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K01 Spanje, Extremadura, zaterdag 23 april t/m zaterdag 7 mei 2022 
Contact: Yolande Holthuijzen, tel: 06-83708934, email: penningmeester@akc.knnv.nl 
Het inschrijfgeld voor deze kampeervakantie bedraagt per volwassene € 49,- en voor jongeren € 27,-.  
De kosten voor de camping zijn voor eigen rekening. 
De afstand vanaf Utrecht naar de Extremadura is ca. 2000 km.  
 

In april Spanje bezoeken levert veel boeiende 
waarnemingen op. Komend jaar kiezen we 
tijdens onze voorjaarskampeervakantie voor 
het noordelijke en het zuidelijke deel van deze 
streek. De eerste week verblijven we aan de 

rand van het “Parque regional de la Sierra de Gredos”. 
Neem alvast een kijkje op de camping. Na een week 
vertrekken we naar het Nationaal Park Monfragüe. Ook 
deze camping kun je alvast rondkijken. 
Je treft in deze gebieden een grote rijkdom aan 
biotopen / ecosystemen aan: eikenbossen, mediterraan 
struweel en bos, rotsen van calciet en leisteen, meren 
en bergstroompjes.  

Van alle gebieden in Spanje ligt de 
Extremadura het verst verwijderd van de 
moderne wereld en is dus rustig. Groene 
siërra’s strekken zich uit naar het zuiden 
over golvende rotsachtige heuvels.  
Deze glooiende vlaktes herbergen de 
Grote en Kleine trap, Witbuik- en 
Zwartbuikzandhoen en de Scharrelaar. 
Veel Kleine torenvalken en Ooievaars 
nestelen in de kleine dropjes. Prachtig 
zijn de oude en sfeervolle stadjes, waar 
de tijd lijkt te hebben stilgestaan. Het is 
een ideaal gebied voor de liefhebber van 
natuur en cultuur!  

mailto:penningmeester@akc.knnv.nl
https://www.candelariocamping.com/
http://www.campinglasvilluercasguadalupe.es/
http://www.campinglasvilluercasguadalupe.es/


We waren In 2007, 2010, 2015 en 2016 al eerder in dit gebied. Wordt ook enthousiast, bijvoorbeeld 
door het verslag van 2015 te lezen. 
 
 
K02 Nederland, Noordhollands Duinreservaat, zaterdag 30 april t/m zaterdag 7 mei 2022 
Contact: Ingrid Martin, tel: 06-30087539, ingridmartin@akc.knnv.nl 
Het inschrijfgeld voor deze kampeervakantie bedraagt per volwassene € 30,- en voor jongeren € 17,-.  
De kosten voor de camping zijn voor eigen rekening. 
 

In het duingebied van het 
Noordhollands Duinreservaat 
heeft de natuur voorrang. Auto 
's komen er niet en dat 
betekent in alle rust wandelen 
en fietsen. Het Noordhollands 
Duinreservaat is een van de 
grootste natuurgebieden in ons 
land. Het gebied strekt zich uit 
van de terreinen van Tata Steel 
bij Wijk aan Zee tot de 
Schoorlse Duinen. Het is zo’n 
20 kilometer lang en gemiddeld 
2,5 km breed, met een 
oppervlakte van 5.300 hectare.  
Het gebied omvat duinen, 

strand, binnenduinrandbossen met veel reliëf en enkele kleinere natuurgebieden.  
In het Noordhollands Duinreservaat komen veel plant- en diersoorten voor. Dit heeft alles te maken 
met de uitgestrektheid en afwisselende begroeiing. Ook de hoogte, de vochtigheid, het kalkgehalte 
en het menselijk gebruik in het verleden hebben gezorgd voor een grote verscheidenheid aan 
soorten. In het duinreservaat bij Heemskerk komen oude reuze paraboolduinen voor, grenzend aan 
het infiltratiegebied. Vanuit de vogelkijkhut “het Boetje van onze Kees” zijn soms Roerdomp, 
Waterral en IJsvogel te zien naast de kolonie Aalscholvers.  
 
Naast het duingebied liggen 
een aantal andere 
natuurgebieden die de 
moeite van het bezoeken 
waard zijn: Marquette en 
de graslanden aan de 
Noordermaatweg. Rondom 
het kasteel Marquette in 
het plaatsje Heemskerk, 
bekend om zijn 
stinsenplanten, liggen 
weilanden en een 
waterberging. Het land van 
de Marquette golft een 
beetje, het hogere land ligt namelijk op een strandwal en de lagere delen waren vroeger onderdeel 
van het stroomgebied van het Oer-IJ. De drassige omstandigheden zorgen voor massa’s 
Dotterbloemen, gevolgd door het paars van Echte koekoeksbloemen. Ook is het grasland uitermate 
geschikt voor weidevogels.  

https://kampeervakanties.knnv.nl/wp-content/uploads/sites/14/2020/12/2015K01Extremadura.pdf
https://kampeervakanties.knnv.nl/wp-content/uploads/sites/14/2020/12/2015K01Extremadura.pdf
mailto:ingridmartin@akc.knnv.nl
https://www.pwn.nl/noordhollands-duinreservaat
https://www.pwn.nl/noordhollands-duinreservaat


Ten noorden en oosten van Castricum ligt een bijzonder gebied, de duinpolders. De overgang van de 
duinen naar de veenweiden is hier bijna niet aangetast door menselijke invloed. Het water van de 
hooggelegen duinen stroomt langzaam in de sloten achter de duinen. Dit schone kwelwater wordt zo 
lang mogelijk vast gehouden in de Schoonwatervallei en de gebieden van De Hooge Weide. Allerlei 
plantensoorten zoals Rietorchis, Bijenorchis, Keverorchis, Echte koekoeksbloem, Rond Wintergroen, 
Dwergbies en veel mossoorten komen spontaan terug. De poelen zijn ontdekt door kikkers, 
salamanders, rugstreeppadden, watervogels, sprinkhanen en libellen. 
Pal langs de A9, zowel links als rechts, ter hoogte van Limmen en Heiloo ligt het natuurgebied Het 
Die. Dit gebied bestaat uit meerdere percelen weiland rondom het water Die. De percelen krijgen 
nog een snufje ziltigheid mee van het enigszins brakke Die-water. Hier groeit van alles wat in de rest 
van de provincie zeldzaam is geworden. In het voorjaar en zomer zijn er weidevogels, die er broeden 
en hun jongen grootbrengen.  

