
Programma Kampeervakanties 2021 
 

 
 Land Plaats /streek Soort Periode Coördinator 

01 Frankrijk Camargue/Goudargues Vroeg kamp Za 24 april/za 8 mei Yolande 

02 Nederland Eesveen Mei Za 1 mei/za 8 mei Jacques 

03 Frankrijk Provence Mei Za 8 mei/za 22 mei Yolande 

04 Nederland Weerribben/wieden Hemelvaart Wo 12 mei/zo 16 mei Inge 

05 Nederland Zwanemeer Pinksteren Vr 21 mei/ma 24 mei Tieke 

06 Duitsland Teutoburgerwoud mei Za 29 mei/za 5 juni pm 

07 Nederland Bruine Haar Kort juni Za 5 juni/za 12 juni Jacques 

08 Frankrijk Vanoise Lang juni Za 12 juni/za 26 juni Tieke 

09 Schotland Newtonmore en Skye 1e zomer Za 3 juli/za 17 juli pm 

10 Zweden Arvika Juli Za 17 juli/za 31 juli Inge 

11 Spanje Picos Berg Za 24 juli/za 7 aug Yolande 

12 Nederland Den Helder Kort zomer Za 7 aug/za 14 aug Tieke 

13 Nederland Winterswijk September Za 28 aug/za 4 sept pm 

14 Hongarije Tiszagyenda September Za 11 sept/za 25 sept Inge 

 

 
K01 Frankrijk, Camargue en Goudargues, zaterdag 24 april t/m zaterdag 8 mei 2021. 
Contact: Yolande Holthuijzen, tel: 06-83708934, email: penningmeester@akc.knnv.nl 
Het inschrijfgeld bedraagt per volwassene € 49,- en voor jongeren € 27,-. 
De afstand vanaf Utrecht naar de Camargue is ca. 1200 km en naar Goudargues ca. 1100 km. 
 

Tijdens deze kampeervakantie worden twee gebieden 
bezocht: eerst kamperen we in de buurt van de kust, bij het 
plaatsje Saintes-Maries-de-la-Mer waar zich Sara, de 
beschermheilige van de Roma’s bevindt. Deze heilige zou 
bescherming bieden voor de plaatselijke bevolking tegen 
plunderingen van de Saracenen. We staan van 25 april t/m 
2 mei op een rustige en prachtig gelegen “Camping à la 
ferme”. De camping heeft geen eigen website, maar je kunt 
al wel een beeld krijgen. De Camargue is een enorme 
delta, gevormd door de Rhône, waar meertjes en lagunes 
afwisselen met lage duintjes, zoutpannen en rijstvelden. 

Een prachtig gebied met een zoutminnende vegetatie (veel Lamsoor en Zeekraal), en een zeer uitbundige 
flora. Een aanrader voor vogelaars (Steltkluut, Purperreiger, Koereiger, eenden soorten, Flamingo’s, 

mailto:penningmeester@akc.knnv.nl
https://www.camping-frankrijk.nl/camping/les-saintes-maries-de-la-mer/clos-peyron/
https://www.camping-frankrijk.nl/camping/les-saintes-maries-de-la-mer/clos-peyron/


Kuifkoekoek, plevieren waaronder Vorkstaartplevier, etc.) en plantenliefhebbers, die zowel langs de kust 
als in het binnenland ogen te kort komen. En niet te vergeten de insecten die volop aanwezig zijn.  
 
Na een week in de Camargue wisselen we van camping en gaan we naar Goudargues in de Gard.  
Goudargues in de Val de Cèze: Camping La Grenouille (2 mei – 9 mei). Kijk eens rond op de camping.  
Dit gebied is heuvelachtig, doorsneden door de gorges van de Cèze en de Cascades de Sautadet en 
kenmerkt zich door kleinschaligheid, waardoor er een variatie van soorten te zien valt, zowel op 
vogelgebied, planten, vlinders en overige insecten. In het gebied bevinden zich middeleeuwse dorpjes die 
zowel cultuurhistorisch als natuurhistorisch aantrekkelijk zijn. Wielewaal, Hop en Bijeneters kom je overal 
tegen, naast leuke meer garrigue-achtige 
soorten als Kleine zwartkop en vogels die 
zich langs de riviertjes bevinden in de 
bomen zoals de Wielewaal en de 
Orpheusspotvogel en in en langs het 
water de Waterspreeuw en Grote gele 
kwikstaart. In een eerder gehouden 
KNNV kampeervakantie werden in één 
dag 120 soorten planten waargenomen 
en zijn soorten als Stofzaad en 
Vogelnestorchis waargenomen, naast 
vele andere soorten orchideeën. Door 
zijn kleinschaligheid en vele (bloeiende 
planten) zijn er veel insecten te vinden en 
dag- en nachtvlinders. Als dagvlinders zijn 
onder meer de Zuidelijke Pijpbloemvlinder en Luzernevlinder, Cleopatra en Blauwe ijsvogelvlinder gezien.. 
Beide gebieden zijn met de fiets ook goed te doorkruisen. Wil je fietsen: neem je fiets mee! 
 
