderdag worden er rondleidingen gegeven door 
vrijwilligers. 
Wij mogen staan op een voormalige camping van Natuurmonumenten bij de 
zorgboerderij “De groote Modderkolk”. Iemand van Natuurmonumenten zal 
verschillende excursies met ons maken. De camping heeft geen website, maar 
de zorgboerderij wel: https://www.natuurmonumenten.nl/de-groote-
modderkolk. 
De weide waarop we staan ligt naast een spreng. We maken gebruik van 
toiletten en douches in de zorgboerderij. Als staangeld betalen we mee aan de schoonmaakkosten van toiletten en 
douches. Het terrein is alleen geschikt voor tenten. Als je toch met een camper of caravan wilt komen moet je op de 
verharde parkeerplaats blijven en heb je geen elektriciteit. 
We waren niet eerder in dit gebied. 
 
 

K08 Slovenië, Soča vallei, zaterdag 16 juni t/m zaterdag 30 juni 2018 
Contact: Yolande Holthuijzen, tel: 06-83708934, email: akclid3@gmail.com 

https://www.natuurmonumenten.nl/de-groote-modderkolk
https://www.natuurmonumenten.nl/de-groote-modderkolk


Het inschrijfgeld voor deze kampeervakantie bedraagt per volwassene € 44,- en per kind € 24,-. 
Afstand naar de Soča vallei vanaf Utrecht: ca. 1200 km. 

Het Triglav National Park ligt in het Noordwesten van Slovenië en is 
ruim 800 km² groot. Dit natuurpark is genoemd naar de grootste 
berg van het land de Mount Triglav die 2864 meter hoog is. Naast 
deze hoge berg zijn er nog enkele bergen boven de 2000 meter zoals 
Skrlatica (2740 meter), Mangrt (2679 meter) en Jalovec (2645 
meter). Het laagste punt binnen het park ligt in de Tolminka rivier die 
op 180 meter boven de zeespiegel ligt. Een indrukwekkend 
hoogteverschil van maar liefst 2700 meter. Er zijn mede daardoor 
veel watervallen. 
De Soča rivier stroomt met zijn heldere smaragdgroene/turquoise 
water van de Julische 
Alpen in het noorden 
voor een groot deel 
door het Nationaal Park 

Triglav naar de Adriatische zee. Dit ongerepte nationale park is grotendeels 
een oase van rust. Het is ook het leefgebied van zeldzame en beschermde 
planten- en diersoorten, waaronder Gemzen, Alpensteenbokken, Moeflons, 
Korhoenders, Adelaars en Bergmarmotten. 
Onze uitvalsbasis tijdens deze bergvakantie is een camping in de 
schilderachtige Soča vallei aan de rand van het Triglav park. Vanzelfsprekend 
heeft deze camping het ecolabel: http://www.kamp-koren.si. 
 

K09 Frankrijk, Jura, zondag 1 juli t/m zaterdag 14 juli 2018 
Contact: Geke de Waard, tel: 0342-414534, email: akclid6@gmail.com 
Het inschrijfgeld voor deze kampeervakantie bedraagt per volwassene € 42,- en 
per kind € 23,-. 
Afstand naar de Jura vanaf Utrecht: ca. 780 km. 
 
We hebben in het stille dal van de rivier de Valserine een mooi plekje gevonden 
in Chézery-Forens, gelegen in het Parc Naturel Régional du Haut-Jura. 
De Jura is een smal, langgerekt kalksteen gebergte op de Frans-Zwitserse grens. 
Het dal waar wij verblijven heeft steile hellingbossen en bergkammen tot 1700 
m. Het is de aanwezige kalksteen die de Jura voor botanici aantrekkelijk maken. 
In de omgeving van Chézery vinden we oude loofbossen met soorten zoals de 
Eenbes, Muskuskruid (bloeit helaas eerder) en verschillende orchideeën. 
 