Wie een flinke fietstocht wil maken kan 
naar de Eilandspolder, langs dorpjes als 
De Rijp en Graft, met eveneens mooie 
natuurgebiedjes onderweg zoals de 
Hempolder bij Akersloot. 
We kamperen op het 
natuurkampeerterrein "Klein Hemelrijk" 
te Heemskerk aan het aangrenzende 
Noordhollands Duinreservaat. In het 
omliggende duingebied liggen diverse 
wandel -en fietsroutes. Het strand en 
de zee zijn een kwartiertje fietsen door 
het prachtige duingebied. Hier kan je 
genieten van de ruimte, rust en het 
natuurlijke karakter. Naast tenten 
mogen kleine kampeerbusjes, 
vouwwagens en caravans op het terrein 

staan. Neem vast een kijkje op dit mooie natuurkampeerterrein. 
 
Neem ook eens een kijkje bij het Landschap Noordholland en bij de site duinenenmensen 
 

 
K03 Frankrijk, Plateau de Bourgogne (Morvan), zaterdag 
14 mei t/m zaterdag 28 mei 2022 
Contact: Frans Duijm, tel: 06-22205668, email: 
fransduijm@akc.knnv.nl 
Het inschrijfgeld voor deze kampeervakantie bedraagt per 
volwassene € 49,- en voor jongeren € 27,-.  
De kosten voor de camping zijn voor eigen rekening. 
De afstand vanaf Utrecht naar de Morvan is ca. 600 km.  
 
Bourgondië kent zeer verschillende landschappen, met 
glooiende heuvels, maar ook bergachtig met toppen tot 
900 meter. In het centrum liggen kalksteenplateaus, die in 
het oosten eindigen in steile hellingen. In het zuiden vind 
je graniethellingen, maar ook het meer heuvelachtige Parc 
Naturel Régional de Morvan. De rivier de Yonne ontspringt 
in de Morvan. Het brongebied en de kalhellingen zijn rijk 
aan orchideeën. Daarover is te lezen in het verslag van de 

https://www.kleinhemelrijk.nl/
https://www.landschapnoordholland.nl/
https://duinenenmensen.nl/
mailto:fransduijm@akc.knnv.nl
https://kampeervakanties.knnv.nl/wp-content/uploads/sites/14/2020/12/2012K05Morvan.pdf


kampeervakantie in 2012. Voor de komende 
kampeervakantie is een gebied veel noordelijker 
gekozen.  
 
Langs de 
Yonne ligt het 
prachtige 
dorpje Mailly-
le-Chateau 
met de 
camping le 

Pré du Roi -de koningsweide-  waar we verblijven. De 
ligging is natuurhistorisch zeer fraai: je bevindt je aan de 
rand van het Bekken van Parijs en de echte (zure) Morvan 
is niet ver weg. De Yonne heeft een fraai slingerende vallei 
in de kalk gevormd, waardoor koraal-rif-resten als laatste 
getuigen van de Jura-zee te zien zijn. Geologisch een 
prachtig gebied, maar daardoor ook met een zeer diverse 
flora met vele kalkminnende soorten, een flora waar veel 
vlinders en andere insecten op af komen. De vallei van de 
Cure bijvoorbeeld is een Natura 2000 gebied. Naast deze 
fraaie natuurhistorische omgeving zijn er de vijf mooiste 
dorpjes van de Borgogne te vinden: Vezelay met een indrukwekkende basiliek èn bedevaartsoord en 
kunstenaarsdorp, Noyers-sur Serein, Flavigny-sur-Ozerain met prachtige middeleeuwse 
verdedigingswerken, Epoisses met zijn beroemde stinkkazen en fantastisch kasteel. Te veel om op te 
noemen en twee weken in zo’n gebied verblijven is dan ook veel te kort! 
 
 
K04 Spanje, Albarracín, zaterdag 21 mei t/m zaterdag 4 juni 2022  
Contact: Yolande Holthuijzen, tel: 06-83708934, email: penningmeester@akc.knnv.nl 
Het inschrijfgeld voor deze kampeervakantie bedraagt per volwassene € 49,- en voor jongeren € 27,-.  
De kosten voor de camping zijn voor eigen rekening. 
Afstand vanaf Utrecht naar Albarracin is ca. 1.670 km. 
 

Albarracín, een nieuwe 
kampeerbestemming voor de KNNV, 
ligt zo’n 150 km. pal ten oosten van 
Madrid, in de provincie Teruel in het 
meest zuidelijke deel van de regio 
Aragón. Je kunt hier de camping 
bekijken.  
Het wordt wel gezien als “het mooiste 
dorp/stadje van Spanje” en is 
uitgeroepen tot werelderfgoed. Het 
middeleeuwse Moorse stadje ligt op 
een hoogte van ca. 1100 m. op een 
schiereiland midden in de rivier de 
Guadalaviar en is de grootste plaats in 
het uitgestrekte natuurgebied Montes 

https://kampeervakanties.knnv.nl/wp-content/uploads/sites/14/2020/12/2012K05Morvan.pdf
mailto:penningmeester@akc.knnv.nl
https://www.campingalbarracin.com/nl/
https://www.campingalbarracin.com/nl/