 
K02 Nederland, Eesveen, zaterdag 2 mei t/m zaterdag 16 mei 2021 
Contact: Jacques Bogaarts, tel: 06-51795339, email: jacquesbogaarts@casema.nl 
Het inschrijfgeld bedraagt per volwassene € 49,- en voor jongeren € 27,-. 

 
Noordwest Overijssel en Zuidoost Friesland: het is 
Nederland, maar je waant je in een andere wereld 
met rust, ruimte en natuur. Bovendien wordt 
het Nationaal park Weerribben/Wieden nog steeds 
uitgebreid met nieuwe gebiedjes. Het leuke 
vestingstadje Steenwijk en Vollenhove liggen beide 
op een stuwwal uit de ijstijden. Daartussen 
stroomde een tak van de Oervecht, die het water 
van de smeltende gletsjers afvoerde en zand afzette. 
Het veen dat ontstond werd in de 19e eeuw deels 
afgegraven. Door deze afwisseling van grondsoorten 
en de waterrijkdom van het gebied liggen hier tal 

van gebiedjes die een excursie zeker waard zijn. 
  

http://www.camping-la-grenouille.com/
mailto:jacquesbogaarts@casema.nl
https://www.visitweerribbenwieden.com/nationaal-park


We kamperen in het dichtstbijzijnde bosgebied op camping de Hoogte in Eesveen, bij landgoed de Eese. Dit 
landgoed is een parel op zich. Het landgoed is 800 ha 
groot en in eigendom bij de familie Van Karnebeek en 
bestaat uit bos, natuurterreinen en landbouwgronden. 
Vanwege diverse bijzondere gebouwen en de 
karakteristieke lanenstructuur is de bebouwingskern van 
het landgoed, ca. 80 ha, aangewezen als 
cultuurhistorische buitenplaats. Het is verder een zeer 
afwisselend gebied met bos- en hooilanden, 
monumentale gebouwen en landbouwgronden dat 
grotendeels toegankelijk is voor publiek. Ook hier wordt 
op de akkers nieuwe natuur gevormd. 
Kijk eens rond op deze mooie camping. 
 
 
K03 Frankrijk, Luberon en Drôme Provençale, zaterdag 8 mei t/m zaterdag 22 mei 2021 
Contact: Yolande Holthuijzen, tel: 06-83708934, email: penningmeester@akc.knnv.nl 
Het inschrijfgeld bedraagt per volwassene € 49,- en voor jongeren € 27,-. 
De afstand vanaf Utrecht naar de Luberon is ca. 1160 km. en naar de Drôme ca. 1120 km. 
 

We verblijven in twee verschillende gebieden. 
Allereerst in het 'Parc Naturel du Luberon' in de 
Vaucluse, één van de mooiste streken van de 
Provence. Deze streek staat bekend om z'n 
strakblauwe hemel, stralende zon en zuivere lucht 
en de talrijke pittoreske dorpjes. We kamperen 8-
15 mei op camping Aire naturelle 'Les Joncquiers'. 
Kijk alvast eens rond op de camping. Het terrein 
bevindt zich op een zuidelijke helling tegenover de 
Mourre Nègre, het hoogste punt van de Luberon 
(1125 m), drie kilometer van het dorpje Saint 
Martin de Castillon.  
 
De Luberon staat bekend om z’n natuurschoon. In 

de directe omgeving vind je talloze soorten wilde orchideeën en andere prachtige plantensoorten. Een 
kleine greep: Rood bosvogeltje, Roodbruine wespenorchis, Bijenorchis, Rietorchis, Bokkenorchis, Witte 
bremraap, Gele morgenster. Verder is het een 
eldorado voor vogels zoals de Bijeneter, de Hop, de 
Wielewaal, de Bosuil, de Slangenarend en nog veel 
meer andere soorten. Ook zijn er zeer veel 
vlindersoorten te ontdekken, waaronder 
Koninginnenpage, Sleutelbloemvlinder, Blauwtjes 
en Witjes en de Kolibrievlinder.  
 
De tweede week (15-22 mei) verhuizen we naar de 
wat ruigere Drôme Provençale waar we verblijven 
op camping Les Éphelides bij het dorpje Buis-les-
Baronnies, in het hart van het regionale park 
Baronnies. Lees meer over de camping. Invloed 
van het mediterrane en het alpiene klimaat zorgen voor diversiteit in flora en fauna. Uilen (Steenuil en 
Dwergooruil) voelen zich hier thuis evenals roofvogels (Steenarend en Slangenarend) en gieren (Vale gier en 
Monniksgier). Op de velden bloeien Lavendel, Rozemarijn en Tijm. In de “garrigues” domineren Steeneik, 
Jeneverbes en Brem en langs stroompjes en rivieren in de omgeving (zoals in de gorges d’Ubrieux, de mini-

http://www.natuurcampingdehoogte.nl/
mailto:penningmeester@akc.knnv.nl
http://www.lesjoncquiers.com/
https://www.ephelides.com/


canyon van Toulourenc) Wilgen, Essen en Elzen en diverse soorten varens. Libellesoorten voelen zich hier 
thuis evenals de Vuursalamander.  
 