In de smalle dalen waar de luchtvochtigheid hoog is, vinden we een rijkdom aan 
mossen en varens. 
Wanneer we uit het bos op de hoge weiden lopen zien we een bloemenpracht 
alsof we op een heuse 
alpenweide zijn. Gentianen, 
Alpenanemoon, Narcisanemoon, 
de Pauwanjer (Dianthus 

pavonius) en nog veel meer soorten komen we daar tegen. Het uitzicht op 
de bergkammen is spectaculair naar de Zwitserse kant, in het laagland de 
meren en in de verte de hoogste Alpentoppen. 
 
Er zijn veel wandelmogelijkheden, direct vanaf de camping of met de auto 
naar 1380 m. en dan een rondwandeling op 1500 m., de Grand Crêt d’eau. 
Vanuit Lélex gaat de kabelbaan naar 1350 m. 
 
Een bezoek aan Genève, met de trein vanuit Bellegarde-sur-Valserine, is 
ook mogelijk. 
Onze camping ligt langs de rivier de Valserine bij het dorpje Chézery-Forens. In dit dorpje, gesticht in 1140, vind je een 
bakker, een klein winkeltje, een fromagerie en een leuk restaurant. 
Boven de camping zagen we: Zwarte- en Rode Wouw, Slangenarend, Alpengierzwaluw en in de rivier de Waterspreeuw. 
Voor 14 euro, exclusief toeristenbelasting, kun je terecht op camping ”Le Valserine” (met zwembad ): 
http://www.camping-chezery.fr. Er zijn huisjes te huur. 

http://www.kamp-koren.si/
http://www.camping-chezery.fr/


We waren in 2012 één keer eerder in de Jura, maar daar is geen verslag van gemaakt. 
 

K10 Frankrijk, Les Collieures (centrale Vogezen), zaterdag 14 t/m zaterdag 21 juli 2018 
Contact: Loek Batenburg, tel: 010-5922697, email: akclid4@gmail.com 
Het inschrijfgeld voor deze kampeervakantie bedraagt per 
volwassene € 27,- en per kind € 14,-. 
Afstand naar Corcieux vanaf Utrecht: ca. 580 km. 
 
Een veelbewogen geologische geschiedenis - honderden 
miljoenen jaren van omhoog stuwen, plooien, breken, 
afvlakken, overspoeling door zeeën, bewerking door 
gletsjers, enz. - heeft de Vogezen gemaakt tot het 
interessante gebied dat het tegenwoordig is. Daardoor 
vinden we in dit middelgebergte zowel graniet als kalk en 
zandsteen, 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. 
Wij verblijven op een eenvoudige, prachtig gelegen en uiterst goedkope camping bij Corcieux, ca. 8 km benoorden 
Gerardmer, in de centrale graniet-Vogezen (Hautes Vosges). Ons verblijf in Corcieux sluit in de tijd aan bij een 
kampeervakantie van de KNNV-BLWG (Bryologische en Lichenologische WerkGroep: mossen en korstmossen dus) van 
zaterdag 21 t/m zaterdag 28 juli 2018 in Saint-Quirin in de noordelijke zandsteen-Vogezen (Vosges Mosellanes), zo’n 85 
km verderop. We hopen op een soort van “kruisbestuiving”: wellicht willen BLWG-ers voorafgaand aan het BLWG-kamp 
onze week in Corcieux bijwonen (zodat we bij ons verblijf in Les Collieures extra aandacht kunnen geven aan mossen en 
korstmossenen), en andersom kunnen Corcieux-deelnemers – eenmaal enthousiast geraakt voor deze soortgroep - 
doorschuiven naar Saint-Quirin. De activiteiten van KNNV-werkgroepen als de BLWG staan open voor alle KNNV-leden! 