Universales (tot bijna 2000 m. hoog) en Sierra de 
Albarracín.  Het gebied is - met ongeveer 5000 
inwoners op het oppervlak van de provincie 
Utrecht - zeer dun bevolkt. De berggebieden 
maken deel uit van Sistema Ibérico. De rivieren 
Taag, Júcar en Guadalaviar ontspringen er. In het 
gebied komen zeer verschillende geologische lagen 
aan de oppervlakte, waardoor in de diverse 
gebieden een uiterst gevarieerde plantengroei is 
ontstaan. Het gebied geldt als één van dé “plant 
hunting regions” op het Iberisch schiereiland! 
Maar wellicht nog bekender is het om zijn 
bijzonder rijke vlinderfauna. Verschillende Spaanse 
endemische soorten komen alleen in dit gebied 
voor. In juni 2014 was hier een KNNV-hotelreis; 
lees hier het verslag van die reis. Er staan maar 
liefst 84 soorten dagvlinders genoemd en 
afgebeeld. Ook de botanische hoogtepunten 
worden behandeld, per habitat: Tomillar (garrigue 
met veel Tijm), Sabinar (bos met jeneverbessen), 
Pinar (dennenbos), Melojar (eikenbos), Pradera 
Húmeda (nat grasland), Tremedal (bosveen) en 
Campo (graanakker). Op de vogellijst prijken o.a. 

Slangen-, Dwerg- en Havikarend, Vale Gier-, Alpengier- en Rotszwaluw, Blonde en Zwarte Tapuit, Bril- 
en Baardgrasmus. 
 
 
K05 Nederland, Ommen, woensdag 25 mei t/m zondag 29 mei 2022 
Contact: Tieke Phaff, tel: 033-4724904, email: tiekephaff@yahoo.co.uk 
Het inschrijfgeld voor deze kampeervakantie bedraagt per volwassene € 25,- en voor jongeren € 14,-.  
De kosten voor de camping zijn voor eigen rekening. 
 
Ommen ligt aan de 
Overijsselse Vecht in de 
streek Salland of 
specifieker in het 
Vechtdal. De plaats 
wordt al rond het jaar 
1100 genoemd als 
doorwaadbare plaats 
langs de Vecht. In 1248 
kreeg Ommen 
stadsrechten. 
Wie de rivier de Vecht 
volgt, kan het niet 
ontgaan: de rivier 
slingert en krult door 
het landschap. De 
oudste en meest 

https://arc.knnv.nl/wp-content/uploads/sites/38/2021/04/2014-V-7-Spanje-Albarracin-19-29-juni-verslag-nieuw-comp.pdf
mailto:tiekephaff@yahoo.co.uk


langgerekte en kronkelige meanders van De 
Vecht vind je tussen Ommen en Hardenberg. 
Te voet of te fiets kun je maximaal genieten 
van dit prachtige rivierlandschap. 
In 2004 werd een voormalige meander van De 
Vecht opnieuw verbonden. Sindsdien heeft 
water er in het struingebied de Uilenkamp vrij 
spel en dat levert een schitterend, weelderig 
gebied op met 13 hectare schone natuur.  
Ook de Mölnmarsch is een bezoekje waard. 
Nog een struingebied, maar nu van 70 
hectare, waar rivierbeheer, natuur en 

landbouw een nieuwe balans zoeken. Binnen dit gebied ligt een uniek ooibos met wilgen, elzen, 
eiken, essen, iepen en meidoorns. De bekendste bewoners van dit gebied zijn de Zwarte ooievaar, 
Oeverzwaluwen en IJsvogels.  
 
Tussen de buurtschappen Zeesse en Junne ligt een zandverstuiving, die beter bekend staat als de 
Sahara van Ommen. Het gebied behoorde ooit toe aan Landgoed Eerde en de Baron van Pallandt liet 
het in 1840 bebossen om de zandverstuivingen te minderen. Het resultaat is een prachtig gebied van 
zand en naaldbomen waar volwassenen kunnen wandelen en kinderen met een schepje en emmer 
zandkastelen kunnen bouwen. 
De Rheezerbelten wordt 
gekenmerkt door hoge 
rivierduinen met bos. Het ene 
moment wandel je tussen 
meters hoge naaldbomen en 
het andere moment sta je op 
een twintig meter hoog duin te 
genieten van het uitzicht. 
Vanuit het dorpje Rheeze 
wandel je zo de beboste 
stuifduinen van het Vechtdal 
in. 
Kortom in de nabijheid van 
Ommen is altijd wat te 
ontdekken, planten, 
paddenstoelen en dieren. Ook 
een dagje kanoën, roeien of suppen op de Regge behoort tot de mogelijkheden. 
Bij slecht weer kun je in Ommen naar het vliegermuseum of het tinnen figuren museum. 
Er is een uitkijktoren vlak bij de camping. Deze heeft veel speelterreinen en een nieuw zwembad met 
glijbanen. Er is ook een waterspeelplaats voor wie niet kan of wil zwemmen. Neem alvast een kijkje 
op de camping.  
 
 
K06 Duitsland, Porstendorf, woensdag 25 mei t/m woensdag 8 juni 2022 
Contact: Ingrid Martin, tel: 06-30087539, ingridmartin@akc.knnv.nl 
Het inschrijfgeld voor deze kampeervakantie bedraagt per volwassene €49,- en voor jongeren € 27,-. 
De kosten voor de camping zijn voor eigen rekening. 
Afstand vanaf Utrecht naar Postendorf is ca. 600 km.  
 

https://ommerland.nl/
https://ommerland.nl/
mailto:ingridmartin@akc.knnv.nl


In het groene hart van Duitsland ligt de 
deelstaat Thüringen in het midden van 
Duitsland. Camping & Ferienpark Bei Jena, 
ongeveer 3 km ten noorden van Jena. De 
camping ligt erg mooi op een eiland tussen 
Saale en een omleidingskanaal, Lache, met 
naast de camping een oude meander. Op 
het terrein (naast de camping) is ook een 
zwemplas.  
Vanaf deze camping willen we graag de 
rijke natuurhistorische omgeving 
verkennen. Kenmerkend voor het milieu 
van Jena zijn schrale semi-droge en droge 
graslanden, vooral op kalksteenhellingen. 
De zone van Eisenach naar Jena is een 