 
K04 Nederland, Weerribben en Wieden, woensdag 12 mei t/m zondag 16 mei 2021 
Contact: Inge van Iterson, tel: 06-14100926, ingevaniterson@akc.knnv.nl 
Het inschrijfgeld bedraagt per volwassene € 25,- en voor jongeren € 14,-. 

 
Deze kampeervakantie is bij uitstek geschikt voor 
(klein)kinderen. De camping ligt in de natuurgebieden 
van Nationaal park Weerribben en Wieden. De 
Beulakerwijde glinstert in het zonlicht. In de verte zie 
je, middenin het meer, iets dat lijkt op een ijzeren 
bouwwerk. Het is de top van een kerktoren met een 
ijzeren klok, die herinnert aan het verhaal van het 
verdronken dorp Beulake. Een wonderlijk verhaal: 
een dijkdoorbraak werd dorp en inwoners in de 
achttiende eeuw fataal. Het verhaal van Beulake staat 
symbool voor de ontstaansgeschiedenis van dit 
Nationaal Park, met 10.000 hectare het grootste 

aaneengesloten laagveenmoeras van Noordwest-Europa. Het riet zorgt het hele jaar door voor wisselende 
landschappen. Als het riet in de winter is geoogst, kun je zover kijken als je wilt. Langzaam schieten 
frisgroene stengels in de lente op en 's zomers ommuren metershoge donkergroene rietstengels de 
waterkant. Het levert kleine paradijsjes op voor Otters, vuurvlinders en libellen. 
In Sint Jansklooster staat het bezoekerscentrum 
van Natuurmonumenten. Dit is het startpunt 
voor diverse vaar-, fiets- en wandelexcursies 
door Nationaal Park Weerribben-Wieden. Struin 
door het unieke landschap en laat je verrassen. 
Rijksmonument Waterloopbos is een historisch 
openlucht laboratorium in een prachtig 
polderbos. Hier zijn honderden onderzoeken 
uitgevoerd naar het gedrag van water. Je vindt 
er restanten van het onderzoek naar de 
Deltawerken, maar ook van waterwerken voor 
exotische plekken zoals de haven van Lagos. Het 
bos is vrij toegankelijk van zonsopgang tot 
zonsondergang. Gemarkeerde wandelroutes leiden je langs de modellen van waterwerken die als ruïnes in 
het bos liggen. 
We verblijven op camping Het Kamper Erve, kindvriendelijk met zwembad en speelbos. Kijk alvast eens 
rond op de camping. 
 

 
K05 Nederland, Drentsche Aa, vrijdag 21 t/m 
maandag 24 mei 2021 
Contact: Tieke Phaff, tel: 033-4724904, email: 
tiekephaff@yahoo.co.uk 
Het inschrijfgeld bedraagt per volwassene € 25,- en 
voor jongeren € 14,-. 
 

Het stroomdal van de beken bij de Hondsrug is 

ontstaan aan het einde van de voorlaatste ijstijd. 

Toen werd het keileem in Drenthe afgezet en het 

smeltwater van de ijskap die er op lag, zorgde 

mailto:ingevaniterson@akc.knnv.nl
https://nl.wikipedia.org/wiki/Beulakerwijde
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https://www.hetkampererve.nl/
https://www.hetkampererve.nl/
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ervoor dat er een aantal parallel lopende beken naar het noorden liep. 

Het is het best bewaarde, nog vrijwel ongeschonden, natuurlijke beekdal van West Europa! 

Sinds 2002 is de Drentsche Aa een Nationaal Park. Het is een oeroud landschap, het best bewaarde 

esdorpenlandschap van West-Europa. Waar je de geschiedenis van de dorpen, essen, velden en 

beken nog kunt 'voelen'. Waar de beken nog hun natuurlijke loop volgen zoals ze dat al vele 

duizenden jaren doen met een groot aantal ‘loopjes en diepjes’. 

Bos, heide en graslanden wisselen elkaar af. De flora is interessant. Genoemd worden: 

Stengelloze sleutelbloem, Brede orchis, Welriekende nachtorchis, Beenbreek en de zeldzame 

Zwartblauwe rapunzel. 

Er is een vogelkijkhut in het noorden, tegen de Groningse Onlanden aan. Dat is niet ver en je kunt 

er de Witwangstern gaan bekijken. Eind mei is hoe dan ook een mooie tijd om naar vogels te kijken. 

 

Dat er hunebedden zijn hoeft nauwelijks te 

worden vermeld. Maar er zijn ook veel 

grafheuvels uit de nieuwe steentijd, bronstijd en 

ijzertijd. 

 

In 2015 hadden we hier ook al een 

Pinksterkamp. Lees het verslag maar eens. 