Ook afgezien van mossen en korstmossen valt er in de centrale 
Vogezen genoeg te beleven: ruim 500 soorten vaatplanten 
(varens, wolfsklauwen, orchideeën, enz. enz.), Ree, Edelhert, 
Everzwijn, marters, Vos, Das, Lynx, Auer- en Korhoen, Slechtvalk, 
diverse spechten, IJsvogel, Appelvink, talrijke vlinders en andere 
insecten, Hazelworm, Smaragdhagedis, Beekmijtertje ...... 
In de regenschaduw van de Vogezen ligt de Elzas. Als het in de 
bergen regent zou je - om maar wat te noemen - kunnen afdalen 
naar de mooie stad Colmar (55 km) en daar bijvoorbeeld het 
Musée d’Unterlinden gaan bekijken, met het wereldberoemde 
altaarstuk van Mathias Grünewald. 
Voor informatie over de camping: 
http://www.campinglescollieures.com. Lees meer in de verslagen 

uit 2007, 2015 en 2016, toen we ook in de Vogezen waren en die je kunt vinden op de website. Dat geldt ook voor het 
artikeltje in Natura dat Marc Schmitz schreef over ons verblijf hier 22 jaar geleden. 
 

K11 Nederland, Kuinre, zaterdag 14 juli t/m zaterdag 21 juli 2018 
Contact Els Boss, tel: 0575-848468, e-mail: akclid2@gmail.com 
Het inschrijfgeld voor deze kampeervakantie bedraagt per volwassene € 27,- en per kind € 14,-. 
 
Kamperen is pas echt leuk in het Kuinderbos, het grootste en oudste bos van de Noordoostpolder. Slapen op de 
voormalige zeebodem, in een tipi, op een vlot, hoog in de boom of in een Zweedse hut. Of 'gewoon' kamperen op een van 
de grasvelden: het kan hier allemaal. Via een klein strandje loop je zo het water in om te zwemmen en het uitzicht over de 
Kuinderplas is elk seizoen weer anders. 
Kinderen vervelen zich hier geen minuut. 
 

http://www.campinglescollieures.com/


Het kampeerterrein bestaat uit een groot grasveld met bomen in het midden en een aantal kleinere velden, zie: 
https://www.logerenbijdeboswachter.nl/kamperen/de-veenkuil. In het grootste en oudste bos van de Noordoostpolder 

wemelt het van de bijzondere planten, paddenstoelen, vlinders, 
roofvogels en roofdieren als de Boommarter. Rond de 
Kuinderplas zorgen Welshpony’s en IJslandse paarden dat de 
open plekken in het bos open blijven. Het Kuinderbos 
verloochent zijn afkomst niet. Doordat het bos op de bodem 
van de zoute Zuiderzee werd aangeplant, vind je nog steeds 
schelpenresten tussen de bomen. 

De Noordoostpolder is in de jaren ’40 aangelegd vanwege 
de groeiende behoefte aan landbouwgrond. Niet alle grond 
in de Noordoostpolder was geschikt voor de landbouw en 
hier werden bossen geplant. Het was meer dan hard werken 
voor de polderpioniers die, met de hand, maar liefst 150 
kilometer aan greppels groeven om de grond te ontwateren 
en de honderdduizenden jonge boompjes plantten. 
Als kampeerder heb je toegang tot de reeënkijkhut en mag je vissen en zwemmen in de daarvoor bestemde delen van de 
Kuinderplas. Wil je varen: leen dan een boot van de boswachter. 
Door het Kuinderbos klinkt het geroffel van spechten. Ook roofvogels zijn er volop. De Buizerd, Havik, Wespendief, 
Sperwer en Ransuil zijn vaste gasten. Het wemelt van de planten, insecten en paddenstoelen. In de zomer zijn er vele 
vlindersoorten te bewonderen. Rondom de Kuinderplas graast een kudde Welshpony’s en langs de Schansweg een groep 
IJslandse paarden. In het Burchtbos ligt de Kuinderberg, een voormalige vuilstort die nu als uitkijkpunt dienst doet. 
  