Muschelkalkgebied met vele rustige dwarsdalen 
waar in het voorjaar prachtige tochten te maken 
zijn. Voorkomende plantensoorten zijn Beemdgras, 
Gamander, Tijm, Graslelie, Bromus-grassen, 
Knoopkruid, verschillende klavers, Gentianen en 
veel orchideeën, zoals Bokkenorchis, 
Spinnenorchis, Vliegenorchis en vele andere. In de 
omgeving zijn gemengde loofbossen van Eik, Beuk, 
Haagbeuk, Linde, Wilde lijsterbes en Hazelaar, 
terwijl op de zuidelijke hellingen Dennen 
domineren. De gemengde loofbossen zowel als de 
hete droge struwelen trekken veel vogels aan. Verschillende soorten spechten en zeldzame soorten 
zoals de Nachtzwaluw, Boomleeuwerik, Sperwergrasmus en Ortolaan broeden hier. De open delen 

van de plateaus zijn jachtgebied van uilen. 
Ook op de camping zijn veel vogels: 
Nachtegaal, Wielewaal, Rietzanger, Putter, 
Ringmus. Het is bovendien een omgeving 
die rijk is aan vlinders en libellen. Er is een 
goed ontwikkeld fietspadennetwerk, 
waardoor fietsers soms niet eens veel 
langer over de weg naar het beginpunt van 
de excursie doen dan de auto’s. Ook de 
wandelpaden in de natuurgebieden zijn 
goed gemarkeerd en onderhouden. Het 
bezoekerscentrum van NaBu 
(natuurbeschermingsvereninging) in het 

fantastische Leutratal is erg interessant, het is het 
oudste natuurgebied van Thüringen. Daar starten 
wandelingen waarin de talrijke orchideeën soorten 
te zien zijn. 
In de omgeving zijn een aantal steden met een 
rijke geschiedenis die zeker een bezoek waard zijn. 
De historische steden van Thüringen liggen op 
slechts een steenworp afstand van elkaar. (Erfurt, 
Weimar, Eisenach, Gotha en Jena). Jena heeft een 
erg mooie en grote botanische tuin.  

http://www.camping-jena.de/


 
We zijn in 2016 eerder in dit gebied geweest, terug te vinden in de verslaglegging van die 
kampeervakantie. Er is ook een verslag van een KNNV-reis Thüringen van 2015. 
Neem alvast een kijkje op de Camping & Ferienpark Bei Jena. 
Er zijn ook trekkershutten en bungalows te huur.  
 
 
K07 Nederland, Nationaal Park de Veluwezoom, vrijdag 3 juni t/m maandag 6 juni 2022 
Contact: Ingrid Martin, tel: 06-30087539, ingridmartin@akc.knnv.nl 
Het inschrijfgeld voor deze kampeervakantie bedraagt per volwassene € 25,- en voor jongeren € 14,-. 
De kosten voor de camping zijn voor eigen rekening. 
 

Nationaal Park Veluwezoom telt ruim 
5.000 hectare en is onderdeel van de 
Veluwe, een groot, aaneengesloten 
natuurgebied. Je vindt hier haast 
ongerepte natuur met bossen, 
heidevelden, zandverstuivingen en 
landgoederen. Kenmerkend voor de 
Veluwezoom is het reliëf: nergens anders 
op de Veluwe vind je zoveel heuvels en 
heb je zo’n mooi uitzicht. Op de Posbank 
bijvoorbeeld kun je bij mooi weer tot in 
Duitsland kijken. Er zijn veel fiets- en 
wandelroutes.  

Wij verblijven in Laag Soeren dat vlak bij de Oost-Veluwse stuwwal ligt en ook dicht bij het 
stroomgebied van de IJssel. Het terrein varieert in hoogte van 40 meter tot 85 meter boven N.A.P. 
Het reliëf wordt vooral veroorzaakt door een in de stuwwal uitgesleten droogdal. Dat is ontstaan 
door afstromend regenwater en smeltwater. Ook dekzandheuvels en vastgelegd stuifzand zorgen 
voor reliëf.  
Vlakbij Laag Soeren ligt de Loenermark 
met de mogelijkheid op een ontmoeting 
met het aanwezige wild. De heide van 
de Loenermark is weinig vergrast. Op de 
heide groeien nu diverse korstmossen, 
Buntgras, Walstro, Heideklauwtjesmos, 
Duivelsnaaigaren, Pilzegge en Grote 
wolfsklauw. De Stekelbrem weert zich 
met zijn stekelige doorns prima tegen 
de begrazing. De heide en het 
overgangsgebied van heide naar bos zijn 
van belang voor diverse vogelsoorten, 
zoals de zeldzame Draaihals, 
Nachtzwaluw, Geelgors, 
Roodborsttapuit, Boomleeuwerik, Boompieper en Boomvalk. De laatste tijd wordt er af en toe een 
Korhoen gezien, afkomstig van het naburige Nationale Park De Hoge Veluwe. 
 
In de schemering scharrelt de Das rond. Er zijn meer dan 10 bewoonde dassenburchten in het 
gebied. Ook de Boommarter heeft hier zijn leefgebied. Ook leven er veel libellen zoals de 
Venwitsnuitlibel en veel vlinders. Een zeldzaam exemplaar is het Groentje, een dagvlinder. De 
Heivlinder en de Bosparelmoervlinder komen hier voor. Deze laatste heeft als waardplant Hengel, 
een plant die hier nog in redelijke aantallen groeit. Zeldzame sprinkhanen en de zeer zeldzame 

https://kampeervakanties.knnv.nl/wp-content/uploads/sites/14/2020/12/2016K07Porstendorf3.pdf
http://www.camping-jena.de/
mailto:ingridmartin@akc.knnv.nl
https://www.natuurmonumenten.nl/de%20veluwezoom


Lentevuurspin zijn ook in het gebied te vinden. 
 
