
Kampeervakanties 2023 
 
K01 Italië, Gargano en Majella, woensdag 19 april t/m woensdag 3 mei 2023 

 
We bezoeken 2 parken: het Nationaal Park Gargano en het 
Nationaal Park Majella. Beide parken liggen langs de Adriatische 
kust. Het Nationaal Park Gargano ligt in de Italiaanse regio Apulië 
en is één van de grootste beschermde gebieden van Italië. Het 
Nationale Park Majella (ook wel als Maiella geschreven) ligt in de 
regio Abruzzen in de Apenijnen en is bergachtig, met de hoogste 
top, Monte Amaro van 2793 meter. 
In Gargano verblijven we op de camping Villagio Camping Punta 
Lunga. Kijk eens rustig rond op de camping. 
Na een week vertrekken 
we naar Majella, naar de 
camping Maiella, in 

Torricella Peligna. Deze camping heeft geen website. 
Gargano is een bosrijk en rotsachtig gebied met sedimentair gesteente 
met kalksteen; je vindt er karstlandschappen, dolomiet rotsen en vele 
(4000) zinkgaten. De flora en fauna zijn zeer divers met uitgestrekte 
beukenbossen, dennenbossen en mediterrane maquis. Bekend is het 
gebied om zijn endemische plantensoorten en tot wel 85 soorten 
orchideeën (zie Norbert Griebl, Orchideenparadiese Europas), de reden 

dat we als AKC besloten hebben deze 
ver gelegen kampeervakantie in het 
programma van 2023 op te nemen. 
Het natuurreservaat Forestra Umbra 
ligt op gemiddeld 800 meter hoogte 
en is als werelderfgoed bestempeld: 
“Voorhistorische beukenbossen van 
de Karpaten en oude beukenbossen van andere Europese regio’s”. Naast de 
grote verscheidenheid aan planten is het Umbra bos ook zeer vogelrijk. Langs de 
kust bevinden zich niet alleen grote binnenmeren, maar ook ligt voor de kust het 
zeereservaat de Tremistische Eilanden, 
waarvan sommige eilanden per boot te 
bereiken zijn. Er zijn veel kustvogels te vinden, 
waaronder Scopoli’s pijlstormvogel. 
Het Nationale Park Majella heeft evenals 
Gargano een zeer rijke fauna en flora met ruim 

2000 plantensoorten. Door zijn hoge ligging is er weinig bebouwing en is het 
gebied één van de weinige in Europa, waar de Italiaanse wolf, de Abruzzengems en 
de Marsicaanse bruine beer voorkomen naast Reeën, Vossen, marters, Dassen en 
Otters. Zowel vogels van de laagvlakte als hooggebergte kun je hier aantreffen, 
met o.a. Rotspatrijs, Steenarend, Rotslijster, Eleonora’s Valk, Lannervalk. 
Al met al zijn beide gebieden zeer de moeite waard om eens te bezoeken! 
 
Afstand vanaf Utrecht naar Gardano is ca. 1800 km, naar Majella ca 1700 km. 
Het inschrijfgeld bedraagt per volwassene € 49,- en voor jongeren € 27-. De kosten 
voor de camping zijn voor eigen rekening. 
Hier kun je je inschrijven. 
Voor nadere informatie: Yolande Holthuijzen, tel. 06-83708934, email: 
penningmeester@akc.knnv.nl 
 

http://www.puntalunga.it/
https://kampeervakanties.knnv.nl/inschrijven/
mailto:penningmeester@akc.knnv.nl


K02 Nederland, Eesveen, zaterdag 29 april t/m zaterdag 6 mei 2023  
 

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. De leuke vestingstadjes 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. 
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. 