Ossenzijl-Kalenberg in De Weerribben. 
Nationaal Park Weerribben-Wieden in Noordwest Overijssel is met natuurgebied Rottige Meenthe in het zuiden van 
Friesland, het grootste aaneengesloten laagveenmoeras van West-Europa. De toeristische highlights zijn Giethoorn, 
Wanneperveen, Kalenberg en Ossenzijl. Naburige historische stadjes als Blokzijl, Vollenhove, Zwartsluis, Steenwijk en 
Wolvega maken een vakantie in de regio extra leuk. 
We zijn nog niet eerder in het Kuinderbos geweest. 
 

K12 Frankrijk, Brianςon, zondag 22 juli t/m zondag 5 augustus 2018 
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 Brianςon vanaf Utrecht: ca 1140 km. 

In het hoogste bergdepartement van Frankrijk, de Hautes-Alpes, 
gelegen tussen de Provence en de Noordelijke Alpen vinden we een 
prachtige waaier aan landschappen met bossen, bergweides, 
valleien, ruige kloven, hoge bergtoppen en gletsjers. De enorme 
keuze aan wandelpaden, de klimgebieden en de vele rivieren en 
bergstromen bieden KNNV-ers, maar zeker ook hun kinderen een 
prachtige 

natuurbestemming, ideaal voor een optimale natuurbeleving in 
het hooggebergte. Wij verblijven op Camping municipal Les 
Alberts in het Alpendal van la Clarée, een van de 5 dalen die 
samenkomen in het oude vestingstadje Briançon, niet ver van 
de Italiaanse grens. De camping ligt 6,5 km. van dit mooie 
Romeinse vestingstadje. De alpenweiden vormen hier in het 
groeiseizoen een tapijt van Gentianen, Primula’s, huislook- en steenbreeksoorten, Monnikskap en alpenklokjes, waarbij 

https://www.logerenbijdeboswachter.nl/kamperen/de-veenkuil


ook de vlinders niet ontbreken. Vogels die we kunnen waarnemen zijn o.a. Steenarend, Alpenkauw, Alpenkraai, 
Sneeuwvink, Waterspreeuw, Rotslijster en Rotskruiper.  
Boven de boomgrens zijn de Alpenmarmotten bezig rond hun zomerburchten en bij vochtig weer zullen we zeker de 
Alpensalamander zien. Hoger in de bergen komen Steenbokken en Gemzen voor. 
De camping ligt op 1375 m. hoogte aan een rivier bij een meer aan de rand van Les Alberts. Er is een winkel, een 
restaurant, een bar en er is ook WiFi. 
Er zijn verschillende mogelijkheden voor een huttentocht en voor kinderen zijn er volop mogelijkheden voor kajakken, 
raften en paardrijden. 
We waren nog niet eerder in Brianςon. Informatie over de camping vind je op:  
http://www.montgenevre.com/ete/hebergement/reserver-votre-sejour/campings-caravaneiges/226201-camping-
municipal-les-alberts.html en over het gebied: http://www.montgenevre.com.   
 

K13 Frankrijk, Bretagne, zondag 29 juli t/m zaterdag 11 augustus 2018 
Contact: Geke de Waard, tel: 0342-414534, email: akclid6@gmail.com 
Het inschrijfgeld voor deze kampeervakantie bedraagt per volwassene € 42,- en per kind € 23,-. 
Afstand naar Bretagne vanaf Utrecht: ca. 960 km. 