Voor een kano zijn de meeste watergangetjes te 

smal (niet allemaal overigens), maar verder kun 

je hier van alles. Prachtig fietsen en wandelen en 

gratis zwemmen in het luxe zwembad naast de 

camping. 

Bekijk hier de camping. 
 
 
K06 Duitsland, Teutoburger Wald, zaterdag 29 mei t/m zaterdag 5 juni 2021 
Contact: pm 
Het inschrijfgeld bedraagt per volwassene € 30,- en per kind € 16,-. 
De afstand vanaf Utrecht naar Lienen is 220 km. 
 

Het Teutoburger Wald bestaat uit een serie van 
beboste, kalkhoudende heuvelruggen ten zuiden 
van de stad Osnabrück in het noordwesten van 
Duitsland. Samen met de Wiehengebirge (ten 
noorden van Osnabrück) ligt het binnen de 1500 
km² Natur- und Geopark TERRA.vita. Deze 
kampeervakantie vindt plaats in het noordelijke 
gedeelte van het Teutoburger Wald, waar het 
gesteente opgebouwd is uit zandsteen en kalksteen 
uit het Trias met een hoogste punt van 331 m 

boven de zeespiegel. 
 

https://www.knnv.nl/sites/www.knnv.nl/files/2015K06DrentseAa.pdf
http://www.zwanemeer.nl/
https://de.wikipedia.org/wiki/Teutoburger_Wald
https://de.wikipedia.org/wiki/Teutoburger_Wald
https://de.wikipedia.org/wiki/Teutoburger_Wald
https://de.wikipedia.org/wiki/Wiehengebirge
https://www.geopark-terravita.de/


De hellingen zijn begroeid met Beuk en verschillende soorten naaldbomen. Waar kalk aan de oppervlakte 
komt, staat Haagbeuk met daaronder een rijke begroeiing. De bossen herbergen diverse spechten en kleine 
zangvogels zoals de Appelvink. Naast de bossen zijn er veen-, gras- en heidelandschappen met de hiervoor 
karakteristieke vegetatie, inclusief verschillende soorten orchideeën. Op open plekken komen kleine pages, 
parelmoervlinders en blauwtjes voor. Het gebied is ook rijk aan amfibieën (Alpenwatersalamander, 
Kamsalamander en Boomkikker). Het glooiende landschap heeft iets weg van Zuid-Limburg en sommige 
huizen zijn in vakwerkstijl gebouwd. Wandelroutes bieden vanaf de heuveltoppen een fantastisch uitzicht 
op het schilderachtige landschap. 
 
We verblijven op de camping Eurocamp Lienen, 20 km ten zuidwesten van Osnabrück. Neem alvast een 

kijkje. De camping ligt ten noorden van de 
zuidelijkste heuvelrug, terwijl het dorp Lienen 
zich aan de zuidelijke kant van de heuvelrug 
bevindt. Op de satellietfoto van Google Maps 
zijn 3 grote kalksteengroeves te zien die deze 
heuvelrug ‘opensplijten’. In de meest westelijke 
kalksteengroeve Dykerhoff naast het dorp 
Lengerich zijn, onder leiding van een gids, 
fossielen te vinden. In de andere richting, op de 
Silberberg, ten noorden van het dorp Natrup-
Hagen, vond ooit primitieve mijnbouw plaats 
(lood, zink, zilver) wat terug te zien is in zinkflora 
in een rijk kalkgrasland. 
 

Meer dan 2000 jaar geleden, ergens in de regio, vond de Varusslag (Varusschlacht) plaats. In deze historisch 
belangrijke veldslag hebben Germaanse volken onder leiding van Arminius (ook bekend als Herman) drie 
legioenen van Romeinse troepen vernietigd. De moderne naam ‘‘Teutoburger Wald’’ (daarvoor heette die 
‘‘Osning’’) komt vanuit een 19de-eeuwse interpretatie waarin geclaimd werd dat de veldslag in de buurt van 
Bielefeld zou hebben plaatsgevonden. Moderne archeologie heeft echter bepaald dat (tenminste de laatste 
fase van) de veldslag plaatsvond in de buurt van het dorp Kalkriese, aan de noordkant van het 
Wiehengebirge ten noordwesten van Osnabrück, waar nu een museum Romeinse vondsten tentoonstelt. 
 
Er zullen met name wandelexcursies gehouden worden. Fietsen kan wel, maar is erg zwaar in dit 
heuvelachtige gebied. De verslagen van de vakanties van mei 2007 en augustus 2017 (allebei op Eurocamp 
Lienen gehouden) geven een goede indruk van wat hier te verwachten is. 
 
 
K07 Nederland, Bruinehaar, zaterdag 5 juni t/m zaterdag 12 juni 2021 
Contact: Jacques Bogaarts, tel: 06-51795339, email: jacquesbogaarts@casema.nl 
Het inschrijfgeld bedraagt per volwassene € 30,- en voor jongeren € 16-. 
 