De zuidrand van Veluwezoom ziet er op veel punten anders uit dan de rest van het gebied. Hier ligt 
de landgoed Beekhuizen, schaapskooi Heuven en Rhederoord, waar je kunt wandelen over statige 
lanen en door oude loofbossen. In de Crossbill Guide Veluwe staan de wandelroutes De 
Beekhuizense Beek, met Biljoen en Beekhuizen, het Rozendaalse Zand en de Posbank beschreven, 

even als een wandelroute door Middachten en de onzalige 
bossen. Biljoen ligt op de overgang van zandgronden en 
riviergronden. Het is het overgangsgebied van de Veluwe naar 
de IJssel. In de Crossbill guide staat ook het Fietsroute Rondje 
Brummen beschreven waarin de drie-eenheid van het Veluws 
landschap (rivierengebied, beekdallandschap en stuwwal). Het 
bezoekerscentrum Rhederoord ligt vlakbij, kinderen kunnen 
zich daar vermaken in de speelnatuur van OERRR. 
 
Wij verblijven op Camping Boszicht in Laag Soeren, een aan de 
rand van de Veluwe gelegen natuurcamping op vier hectare 
grond met 80 plaatsen voor caravans en tenten. Daarnaast 
verhuurt Camping Boszicht enkele blokhutten e.d. 
(kampeerders kunnen er ook hun paard stallen en verzorgen).  

 
 
K08 België, Viroinval, zaterdag 11 juni t/m zaterdag 18 juni 2022 
Contact: Inge van Iterson, tel: 06-14100926, email ingevaniterson@akc.knnv.nl 
Het inschrijfgeld voor deze kampeervakantie bedraagt per volwassene € 30,- en voor jongeren € 17,-. 
De kosten voor de camping zijn voor eigen rekening. 
Afstand vanaf Utrecht is ca. 300 km. 

 
De Viroinvallei is een paradijs met een schat aan soorten! 
De camping is gelegen in de vallei van de Viroin, één van 
de natuurrijkste gebieden van de Benelux. De rivier snijdt 
door een kalk-leembodem waardoor prachtige vegetaties 
zijn ontstaan: kalkgraslanden, vochtige hooilanden en 
loofbossen wisselen elkaar af.  
 
In de kalkheuvels zijn honderden kloven en minicanyons 
gevormd. De kalkgraslanden worden als één van de 
soortenrijkste ecosystemen ter wereld gezien met vele 
zeldzame orchideeën, gentianen, Zomerbitterling, 

Bloedooievaarsbek, Wildemanskruid, etc. etc.  

http://www.crossbillguides.org/
https://www.campingboszicht.nl/
mailto:ingevaniterson@akc.knnv.nl


Deze botanisch rijkdom trekt een verscheidenheid aan insecten aan, 
waaronder vele dagvlinders (waaronder Dwergblauwtje, Kleine 
ijsvogelvlinder, Rotsvlinder en Groentje), zweefvliegen, sprinkhanen 
en kevers, die weer voedsel zijn voor reptielen, amfibieën en vogels. 
De variatie aan vogels is groot: Oehoe, Kwartelkoning, 
Waterspreeuw, Wielewaal en veel zangvogels worden gezien en 
gehoord.  
Het gebied herbergt niet alleen een pracht aan fauna en flora, maar 
is ook historisch zeer interessant. In de Gallo-Romeinse tijd liepen 
belangrijke handelsroutes door het gebied, waar nu nog de sporen 

in Treignes te 
vinden zijn. De 
talrijke cultuur-
historische 
musea geven een goed beeld van de historische 
ontwikkeling van deze streek en zijn een aanrader 
voor een dagje “minder mooi weer”. Ook 
treinliefhebbers kunnen met een oude 
stoomlocomotief nog even “stomen” door de 
vallei. 
Een uitgebreide beschrijving van de 
kalkgraslanden is te vinden in: De Kalkgraslanden 
van de Viroinvallei. Plantengemeenschappen en 
de invloed van beheer en habitatversnippering. 

Natuurfocus 3(4): 135-141 
Neem alvast een kijkje op de camping! 
 
 
K09, Frankrijk, Auvergne: St. Nectaire, zaterdag 18 juni t/m zaterdag 2 juli 2022 
Contact: Inge van Iterson, tel: 06-14100926, email ingevaniterson@akc.knnv.nl 
Het inschrijfgeld bedraagt per volwassene 49,- en voor jongeren 27,- 
De kosten voor de camping zijn voor eigen rekening. 
De afstand vanaf Utrecht naar St. Nectaire is ca. 925 km. 
 
Auvergne beslaat het oostelijk deel van het Centraal Massief, een granieten hoogvlakte die 

oprijst ten zuiden van het 
centrum van Frankrijk. De 
Auvergne werd o.a. door 
vulkaanuitbarstingen gevormd. 
Het is vooral een natuurgebied, 
met weiden, bergketens, 
oude vulkanen, kloofdalen, 
gletsjermeren en kratermeren. 
Grote delen zoals het Parc des 
Volcans zijn beschermd. Het Parc 
des Volcans ligt midden in de 
Auvergne, het vulkanisch 
gebergte in het centrale deel van 
Frankrijk. 
Het Centraal Massief is in het 
Paleozoicum (600 tot 225 miljoen 