Een leuke bestemming voor kinderen, 700 m. van zee. Bij eb valt 
daar van alles te zien en te beleven. 
Langs de grillige kustlijn loopt de GR 34 met prachtige 
vergezichten. 
De stad Morlaix is zeker een bezoek waard! In de baai van 
Morlaix kunnen kinderen vanaf 12 jaar snorkelen, deze 
beschermde baai heeft een rijk onderwaterleven. Het is ook 
mogelijk om hier een boottocht te maken en Grijze zeehonden te 
spotten. 
Vanuit Plougasnou (4 km. vanaf de camping) vertrekt een boot 
naar Le Château du Taureau, een versterkt kasteel dat gebouwd 
is in 1542 om de baai te beschermen tegen Engelse invallen, 
later werd het een gevangenis tot 1871. Bezoekers mogen nu vrij 
rondwandelen over de weergangen, de ophaalbrug en de 

kazematten. 
Voor oudere kinderen is er de mogelijkheid om onder begeleiding een tocht 
te maken per kajak. 
Verder weg (40km) ligt voor de roze granietkust Les Sept-iles, een 
vogelparadijs. Sinds 1912 beschermd gebied en sinds 1976 natuurreservaat. 
Hier komen Papegaaiduikers, Jan-van-Genten, Alken, Drieteenmeeuwen en 
nog meer soorten voor. Met wat geluk zie je ook de Grijze zeehonden. 
De kleine, rustige camping waar wij plaatsen gereserveerd hebben, ligt bij een 
typisch Bretons dorp, Saint-Jean-Du-Doigt. Het kerkelijk centrum omvat een 
triomfboog en een mooie renaissance fontein. De begrafeniskapel werd 
gebouwd in het midden van de 16e eeuw. 
We verblijven op camping municipal “Pont Ar Gler”. 
https://campingstj.jimdo.com. 
We zijn vaker in Bretagne geweest, maar nog niet eerder op deze camping. 
De verslagen van ons verblijf in Pouldrezic in 2013 en Chateaulin in 2008 vind je op onze website. 
 

K14 Noorwegen, Lofoten, woensdag 1 augustus t/m woensdag 8 augustus 2018 
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 Lofoten vanaf Utrecht: ca. 2700 km. 
 
De eilandengroep Lofoten ligt voor de kust van Noorwegen, 
ruim boven de Poolcirkel. De bijzondere wildernis ervan komt 
voort uit een schitterend landschap van imposante bergen, 
diepe fjorden en lange zandstranden waar je bijna altijd het 
geluid van de vele zeevogelkolonies kunt horen. Vanwege de 
warme Golfstroom hebben de Lofoten een veel warmer 
klimaat dan je zou verwachten zo hoog in het noorden. 
Wij zullen tijdens deze kampeervakantie ruim een week op de 
Lofoten verblijven. Nergens anders in Europa komen bergen 

http://www.montgenevre.com/ete/hebergement/reserver-votre-sejour/campings-caravaneiges/226201-camping-municipal-les-alberts.html
http://www.montgenevre.com/ete/hebergement/reserver-votre-sejour/campings-caravaneiges/226201-camping-municipal-les-alberts.html
http://www.montgenevre.com/
https://campingstj.jimdo.com/


en zee zo dicht bij elkaar als bij deze eilandengroep. Bergwandelen behoort hier tot de mogelijkheden. De natuur van de 
Lofoten is -als gezegd- adembenemend ...  
 
Wit- en roodgekleurde huisjes van vissersdorpjes staan tussen groene en grijze bergen. De silhouetten van deze 
rotsmassieven zie je terug in het heldere water. 
De zomer is een prima periode vanwege de vele vogels, bloemen en de middernachtzon. Er broeden Jan-van-Genten en 
Papegaaiduikers en je kunt er Zeearenden zien. Smelleken is algemeen en de Ruigpootbuizerd eveneens, mits er muizen 
zijn. Veld- en Ransuilen jagen hier en ook Ruigpootuilen zijn soms te zien. Blauwborsten, Rietgorzen en Fitissen zijn talrijk. 
Misschien zien we enkele walvissoorten zoals Potvissen, Bultruggen of Zwaardvissen. 
Liefhebbers van planten, mossen en bloemen komen op de Lofoten volop aan hun trekken. Een stukje het veen inlopen 

betekent beslist het trappen op diverse soorten die in 
Nederland hoog op de Rode Lijst staan. 
De verre reis naar de Lofoten nodigt uit tot een langer verblijf in 
Noorwegen. Met de deelnemers die zich voor 31 januari 2018 
hebben opgegeven gaan wij graag in februari in gesprek over 
andere mogelijke bestemmingen op de heen- en/of terugreis. 
Op de Lofoten verblijven we op camping Sandsletta: 
http://camping-lofoten.no/english. We waren niet eerder zo 
ver naar het noorden. 
 