De camping ligt in Twente, ongeveer tien kilometer 
boven Almelo. Het gebied daar is af en toe licht 
glooiend en doet al een beetje aan Duitsland denken. 
De ruilverkavelingsgolven, die in Nederland in de 
decennia na de wereldoorlogen voor veel 
veranderingen hebben gezorgd, hebben in dit deel van 
Nederland toch nog een hele hoop gebiedjes niet 
weten te vinden. Bovendien worden en zijn er in de 
omgeving behoorlijk wat herstelwerkzaamheden aan 
de natuur verricht. De Overijsselse Vecht heeft nog 
steeds een meanderend karakter, vooral omdat er al 
vroeg, ten behoeve van de scheepvaart, kanalen 
werden gegraven als alternatief voor de Vecht. In een van de bochten bevind zich het Junner Koeland, een 

http://camping-lienen.de/
http://camping-lienen.de/
https://goo.gl/maps/ZaZvGajj5k61Zgfn6
http://www.dyckerhoff-lengerich.de/online/de/Home.html
https://www.natuurfotografie.nl/gebieden/silberberg/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Slag_bij_het_Teutoburgerwoud
https://www.kalkriese-varusschlacht.de/
https://www.knnv.nl/sites/www.knnv.nl/files/2007K05Teutoburgerwoud.pdf
https://www.knnv.nl/sites/www.knnv.nl/files/2017K10Teutoburgerwald.pdf
mailto:jacquesbogaarts@casema.nl


prachtig natuurgebied. Verder zijn er her en der nog prachtige natuurgebieden in de directe omgeving te 
vinden, denk bijvoorbeeld aan het Springendal met zijn bronnen en beken. 
 

De camping zelf, Erve de Meester, is voor de 
KNNV zeker geen onbekende. Bezoek alvast 
eens de webpagina van de camping. 
We waren er al eerder, in 2009, 2014 en 
2018. De camping ligt in Bruinehaar bij 
Langeveen, gelegen op een haar, een 
zandrug. In de omgeving lagen vroeger 
veengebieden, die tegenwoordig voor het 
grootste deel ontgonnen zijn. Hoe die 
ontginning in zijn werk ging is in 
Vriezenveen in het Veenmuseum nog te 
zien. Van de kampeervakanties in 2014 en 
2018 zijn op de website nog mooie 
verslagen te vinden.  

 
 
K08 Frankrijk, Vanoise, het hart van de Franse Alpen, zaterdag 12 jun t/m zaterdag 26 juni 2021 
Contact: Tieke Phaff, tel: 033-4724904, email: tiekephaff@yahoo.co.uk 
Het inschrijfgeld bedraagt per volwassene € 49,- en voor jongeren € 27,-. 
De afstand vanaf Utrecht is ca. 1100 km. 

 
Vóór 1866 hoorde de Vanoise, het hart van de 
Franse Alpen, bij Italië, maar men sprak er Frans. 
Het vormt met de Gran Paradiso één groot 
natuurgebied. Het is sinds 1963 het oudste Parc 
National van Frankrijk. 
In het gebied zijn een tiental gletsjers, die deels 
samen een gletsjergebied vormen. We zullen dus 
de flora onder de smeltende sneeuw vandaan 
zien komen in juni. 
De geologie van het gebied is zeer complex met 
over elkaar heen liggende en geplooide lagen, die 
door 

erosie weer ergens aan de oppervlakte verschijnen. Daardoor 
komen er verschillende grondsoorten vlak naast elkaar voor. De 
plantengroei is daardoor zeer divers. Eén derde van alle in 
Frankrijk voorkomende plantensoorten groeit hier. Diverse 
zeldzaamheden worden genoemd, zoals het Linnaeusklokje en 
het Mt. Cenisklokje. 
Er leven veel Gemzen en Steenbokken. Andere zoogdieren zijn 
o.a. Vos, marter, Das, Hermelijn, Alpenmarmot en diverse 
vleermuissoorten. 
Vogels bevinden zich meestal op afstand, maar we zouden er 
toch Steenarenden, gieren, Notenkrakers, uilen, de Blauwe 
rotslijster, de Steenpatrijs en de Rotskruiper kunnen 
tegenkomen. 
Er is een infocentrum in Lanslebourg en een botanische tuin: 
Jardin botanique de Mt Cenis. 
We kamperen op: Le val d'Ambin. Lees meer over de camping. 
Deze ruime camping is gelegen op 1200 meter hoogte. Het 

https://www.erve-de-meester.nl/
https://www.erve-de-meester.nl/
https://www.knnv.nl/sites/www.knnv.nl/files/2014K10Bruinehaar.pdf
https://www.knnv.nl/sites/www.knnv.nl/files/2018K17Bruinehaar.pdf
mailto:tiekephaff@yahoo.co.uk
https://www.camping-bramansvanoise.com/fr/il4-page_p256-bienvenue-au-camping-le-val-d-ambin-a-bramans-savoie.aspx


dorp Bramans van ongeveer 400 inwoners ligt op loopafstand en er is een winkel. 
Het dichtstbijzijnde treinstation is in Modane, op 10 km afstand van Bramans. 
 