jaar geleden) ontstaan en is 

https://www.ardinam.be/
mailto:ingevaniterson@akc.knnv.nl


daarmee veel ouder dan de Alpen of de Jura. Door verwering en erosie sleet het af tot een 
hoogvlakte. In het Mesozoicum (225 tot 65 miljoen geleden) werd het afgesleten massief omringd 
door de opdringende oceaan en kreeg het een krans van kalksteenafzettingen. In het Tertiair (65 tot 
2 miljoen jaar geleden) werden door het opdringend water opnieuw sedimenten afgezet, nu van 
leem, zandsteen en zand. In het jongste tijdvak Quartair kreeg het gebied zijn huidige vorm. In het 
gebied van het huidige Auvergne ontstond vulkanische 
activiteit en de vulkanen van de Cantal, Mont Dore en anderen. 
De ijstijden kapselden de vulkaantoppen in, en door de gletsjers werden de koppen 
langzaam maar onverbiddelijk weer afgeschild en ontstonden diepe keteldalen (cirques). De 
vulkaanketen van de Monts Dome is nog veel jonger en tussen de 100.000 en 5000 v. Chr. 
ontstaan. Deze toppen zijn daarom nog minder aangetast door erosie. De vulkanen zijn nu 
ingeslapen, de laatste vulkanische verschijnselen die nog kunnen worden waargenomen zijn 
de warmwaterbronnen waar de Auvergne bekend om is. De resten van 
vulkaanuitbarstingen komen in allerlei verschillende vormen voor: koepelvulkanen, 
kransvulkaan, kraterpijpen, orgelpijpen (te zien bij en ernaar vernoemd is het stadje Bord 
les Orgues). 
De Puy de Dome is de meest beroemde vulkaan, een berg van 1465 m. hoogte. De Chaine 
des Puys is de keten van bergen, die zich uitstrekt over 45 km en is op de Werelderfgoedlijst 
van Unesco geplaatst. De meer dan 80 koepelgebergten en kraters bevinden zich in het hart 
van het Parc Naturel Regional des Volcans. 
De Mont-Dore in het Massif du Sancy behoort tot de ruigste delen. Tussen de spitse toppen 
en valleien vind je rivieren met watervallen die uitmonden in meren. 
Deze streek kent een grote rijkdom aan 
klimaat-, gesteente-en landschapstypen 
van soortenrijke alpine graslanden, 
heideachtige vegetaties tot 
schaduwrijke ooibossen. 
Je vindt er vele soorten orchideeën als 
de Bijenorchis, Poppenorchis, 
Harlekijnorchis, Wit bosvogeltje en een 
Alpine flora, zoals Zonneroosjes, 
verschillende gentianen en 
steenbreeksoorten. En in de bossen o.a. 
het Eenzijdig wintergroen en 
Salomonszegel. 
Verder vogels als de Slangenarend, 
Kiekendief, Rode wouw en veel zangvogels en veel vlinders en insecten. 
Kortom een zeer veelzijdig gebied waar een grote diversiteit aan excursies mogelijk is. 
We kamperen op camping Le Viginet, gelegen op een zuidhelling in het stadje Saint 
Nectaire. Het staat bekend om zijn geneeskrachtige waterbronnen en de Saint Nectaire kaas 
en ligt in het vulkanisch gebied. We waren hier eerder in 2008. Lees hier wat we daar toen beleefd 
hebben. 
De camping heeft ruime kampeerplaatsen. Er is de mogelijkheid om een trekkershut of 
mobilhome te huren. Er is een campingwinkel en een zwembad op het terrein. 
 
 
K10 Zweden, Öland, zaterdag 2 juli t/m 16 juli 2022 
Contact: Frans Duijm, tel: 06-22205668, email: fransduijm@akc.knnv.nl 
Het inschrijfgeld voor deze kampeervakantie bedraagt per volwassene € 49,- en voor jongeren € 27,-. 
De kosten voor de camping zijn voor eigen rekening. 
De afstand vanaf Utrecht naar Öland is ca. 1200 km. 
 

http://www.camping-viginet.com/
https://kampeervakanties.knnv.nl/wp-content/uploads/sites/14/2020/12/2008K05Auvergne.pdf
https://kampeervakanties.knnv.nl/wp-content/uploads/sites/14/2020/12/2008K05Auvergne.pdf
mailto:fransduijm@akc.knnv.nl


Öland behoort tot de klassieke 
bestemmingen voor 
natuurliefhebbers, maar de KNNV is 
er na 2013 niet geweest. Er zijn toen 
onder andere 25 soorten orchideeën 
gezien. Lees wat er toen allemaal 
gezien hebben. Hoog tijd voor een 
hernieuwd bezoek.  
Het lange smalle eiland in de 
Oostzee is rijk aan vogels door de 
grote variatie in landschappen en 
begroeiing. Droge en natte 
kustvegetaties, moerassen, bossen, 
graslanden, beweide 
jeneverbesstruwelen en de 

beroemde alvar-vegetaties: kalkheiden of –steppen. Zeer oud kalkgesteente komt aan de 
oppervlakte, plaatselijk overdekt door kalkarm zand tot kalkrijke keileem uit de laatste ijstijd.  
De planten, die elders nauwelijks voorkomen, hebben hier hun plek gevonden vanwege de 
kalkbodem en het bijzondere klimaat. 
Het is er relatief warm en droog 
waardoor het klimaat wat lijkt op een 
Zuidoost-Europees steppeklimaat. Bij 
het blootliggende gesteente heerst een 
snelle afwisseling van heet en koud en 
droog en nat. Sommige plantensoorten 
hier zijn verder niet noordelijker dan in 
Frankrijk te zien. Er zijn ook planten die 
alleen op dit eiland voorkomen zoals 
het Ölands zonneroosje. 
Veel soorten planten betekent ook veel 
soorten insecten. In 2013 zijn er 31 
soorten dagvlinders en zo’n 150 
nachtvlinders gezien. Ook voor liefhebbers van paddenstoelen is het een interessant gebied, met een 
paar bijzondere soorten op oeroude eiken. 
Op Öland liggen de interessante natuurgebied verspreid op het eiland dat 137 km lang is en minder 
dan 16 km breed. Om de rijafstanden te beperken, verhuizen we na een week van het zuiden 80 km 
naar het noorden. De eerste camping is Stenåsa en de tweede is het bekende Wikegårds. 
 