K15 Frankrijk, Brianςon, zondag 5 augustus t/m 
zondag 19 augustus 2018 
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 Brianςon vanaf Utrecht: ca 1140 km. 

In het hoogste bergdepartement van Frankrijk, de Hautes-
Alpes, gelegen tussen de Provence en de Noordelijke Alpen 
vinden we een prachtige waaier aan landschappen met 
bossen, bergweides, valleien, ruige kloven, hoge bergtoppen 
en gletsjers. De enorme keuze aan wandelpaden, de 
klimgebieden en de vele rivieren en bergstromen bieden 
KNNV-ers, maar zeker ook hun kinderen een prachtige 
natuurbestemming, ideaal voor een optimale natuurbeleving 
in het hooggebergte. Wij verblijven op Camping municipal Les 
Alberts in het Alpendal van la Clarée, een van de 5 dalen die 
samenkomen in het oude vestingstadje Briançon, niet ver van 
de Italiaanse grens. De camping ligt 6,5 km. van dit mooie 

Romeinse vestingstadje.  
 
De alpenweiden vormen hier in het groeiseizoen een tapijt van 
Gentianen, Primula’s, huislook- en steenbreeksoorten, 
Monnikskap en alpenklokjes, waarbij ook de vlinders niet 
ontbreken. Vogels die we kunnen waarnemen zijn o.a. 
Steenarend, Alpenkauw, Alpenkraai, Sneeuwvink, 
Waterspreeuw, Rotslijster en Rotskruiper. Boven de 
boomgrens zijn de Alpenmarmotten bezig rond hun 
zomerburchten en bij vochtig weer zullen we zeker de 
Alpensalamander zien. Hoger in de bergen komen Steenbokken 
en Gemzen voor. 
De camping ligt op 1375 m. hoogte aan een rivier bij een meer aan de rand van Les Alberts. Er is een winkel, een 
restaurant en een bar en er is ook WiFi. 
Er zijn verschillende mogelijkheden voor een huttentocht en voor kinderen zijn er volop mogelijkheden voor kajakken, 
raften en paardrijden. 
We waren nog niet eerder in Brianςon. Informatie over de camping vind je op:  
http://www.montgenevre.com/ete/hebergement/reserver-votre-sejour/campings-caravaneiges/226201-camping-
municipal-les-alberts.html en over het gebied: http://www.montgenevre.com.   

http://camping-lofoten.no/english
http://www.montgenevre.com/ete/hebergement/reserver-votre-sejour/campings-caravaneiges/226201-camping-municipal-les-alberts.html
http://www.montgenevre.com/ete/hebergement/reserver-votre-sejour/campings-caravaneiges/226201-camping-municipal-les-alberts.html
http://www.montgenevre.com/


 

K16 Nederland, Oisterwijkse vennen, zaterdag 11 augustus t/m zaterdag 18 augustus 2018 
Contact: Yolande Holthuijzen, tel: 06-83708934, email: akclid3@gmail.com 
Het inschrijfgeld voor deze kampeervakantie bedraagt per 
volwassene € 27,- en per kind € 14,-. 
 