 
Het inschrijfgeld bedraagt per volwassene € 30,- en voor jongeren € 16,-. De kosten voor de camping zijn voor eigen 
rekening. 
Hier kun je je inschrijven 
Voor nadere informatie: Ingrid Martin, tel: 06-30087539, email: ingridmartin@akc.knnv.nl 
 
 
K03 Frankrijk, Goudargues en Camarque, zaterdag 6 mei t/m zaterdag 20 mei 2023 
 

Tijdens dit kamp worden twee gebieden bezocht: in de eerste week 
kamperen we in de Goudargues in de Val de Cèze (zie ook het 
verslag uit 2015). In de tweede week zitten we in de buurt van de 
kust, bij het plaatsje Saintes-Maries-de-la-Mer waar zich Zwarte 
Sara, de beschermheilige van de Roma’s bevindt. Deze heilige zou 
bescherming bieden voor de 
plaatselijke bevolking tegen 
plunderingen door de 

Saracenen.  
Goudargues in de Val de Cèze: Camping La Grenouille (6 mei – 13 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 als op 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. 
Verder de vogels die zich langs de riviertjes bevinden in de bomen zoals de 
Wielewaal en de Orpheusspotvogel en in en langs het water de Waterspreeuw 

https://www.visitweerribbenwieden.com/nationaal-park
http://www.natuurcampingdehoogte.nl/
https://kampeervakanties.knnv.nl/inschrijven/
mailto:ingridmartin@akc.knnv.nl
http://www.camping-la-grenouille.com/
http://www.camping-la-grenouille.com/


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, Luzernevlinder, Cleopatra 
en Blauwe ijsvogelvlinder waargenomen. 
 
De Camargue is een enorme delta, gevormd door de Rhône, 
waar meertjes en lagunes afwisselen met lage duintjes, 
zoutpannen en rijstvelden. We kamperen op een rustige en 

prachtig gelegen “Camping à la ferme”. De camping heeft een eigen 
summiere website: Camping à la ferme du Clos-Peyron.  
Een prachtig gebied met een zoutminnende vegetatie (veel Lamsoor 
en Zeekraal), en een zeer uitbundige flora. Het is een aanrader voor 
vogelaars (Steltkluut, Purperreiger, Koereiger, eendensoorten, 
Flamingo’s, Kuifkoekoek, plevieren waaronder Vorkstaartplevier, 
etc.), voor 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 Goudargues wisselen we van 
camping en gaan we naar de Camarque.  
Beide gebieden zijn met 

de fiets ook goed te doorkruisen. Wil je fietsen: neem je fiets mee! 
 
De afstand vanaf Utrecht naar de Goudargues is ca. 1100 km. en naar 
de Camarque ca. 1200 km.  
Het inschrijfgeld voor deze kampeervakantie bedraagt per volwassene € 
49,- en voor jongeren € 27,-. De kosten voor de camping zijn voor eigen 
rekening.  
Hier kun je je inschrijven  
Voor nadere informatie: Yolande Holthuijzen, tel: 06-83708934, email: 
penningmeester@akc.knnv.nl 
 
 
 
K04 Duitsland, Elbe en Havel, woensdag 17 mei t/m woensdag 31 mei 
 

Het Elbegebied is Europese topnatuur met een grote afwisseling van 
landschappen en biotopen. In de rivier liep de grens tussen West- en 
Oost-Duitsland. Aan de oostkant waren er tientallen jaren weinig 
menselijke ingrepen. Na de val van de Muur is een groot gebied 
aangewezen als biosfeer-reservaat. In de rivier zijn bevers en zelfs 
otters regelmatig te zien. 
In de buurt van onze camping ligt de 75 meter hoge Höhbeck, een uit 
de ijstijd stammende morene die daarna door de oerrivier omspoeld is 
en voorzien van steile 
flanken. Vervolgens zijn 

in de omgeving hoge duinen opgestoven. 
Langs de rivier liggen een aantal ooibossen, niet alleen zoals we die 
hier kennen, maar ook hardhoutooibossen, natte en minder natte. 
Bekend is het Elbholz als oerbos met bijbehorende planten en 
insecten. In de aangrenzende Pevestorfer Wiesen komt kwelwater 
omhoog onder de dijken door bij hoogwater in de Elbe. In het ooibos 
en de vochtige hooilanden en weiden komen meer dan honderd 
soorten vogels voor en is veel variatie in planten. Verderop zijn 