 
K11 Nederland, De Feanhoop, 
zaterdag 16 juli t/m zaterdag 23 juli 
2022 
Contact: Frans Duijm, tel: 06-
22205668, email: 
fransduijm@akc.knnv.nl 
Het inschrijfgeld voor deze 
kampeervakantie bedraagt per 
volwassene € 30,- en voor jongeren € 
17,-. 
De kosten voor de camping zijn voor 
eigen rekening. 
 

https://kampeervakanties.knnv.nl/wp-content/uploads/sites/14/2020/12/2013K09Oland.pdf
https://kampeervakanties.knnv.nl/wp-content/uploads/sites/14/2020/12/2013K09Oland.pdf
https://stenasa.com/camping-eng/?lang=en
https://www.wikegards.se/
mailto:fransduijm@akc.knnv.nl


Midden in Friesland liggen moerasgebieden met een verscheidenheid aan vogels, libellen en 
bloemen. Een aantal vogelkijkhutten geven een mooi overzicht van de variatie aan soorten en in de 
drassige weilanden kan je de weidevogels als Grutto, Tureluur en Kievit spotten. Vanaf de camping, 
De Kanhoeve aan de Drachtster Heawei 38 in De Veenhoop, loop je zo naar een aantal oude 
petgaten. Veel fraaie gebieden zijn op de fiets gemakkelijk bereikbaar vanaf de camping, 
bijvoorbeeld in de Kraanlanden.  
Of je gaat met het pontje en dan naar de Alde Feanen en de Jan Durkspolder, dichtbij Eernewoude. 

Met een kano vaar je langs de 
oevers van vaarten en sloten 
met plekjes die lopend of per 
fiets verder onbereikbaar zijn. 
Kano’s zijn dichtbij de camping 
te huur. Misschien is er een 
fluisterboot met gids van het 
Fryske Gea te regelen. 
Fietsend kan je ook naar het wat 
hogere gebied met oude bossen 
bij Beetsterzwaag, pingo’s en 
vennen op de 
Duurswouderheide of de 
Dellebuursterheide of de 
Lippenhuisterheide met zijn 
adders. En wil je nog iets anders 

dan ben je per auto binnen een uur bij het Lauwersmeer of bij de Gaasterlandse kliffen aan het 
IJsselmeer, of bij de kraanvogels op het Fochtelooerveen. Of je rijdt in een half uur naar de eco-
kathedraal van Le Roy bij Heerenveen. En als je van cultuur houdt, zijn de elf steden ook binnen 
handbereik. Hartje Friesland zal je hart veroveren. 
 
 
K12 Zwitserland, Graubünden, Thusis, zaterdag 6 augustus t/m 20 augustus 2022 
Contact: Yolande Holthuijzen, tel: 06-83708934, email: penningmeester@akc.knnv.nl 
Het inschrijfgeld voor deze kampeervakantie bedraagt per volwassene € 49,- en voor jongeren € 27,-. 
De kosten voor de camping zijn voor eigen rekening. 
Afstand vanaf Utrecht naar Thusis is ca. 900 km.  

 
Een kampeervakantie in de zomer in 
de bergen heeft altijd iets bijzonders. 
Dat zijn natuurlijk de verlokkingen 
van het hooggebergte met hoge 
toppen, verre uitzichten, gletsjers 
met het blauwe ijs, maar ook de 
bergflora met zijn specifieke planten 
en de bergmarmotten. 
Het kanton Graubünden, waar wij 
kamperen in Thusis ligt in het 
zuidoosten van Zwitserland en ligt 
volledig in het Alpengebied. Het is 
qua oppervlakte het grootste kanton 
van het land, maar is door de ligging 

in de bergen vrij dunbevolkt en er is geen sprake van massatoerisme. Hier kun je een kijkje nemen 
op de camping. 

https://www.kanhoeve.nl/
mailto:penningmeester@akc.knnv.nl
http://www.tcs.ch/
http://www.tcs.ch/


Graubünden heeft zo'n 1.000 bergtoppen, waarvan er 360 boven de 3.000 meter uitkomen. De 
hoogste berg in de Rätische Alpen en in het kanton is de 4.049 meter hoge Piz Bernina. 
De Rätische Alpen vormen het meest westelijke deel van de Centrale Alpen.  
De belangrijkste bergdalen in het gebied zijn het Engadin, Survelva en Albuladal.  
Door de grote variatie aan 
mineralen zijn de Alpen bij 
uitstek een gebied met een grote 
variatie aan plantensoorten, 
waar veel vlinders en andere 
insecten op afkomen. Boven de 
400 meter vormen de Alpen een 
geïsoleerd eiland voor veel 
soorten, die niet in de lagere 
gebieden buiten de Alpen 
kunnen overleven. De alpiene 
zone ligt tussen de 1800 en 3000 
meter hoogte en bestaat uit 
laaggroeiende en 
bodembedekkende planten. De 
vegetatie wordt sterk beïnvloed door de duur van de sneeuwbedekking in de winter, het 
gesteentetype in de ondergrond en de hoeveelheid wind. Een klein aantal plantensoorten groeien op 
hoogtes tot 2800 meter; veel ervan zijn kussenvormig zoals Schildkruid en het Stengelloze lijmkruid. 
Ook Edelweiss groeit op deze hoogten. Ook op sneeuw en ijs komen nog soorten voor. De groenalg 
Chlamydomonas nivalis groeit op firnvlakten en veroorzaakt een rode kleur in de sneeuw, een effect 
dat bloedsneeuw genoemd wordt.  
Leuk zijn vooral ook de vogelsoorten die tot ver in het hooggebergte voorkomen: Rotslijsters en 
Rotskruipers en veel tapuiten.  
 