Onze camping is een kleine boerencamping aan de rand van 
twee schitterende natuurgebieden: Kampina en de 
Oisterwijkse Bossen en Vennen. Deze gebieden zijn onderdeel 
van Het Groene Woud, een omvangrijk Nationaal Landschap in 
de driehoek Tilburg, Eindhoven en Den Bosch. We waren nog 
niet eerder in dit gebied.  
Het vennengebied in Midden-Brabant is ontstaan na de laatste 
ijstijd. Op veel plekken is nog te zien hoe de krachtige poolwind 
het zand destijds tot heuvels heeft opgeblazen. De lagere delen 
vulden zich met regenwater en een leemlaag in de bodem 
zorgde dat het water niet weg kon lopen. Er bleven op die manier tientallen vennen achter die de basis vormen van de 
huidige natuurgebieden Kampina en Oisterwijkse Bossen en Vennen. De Vennen van Oisterwijk liggen verscholen in de 
bossen, die hier aan het einde van de 19de eeuw zijn aangeplant. Doorkijkjes op steeds weer andere vennen verlenen de 
wandelroutes een bijzondere sfeer. Op wandelingen word je begeleid door het geroffel van vele spechten. 

Ruim tien jaar geleden is van sommige vennen door 
natuurbeheerders de dikke voedselrijke sliblaag van de 
bodem geschraapt. De waterkwaliteit is daarna sterk 
verbeterd en planten als Moerashertshooi, Oeverkruid en 
zeldzame Sieralgen zijn weer terug. Ook libellen profiteren 
hiervan en bejagen in de warme maanden massaal de 
venoevers en bosranden. 
Op Kampina kun je genieten van uitgestrekte heide en 
vennen. Eind augustus bloeit de Struikheide hier uitbundig 
paars en zoemt het er van de insecten. Met een beetje 
geluk zie je dan Boomvalken op libellen jagen. Andere 
bijzondere vogels zijn de Buizerd, Wulp, Boompieper en 
Roodborsttapuit. 
In deze natuurgebieden hebben meerdere beken hun 

meanderende loop teruggekregen en mogen overstromen. Het half open landschap vormt een natuurlijke verbinding met 
andere natuurgebieden in het Groene Woud. Vanaf een uitkijktoren kun je vogels spotten en runderen opsporen die een 
deel van het gebied begrazen. 
Informatie over de camping vind je op: http://www.rozephoeve.nl/logeren-kamperen/minicamping. 
 

K17 Nederland, Bruinehaar, zaterdag 25 augustus t/m zaterdag 1 september 2018 
Contact Els Boss, tel: 0575-848468, e-mail: 
akclid2@gmail.com 
Het inschrijfgeld voor deze kampeervakantie 
bedraagt per volwassene € 27,- en per kind € 14,-. 
 
We kamperen op camping Erve De Meester: 
https://www.erve-de-meester.nl. 
Onder de oude eikenbomen langs de grens met 
Graafschap Bentheim (tussen grenspaal 97 en 99), ligt 
de buurtschap Bruinehaar. Of zoals die in oude 
documenten, "Broune Haer" en later "De Boerschap 
Bruyne Haer" werd genoemd en dat behoorde tot de 
Heerlijkheid van de Graaf van Almelo. 
De Bruinehaar is geografisch een geheel met de 
Striepe, dat in de Graafschap Bentheim ligt. Het is een esker, die in de Middeleeuwen als een streepje boven het hoogveen 
uitstak. Een esker is een verhoging in het landschap, omdat de smeltende gletscher -ruim 100.000 jaar geleden- het 
meegevoerde zand, stenen en slib afzet als een heuvel. 
Op de brink is indertijd een schooltje gesticht voor de Nederlandse en Duitse kinderen. Op dit schooltje was meester 
Schooten, die in 1850 "Erve de Meester" heeft gebouwd, het schoolhoofd. 

http://www.rozephoeve.nl/logeren-kamperen/minicamping
https://www.erve-de-meester.nl/