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


heidevelden en schrale graslanden op droge, arme zandgronden. En laagvenen, broekbossen. Een groot bosgebied 
bevat 500 jaar oude eiken met bijzondere insecten.  
In dit gevarieerde landschap komen verrassend veel soorten voor die bij ons 
schaars of afwezig zijn. Zee- en visarenden, Zwarte en Rode wouwen, 
Kraanvogels en Zwarte ooievaars zijn niet over het hoofd te zien. Als je oplet 
ook de Wespendief, IJsvogel, Grauwe klauwier, Raaf, Europese kanarie, en 
mogelijk de Regenwulp, Witgatje, Kemphaan, Witvleugelstern, Klapekster, 
Middelste en Kleine bonte specht, Bonte kraai, Paapje en Appelvink. 
Wielewalen, Grauwe gorzen, Kwartels, Kwartelkoningen en Grote karekieten 
kan je horen en misschien zelfs de Noordse nachtegaal en Krekelzanger. 
Westelijk van de camping broeden veel Ortolanen. Gezien zijn een 
Boommarter en een Wasbeer. En de Zandhagedis, Levendbarende hagedis, 
Hazelworm, Ringslang, Boomkikker, Rugstreeppad en Roodbuikvuurpad. Er 
groeien meer dan duizend soorten planten met op het duin bijvoorbeeld een 
korstmosrijke buntgrasgemeenschap met heidespurrie. En er komen talloze 
soorten vlinders voor. 
Ook bij slecht weer zijn er voldoende mogelijkheden zoals musea en stadjes 
met een rijke historie. Neem je fiets mee, want het dal van de Elbe is vlak 
genoeg. Een tocht per kano is ook mogelijk. We kunnen weer terecht op Campingpark Gartow. Lees in de verslagen 
van 2005, 2007 en 2020 en je snapt waarom we nog een keer gaan. Voor de verandering gaan we nu in het voorjaar. 

 
Halverwege - waarschijnlijk ben je nog lang niet uitgekeken - 
slaan we ons kamp meer dan honderd kilometer oostelijker op. 
Ten westen van Berlijn ligt het Havelland met kleine en grote 
meren, moerassen en bossen. De Havel is een zijrivier van de 
Elbe. Plaatselijk zijn de uiterwaarden kilometers breed. In de 
winter staan ze onder water en in de zomer worden er veel 
gehooid. Van het hele gebied bestaat 40% uit wetlands en maar 
20% cultuurland met onder andere graanvelden; 40% is bebost, 
vooral op de rivierduinen en ijstijd-gronden. 
Er is een netwerk van wandel- en fietspaden en je vindt er de 
nodige kijkschermen, hutten en torens. Het gebied ligt in 

voormalig Oost-Duitsland, hetgeen nog goed is te zien aan landschap, dorpen en boerderijen. Daarbij past de 
Ortolaan. 
Op de meren verblijven veel soorten watervogels, onder andere de Roodhalsfuut. Langs de randen steltlopers, zoals 
de Bosruiter. In het rietland de Grote karekiet, Baardman en Buidelmees. Zee- en Visarenden, wouwen, Kraanvogels 
zijn vaak te zien. Je hebt kans op een Woudaapje, Grauwe kiek en zelfs een Sperwergrasmus. Verder ook veel van de 
vogels die bij de Elbe te zien zijn.  
In de open gebieden is de Grote trap goed te zien; vanuit een 
kijkhut is misschien zelfs de balts waar te nemen. Er is een 
bezoekerscentrum met een gebied waar nesten en jonge vogels 
worden beschermd tegen vossen. Er gaan zelfs eieren in een 
broedstoof. 
In de uiterwaarden en drassige gebieden komen ook in deze regio 
veel interessante planten voor. 
In 2019 was dit gebied een groot succes. We verblijven midden in 
Naturpark Westhavelland weer op camping Seeblick in 
Hohennauen aan de Hohennauener-Ferchesarer See. In dit meer 
komen bevers voor. Op de camping word je wakker in orkest van 
vogels, waarin de nachtegaal opvalt. Er is onder andere een Draaihals waargenomen. Een wandeling in de directe 
omgeving leverde meteen een indrukwekkende vogellijst op. 
 