 
K09 Schotland, Newtonmore en Skye, zaterdag 3 juli t/m zaterdag 17 juli 2021 
Contact: pm 

Het inschrijfgeld bedraagt per volwassene € 49,- 
en per kind € 27,-. 
De afstand Utrecht–Invernahavon via Hoek van 
Holland – Harwich ferry is ca 1150 km; de camping 
op Skye is ca 235 km verder, te bereiken via een 
brug (geen ferry) 
 
Deze kampeervakantie bestaat uit 2 locaties: we 
verblijven een week bij Newtonmore in de 
Highlands en daarna een week bij Edinbane in het 
noorden van het eiland Skye in de Inner Hebrides. 
De locaties zijn dezelfde als de laatste keer in 
Schotland in 2014 (helaas werd er geen verslag 
van gemaakt). 
 

Newtonmore ligt aan de rivier de Spey, aan de westkant 
van Cairngorms National Park. Bij de rivier is de 
Waterspreeuw te zien en hoog in de nabijgelegen bergen 
het Schotse sneeuwhoen en misschien het Auerhoen. De 
Steenarend en de Slechtvalk komen hier ook voor en in de 
vele lochs de Roodkeelduiker en de Kuifduiker. De rivier- 
en beekdalen kennen een rijke flora en ook in de vochtige 
heidevelden komen veel planten voor.  
De regio kent een rijke historie, waarvan ruïnes en 
kastelen blijk geven. We verblijven op Invernahavon 
Caravan Site in Glentruim bij Newtonmore. Neem een 
voorproefje van de camping. 
 

De naam Skye is afgeleid van het Gaelisch woord voor vleugel, de vorm van het eiland. De kustlijn wordt aan 
beide zijden diep ingesneden door lochs en baaien, waar schitterende wandelingen te maken zijn. Het 
eiland heeft een zeer gevarieerd landschap, in het zuiden ligt een bergrug met toppen van 1000 m. De 
geschiedenis kent Noorse en Keltische invloeden. Op Skye verblijven we op de camping Skye Camping and 
Caravanning Club Site in de buurt van Edinbane, gelegen aan Loch Greshornish met uitzicht op de lage 
heuvels. Krijg een eerste indruk van de camping. Op loopafstand zijn soms Zeeotters en een Zeearend te 
zien. 
 
 
K10 Zweden, Glaskogen (bij Arvika), zaterdag 17 juli t/m zaterdag 31 juli 2021 
Contact: Inge van Iterson, tel: 06-14100926, ingevaniterson@akc.knnv.nl 
Het inschrijfgeld bedraagt per volwassene € 49,- en voor jongeren € 27,-. 
De afstand vanaf Utrecht is ca. 1300 km. 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Cairngorms_National_Park
https://www.invernahavon.com/
https://www.invernahavon.com/
https://www.invernahavon.com/
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https://www.campingandcaravanningclub.co.uk/campsites/uk/isle-of-skye/portree/skye-camping-and-caravanning-club-site
https://www.campingandcaravanningclub.co.uk/campsites/uk/isle-of-skye/portree/skye-camping-and-caravanning-club-site
http://www.skyecamp.com/
mailto:ingevaniterson@akc.knnv.nl


Een nieuwe bestemming in Zweden is dit 28.000 ha. groot na-
tuurreservaat Glaskogen bij Arvika in West Värmland. Het ge-
bied is grotendeels zeer dun bevolkt en wordt omschreven als 
echt wildernisgebied. Het landschap is heuvelachtig met tal van 
kleine en ook een paar grote meren. Er komen o.a. Elanden en 
Bevers voor en ook veel vogelsoorten: o.a. Kraanvogels en di-
verse soorten arenden, spechten, uilen, duikers, steltlopers en 
hoenders. Daarnaast biedt het gebied ook voor floristen tal van 
verrassingen. Je kunt 
er wandelen en fiet-
sen (300 km. aan pa-
den), daarnaast leent 
het gebied zich er bij 
uitstek voor om per 
(Canadese) kano ont-
dekt te worden. Met 
de deelnemers zal 

vooraf besproken worden of men aan een dergelijke (meerdaagse?) tocht deel wil nemen.  
We kamperen bij Glaskogens camping in Lenungshammar. Neem alvast een kijkje op de camping. 
 
 
K11 Spanje. Picos, zaterdag 24 juli t/m zaterdag 7 augustus 2021 
Contact: Yolande Holthuijzen, tel: 06-83708934, email: penningmeester@akc.knnv.nl 
Het inschrijfgeld bedraagt per volwassene € 49,- en voor jongeren € 27,-. 
De afstand vanaf Utrecht naar de Picos is ca. 1600 km. 
 
Onze camping la Molina bevindt zich midden in de Picos de Europa, vlak bij het stadje Potes. De camping 
heeft zelf geen website, maar via de ANWB kun je een kijkje nemen. 

De Picos de Europa (letterlijk: "Pieken van Europa") is een 
bergketen in het noorden van Spanje, onderdeel van 
het Cantabrisch Gebergte. De bergketen ligt zo'n 20 km ten 
zuiden van de Spaanse noordkust op de grens van de 
autonome regio's Asturië, Cantabrië en Castilië en León. Het 
grootste deel van de Picos de Europa is een nationaal park. 
 