 
Na de ontginning door de monniken van het klooster in 
Sibculo werd de heide van Bruinehaar gebruikt om de 
schapen te weiden. De laatste niet ontgonnen delen van het 
hoogveen vormen nu het natuurreservaat "De 
Engbertsdijksvenen", een Natura 2000-gebied. Het gebied is 
1000 ha. groot en gedeeltelijk vergraven, slechts 15 ha. is een 
onvergraven veenpakket. Dit pakket is wel 7 m. dik en 
opgebouwd uit de resten van voornamelijk afgestorven 
veenmossen. 
Rond de jaren 50 van de vorige eeuw ging men beseffen dat 
hoogvenen heel bijzonder waren. Daarom was 
Staatsbosbeheer blij dat ze in 1953 een klein deel van de 
Engbertsdijksvenen kon kopen. Om de Engbertsdijksvenen als 

hoogveen een kans te geven op overleven, dus om weer levend hoogveen te laten ontstaan, heeft Staatsbosbeheer 
verschillende beheersmaatregelen getroffen. 
Daardoor wordt voorkomen dat de veenmossen snel uitdrogen en afsterven. Je vindt er nu weer zeldzame planten als 
Lavendelheide, Witte snavelbies, Zonnedauw, Veenpluis en Eenjarig wollegras. 
Vanaf Bruinehaar kun je gemakkelijk een bezoekje afleggen aan de Twentse stadjes en dorpen zoals Ootmarsum, 
Geesteren, Vasse en Tubbergen. Ook de Duitse plaatsen Bad Bentheim, Tecklenburg en Uelsen zijn zeker de moeite van 
een bezoekje waard. 
We waren al veel vaker in Bruinehaar. Lees de verslagen van 2006, 2011 en 2014 op onze website. 
 

K18 Duitsland, Zingst-Pruchten, zaterdag 29 september t/m zaterdag 6 oktober 2018 
Contact: Loek Batenburg, tel: 010-5922697, email: akclid4@gmail.com 
Het inschrijfgeld voor deze kampeervakantie bedraagt per volwassene € 27,- en per kind € 14,-. 
Afstand naar Zingst vanaf Utrecht: ca. 660 km. 

Een jaar zonder “kraanvogelbestemming” in de herfst is uiteraard niet 
compleet. In Pruchten (vlakbij de dam naar het langgerekte eiland 
Fischland-Darß-Zingst) staan we op een rustige camping aan de rand van 
het 

Nationalpark Vorpommersche Boddenlandschaft. Dit park 
met zijn prachtige open kustlandschap heeft sinds 1992 de 
status van Europees vogelbeschermingsgebied. De kwelders 
van de Oostzee en de “bodden” vormen een voedselrijk 
rustgebied voor tienduizenden trekvogels (meer dan 100 
soorten!), die vanuit Scandinavië en Siberië hier naar 
toekomen. “Bodden” is de plaatselijke naam voor ondiepe baaien, die nauwelijks meer in open verbinding staan met de 
Oostzee. Dikke rietkragen eromheen zorgen voor extra beschutting. 
Ten tijde van onze kampeervakantie arriveren massaal Kolganzen en Rietganzen. Zo’n 60.000 Kraanvogels slapen op een 
schiereiland bij de dam naar Zingst; ‘s ochtends en ‘s avonds vliegen ze luid roepend over de camping naar resp. van hun 
foerageergebieden op het vasteland. In 2008 zagen wij op één dag meer dan 20 Zeearenden! Maar je kunt er ook 
Kegelrobben aantreffen en Visotters. Op het vasteland zijn Reeën, Damherten, Wilde zwijnen en Moeflons regelmatig in 
beeld. 
Onze camping is van alle gemakken voorzien en zowel per auto als per OV goed bereikbaar. Er zijn huisjes te huur, zie de 
informatie van de camping: http://www.naturcamp.de/index.php/nl. 
In het betrekkelijk vlakke gebied is prima te fietsen! Lees meer in de verslagen uit 2008 en 2013, die je op onze website 
kunt vinden. 

http://www.naturcamp.de/index.php/nl