 
K13 Nederland, Drentsche Aa, zaterdag 20 augustus t/m zaterdag 27 augustus 2022 
Contact: Inge van Iterson, tel: 06-14100926, email ingevaniterson@akc.knnv.nl 
Het inschrijfgeld voor deze kampeervakantie bedraagt per volwassene € 30,- en voor jongeren € 17,-. 
De kosten voor de camping zijn voor eigen rekening. 
 
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 

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.  

mailto:ingevaniterson@akc.knnv.nl


Er is een vogelkijkhut in het noorden, tegen de Groningse Onlanden aan. De Witwangsterns, die daar 
in het voorjaar broeden zijn in augustus 
waarschijnlijk al weer in Zuid Europa of 
West Afrika.  
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 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. 
 
 
K14 Duitsland, Ahrtal, zaterdag 3 september 
t/m zaterdag 10 september 2022 
Contact: Tieke Phaff, tel: 033-4724904, email: 
tiekephaff@yahoo.co.uk 
Het inschrijfgeld voor deze kampeervakantie 
bedraagt per volwassene € 30,- en voor 
jongeren € 17,-. 
De kosten voor de camping zijn voor eigen 
rekening. 
De afstand vanaf Utrecht naar het Ahrtal is ca. 
300 km. 
 
Een gevarieerder gebied qua grondsoorten lijkt me moeilijk te vinden. Hier ligt oeroud vulkaangebied 

met een oude binnenzee ernaast. De vele riviertjes die het 
gebied doorsnijden zorgen voor nog meer variatie. Lees het 
beknopte overzicht van de geologie in het verslag van de 
voorjaarsvakantie die hier in 2015 werd gehouden. 
Ook aan het eind van de zomer is er genoeg te zien zoals de 
Wespendief, de Rode en Zwarte wouw met hun vliegkunsten, 
de Fluiter, Waterspreeuw en de Grote gele kwikstaart. 
Naast de rivierdalen zijn er kalkgraslandjes en er is veel bos. In 
2015 waren de deelnemers aangenaam verrast door de 
vlinders die in Nederland niet meer voorkomen, maar hier 
wel. 
Fietsen gaat uitstekend en er is een treintje. Het gebied 
wemelt van de Romeinse overblijfselen zoals een luxe villa. 
We zijn van plan te verblijven op Campingplatz Altenahr. Je 
kunt hier een kijkje nemen op de camping. Op hun site staat 

nu, augustus 2021, alleen nog maar de reactie op de verwoestende overstroming die hier half juli 
heeft plaatsgevonden. Als je er toen heen zou willen om te helpen dan kon dat niet omdat alle 
voorzieningen onbruikbaar waren. 
Laten we hopen dat in september 2022 het herstel zo ver gevorderd is dat we er een goede 
kampeervakantie kunnen houden en dat het weer veilig is. 

https://kampeervakanties.knnv.nl/wp-content/uploads/sites/14/2020/12/2015K06DrentseAa.pdf
https://kampeervakanties.knnv.nl/wp-content/uploads/sites/14/2020/12/2015K06DrentseAa.pdf
http://www.zwanemeer.nl/
mailto:tiekephaff@yahoo.co.uk
https://kampeervakanties.knnv.nl/wp-content/uploads/sites/14/2020/12/2015K05Ahrgebirge.pdf
https://kampeervakanties.knnv.nl/wp-content/uploads/sites/14/2020/12/2015K05Ahrgebirge.pdf
http://www.camping-altenahr.de/
http://www.camping-altenahr.de/


K15 Duitsland, Müritzsee, zaterdag 24 september t/m zaterdag 1 oktober 2022 
Contact: Tieke Phaff, tel: 033-4724904, email: tiekephaff@yahoo.co.uk 
Het inschrijfgeld voor deze kampeervakantie bedraagt per volwassene € 30,- en voor jongeren € 17,-. 
De kosten voor de camping zijn voor eigen rekening. 
De afstand vanaf Utrecht naar Müritzsee is ca. 670 km. 
 

Dit gebied ten noorden van Berlijn 
noemt men ook het land van de 
1000 meren. Die zijn gevormd 
tijdens de laatste ijstijd. De 
verslagen van de kampeervakantie 
van 2006 en van 2017 geven een 
goede indruk van wat hier te 
verwachten is. 
Het National Park Müritz beslaat 
318 km2, 72% is bos, 13% water, 8% 
moeras, 7% weiden en akkers. Door 
het gebruik van sommige meren als 
visvijver zijn er veel Vis- en 
Zeearenden te zien. Ook de Rode 
wouw, Roerdomp en de Kwartel 

kun je er tegenkomen.  
Maar je gaat er natuurlijk 
ook heen voor de 
Kraanvogels, die er goed 
zijn te bekijken en 
waarvan een aantal hier 
ook broedt. 
In de bossen van de 
Serrahn zijn diverse 
spechtensoorten te 
vinden, waaronder de 
Drieteenspechten. Dit 
oude beukenbos staat 
bekend om zijn 
paddenstoelen. 
Het is een prachtig fiets en 
kanogebied. 
We kamperen op camping 
Zur Hohen Eiche in 
Klockow. Hier zijn ook caravans en huisjes te huur. Neem daarvoor contact op met de camping. Het 
dorp ligt op 6 km afstand en daar zijn de benodigde winkels. 

mailto:tiekephaff@yahoo.co.uk
https://kampeervakanties.knnv.nl/wp-content/uploads/sites/14/2020/12/2006K14Muritzsee.pdf
https://kampeervakanties.knnv.nl/wp-content/uploads/sites/14/2020/12/2006K14Muritzsee.pdf
https://kampeervakanties.knnv.nl/wp-content/uploads/sites/14/2020/12/2017K14Muritzsee.pdf
http://www.kleinernaturzeltplatz.de/
http://www.kleinernaturzeltplatz.de/
http://www.kleinernaturzeltplatz.de/