De rotsen zijn bijna allemaal van kalksteen en glaciale krachten 
hebben bijgedragen aan een opmerkelijk gebied 
van alpiene karstverschijnselen. Vanwege het kalkrijke karakter 
is de verscheidenheid aan plantensoorten groot. En deze 
overvloedige bloemenzee trekt weer zeer veel vlinders aan. 

Het is aan te bevelen het verslag uit 2014 
even in te zien om alvast een idee te hebben 
van de rijkdom aan soorten die eerder 
gevonden werden. Er lopen prachtige 
wandelroutes door het gebied en soms biedt 
de kabelbaan de mogelijkheid nog hoger het 

http://www.glaskogen.se/
mailto:penningmeester@akc.knnv.nl
https://www.anwbcamping.nl/spanje/cantabrie/camping-el-molino
https://nl.wikipedia.org/wiki/Spanje
https://nl.wikipedia.org/wiki/Cantabrisch_Gebergte
https://nl.wikipedia.org/wiki/Asturi%C3%AB_(regio)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Cantabri%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/wiki/Castili%C3%AB_en_Le%C3%B3n
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kalksteen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Alpiene_orogenese
https://nl.wikipedia.org/wiki/Karst_(geografie)
https://www.knnv.nl/sites/www.knnv.nl/files/2014K08Picos.pdf


gebied in te gaan. Vele bergtoppen komen boven de 2400 meter uit. De hoogste bergtop is de Torre de 
Cerredo, met een hoogte van 2648 meter 
De centrale en westelijke bergmassieven worden van 
elkaar gescheiden door de anderhalve kilometer 
diepe kloof van de rivier de Cares (een aanrader om 
doorheen te lopen!). 
In de bergen kan de Cantabrische gems gezien worden 
en natuurlijk wemelt het van de gieren (waaronder Vale 
Gier en Lammergier) die in de rotsen broeden, maar ook 
Rotskruipers en Alpenkraaien. Typische Iberische 
vogelsoorten treft men er ook aan, o.a. de Iberische 
groene specht.  
Al met al een aanrader voor degenen die van wandelen, 

bergen, verre uitzichten, bloemenzeeën, vlinders en vogels houden. 
 
 
K12 Nederland, Den Helder, zaterdag 7 augustus t/m 14 augustus. 
Contact: Tieke Phaff, tel: 033-4724904, email: tiekephaff@yahoo.co.uk 
Het inschrijfgeld voor deze kampeervakantie bedraagt per volwassene € 30,- en voor jongeren € 16,-. 

 
Den Helder was vroeger de uithoek van 
Nederland. Wat kun je in Den Helder? Heel veel! 
In 2015 werden we verrast door de vele 
mogelijkheden. Lees maar in het verslag. 
Vrijwel de hele duinstrook en meer, gebieden die 
in de 20e eeuw nog militair terrein waren, zijn 
opengesteld en er is nieuwe natuur gecreëerd. 
Vlak bij de camping vind je bijvoorbeeld 
Mariëndaal en het Refugium, waar nu 
interessante plantengroei is zoals het Goudknopje 
en diverse orchideeën. 
Ook wat er over is van het oude Nollenlandschap, 
de oude duinen van Ooghe, het voormalige eiland 

waar de Donkere duinen en het dorpje Huisduinen op gelegen zijn, is opengesteld en waterrijk gemaakt. In 
het gebied voorkomende bedreigde plantensoorten zoals de Stijve ogentroost, Klein wintergroen, 
Geelhartje en Duizendguldenkruid staan op de Nederlandse Rode lijst voor planten. 
De duinen zijn zgn. grijze duinen, kalkarm, met daardoor een andere begroeiing. Hier doen de Konijnen het 
nog wel goed en daardoor zijn er ook holen voor Tapuiten. In het duinmeertje ten noorden van de 
Donkere duinen leven veel Geoorde futen. 
Veel trekvogels passeren en strijken neer op de 
onder water gezette bollenvelden en de struikjes 
van de voormalige vuilnisbelt van Den Helder. 
Het is een hotspot voor zeldzaamheden in de 
trektijd. Voorts zijn er het Balgzand, met een 
vogelkijkhut (telescoop wel aan te raden) en 
Texel, dat binnen een uur te bereiken is met fiets 
en boot. Fietsend langs de duinen kom je in 
Callantsoog met het Zwanenwater en alweer 
nieuwe natuur achter de Hondsbossche 
Zeewering. 
Er zijn ook diverse interessante 
‘slechtweeruitjes’ zoals het Marinemuseum en het historisch museum in fort Kijkduin. Daar is ook een 
zeeaquarium en een Japanse tuin in de voormalige gemeentekas. 
 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Kloof
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Cares&action=edit&redlink=1
mailto:tiekephaff@yahoo.co.uk
https://www.knnv.nl/sites/www.knnv.nl/files/2015K15Den%20Helder.pdf


Op de camping “De Donkere Duinen” is veel ruimte en je kunt er fietsen huren. Je kunt dat lezen op de 
website van de camping. Er is een restaurant vlakbij en een winkelcentrumpje op 5 min fietsen afstand. 
 
 
K13 Nederland, Winterswijk, zaterdag 28 augustus t/m zaterdag 4 september 2021 
Contact: pm 
Het inschrijfgeld bedraagt per volwassene € 30,- en per kind € 16,- 

 
Het coulissenlandschap rondom Winterswijk met zijn 
bosjes en akkers, lanen en houtwallen, beekjes en 
hoogveengebieden, nodigt de bezoeker uit om met 
name libellen, reptielen, moerasplanten en bosvogels 
te zoeken. 
 
Diverse gebieden in de Achterhoek, met name 
hoogveengebieden, worden tegenwoordig beschermd 
door hun Natura 2000 status. Onder de attracties zijn: 

• de Winterswijkse steengroeve en de nabijgelegen 
blauwgraslanden van Willinks Weust, 

• Berenschot's Watermolen aan de beek de 
Schlinge, binnen het moerasbos de 
Bekendelle, 

• de Lavendelheide van het Wooldse Veen, 

• de (exotische) Flamingo’s van het 
Zwillbrocker Venn (net over de grens in 
Duitsland), en 

• het extensieve hoogveengebied dat uit het 
Korenburgerveen, het Vragenderveen en het 
Meddose Veen bestaat, waar soms 
Kraanvogels neerstrijken. 

Behalve wandelen kan er ook prima gefietst 
worden. 
 
We verblijven op Boerderijcamping Kortschot in Winterswijk Henxel. Kunt hier een kijkje nemen op de 
camping. We waren daar eerder in augustus 2014, lees er in het verslag meer over.  
 
 
K14 Hongarije Tiszagyenda, zaterdag 11 september t/m 25 september 2021 
Contact: Inge van Iterson, tel: 06-14100926, email: ingevaniterson@akc.knnv.nl 
Het inschrijfgeld bedraagt per volwassene € 49,- en voor jongeren € 27,-. 
Afstand vanaf Utrecht is ca. 1500 km. 
 
Tiszagyenda is een nieuwe bestemming voor de KNNV. Het ligt in Oost Hongarije in de driehoek van 
Hortobagy, het Tiszameer en de Tiszarivier, 200 km van Boedapest, 
Het gebied heeft een zeer afwisselend karakter, steppen, wetland, bergen en een grote diversiteit wat 
betreft flora en fauna.  

https://www.donkereduinen.nl/de-donkere-duinen/
https://www.donkereduinen.nl/de-donkere-duinen/
http://www.kortschot.nl/
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https://www.knnv.nl/sites/www.knnv.nl/files/2014K14Winterswijk.pdf
https://www.knnv.nl/sites/www.knnv.nl/files/2014K14Winterswijk.pdf
mailto:ingevaniterson@akc.knnv.nl


Waarbij met name de vogelrijkdom zeer in trek is bij 
vogelliefhebbers. De volgende vogels worden er veel 
gezien: Bijeneter, Scharrelaar, Syrische bonte specht, 
Witwangstern, Draaihals, Blonde tapuit, Kwak, Ral- en 
Purperreiger, Kraanvogel, de Grote trap, Zee- en 
Visarend, Keizerarend en Wespendief. 
Zie onderstaande aanbeveling van de Vogelbescherming: 
www.vogelbescherming.nl/actueelbericht/zomervogels-
in-hongarije-2 dd.juli 2019. 
De omgeving telt 6 verschillende nationale parken 

waaronder het nationaal park Hortobagy, de grootste puszta van Europa (werelderfgoed Unesco 1999). In 
dit cultuurlandschap van de Hongaarse Puszta komen al meer dan 2000 jaar traditionele vormen van 
landgebruik voor. Het is het land van de herders en de traditionele goulash. 
Het land wordt begraasd door vee 
aangepast aan de steppe, puszta. 
Kenmerkend voor de laagvlakte is het 
grauwwitte Hongaars steppenrund en het 
oud en zeldzaam Rackaschaap met 
geschroefde hoorns.  
Het gebied is omgeven door 
nederzettingen waaronder de 
belangrijkste Tiszafured bij de Tiszarivier 
en de stad Debrecen (grafheuvels) 
In september is het er stabiel zonnig nazomerweer. 
Kleinschalig vakantiepark/camping Puszta Eldorado biedt de mogelijkheid om te kamperen en er zijn een 
hut/ chalets te huur en fietsen. Je kunt hier een kijkje nemen op de camping. 
Het ligt op een terrein van 6 ha. Op het terrein is een natuurpark met een schuil(foto)hut. Op en rond het 
park leven verschillende vogels, kikkers en reptielen.  
Er kunnen excursies geboden worden door ervaren gidsen waaronder de eigenaar van dit terrein, o.a. per 
boot over het Tiszameer. 
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