De campings zijn: 
1. Campingpark Gartow, Am Helk 3, 29471 Gartow; tel.: 049 58 46 97 90 60; mail: campingpark@gartow.de . 
2. Campingplatz Seeblick, Mühlenweg, 14715 Seeblick OT Hohennauen; tel.: 049 33 87 27 03 23; mail: 
see@friedelkamp.de www.friedelcamp.de . 
 

http://www.campingpark-gartow.de/
mailto:campingpark@gartow.de
https://www.friedelcamp.de/
http://www.friedelcamp.de/


De afstand vanaf Utrecht is ruim 500 km. 
Het inschrijfgeld voor deze kampeervakantie bedraagt per volwassene € 49,- en voor jongeren € 27,-. De kosten voor 
de camping zijn voor eigen rekening. 
Hier kun je je inschrijven 
Voor nadere informatie: Frans Duijm, tel: 06-22205668, email: fransduijm@akc.knnv.nl 
 
 

K05 Nederland, Hallse Hull, woensdag 17 mei t/m 21 mei 2023 
 
Een absolute topper in deze regio is de Empese en Tondense 
heide. Dit gebied ligt ten noorden van Hall, net niet op 
loopafstand. 
In de afgelopen eeuw was er nog maar een piepklein 
heidegebiedje overgebleven, maar dit had wel een bijzondere 
flora. De laatste 10 jaar is er door Natuurmonumenten veel grond 
bijgekocht, tot 260 hectare, en hier heeft men nieuwe natte 
natuur kunnen realiseren. Zover je kijkt zie je hier geen 

bebouwing en hoor je geen wegen. De vogels die je hier zou 
kunnen tegenkomen zijn: Boompieper, Geelgors, Koekoek, 
Rietgors, Grasmus, Blauwborst, Dodaars en Kleine plevier. 
Verder zijn er veel, ook zeldzame, insecten en orchideeën. 
We kamperen op een eigen veld bij het Nivonhuis Het Hallse 
Hull. Het is de moeite waard om even op de camping te 
kijken. Het is een middelgroot kampeerterrein. Geen luxe, 
maar wel een mooi, redelijk afgesloten terrein voor kinderen 
om te spelen, met een stukje bos erbij. 
 

In de buurt 
liggen nog een aantal interessante gebieden: 
Ten zuiden en oosten van Hall liggen het Leusveld en huis Voorstonden, 
2 landgoederen met een kasteel en bos. 
Aan de overkant van het Apeldoorns kanaal, naar het westen ligt Huis 
te Eerbeek, een 
oorspronkelijk 14e eeuws kasteel in een sprengengebied met een oude 
watermolen. Deze draait nog als de vrijwilligers er zijn en er worden 
nog lijnzaadkoeken geperst. 
In het westen liggen de bossen van de Veluwe. 

 
Deze kampeervakantie is een aanrader voor opa’s en oma’s om met hun kleinkinderen te komen kamperen. Er 
wordt ook een speciaal programma verzorgd voor de kinderen 
 
Het inschrijfgeld voor deze kampeervakantie bedraagt per volwassene € 25,- en voor jongeren € 14,-. De kosten voor 
de camping zijn voor eigen rekening. 
Hier kun je je inschrijven 
Voor nadere informatie: Tieke Phaff, tel: 033-4724904, email: tiekephaff@yahoo.co.uk 
 
 
K06, Nederland, Rijk van Nijmegen en Gelderse Poort, vrijdag 26 
mei t/m maand 29 mei 2023. 
 
De Duivelsberg, de Wolfsberg, het Filosofendal en de Elyseese Velden 
vind je in het gebied met de stuwwallen ten zuiden van Nijmegen. 
Ontstaan aan het hoge ijsfront in de voorlaatste ijstijd. Daarna 
afgeslepen door regenwater waarbij talloze beekdalen zijn ontstaan 
met on-Nederlands steile hellingen. In de loop der eeuwen stroomde 

https://kampeervakanties.knnv.nl/inschrijven/
mailto:fransduijm@akc.knnv.nl
https://hethallsehull.nivon.nl/
https://hethallsehull.nivon.nl/
https://kampeervakanties.knnv.nl/inschrijven/
mailto:tiekephaff@yahoo.co.uk


er steeds minder water door de beken; de meeste staan nu droog. In diverse dalen lopen wegen of paden. De 
heuvels zijn tot 100 meter hoog. In dit bosrijke gebied met verbazende heuvels en dalen kan je dagen wandelen. 
Daar gaan we met Pinksteren heen op een rustig en eenvoudig natuurkampeerterrein in de buurt Groesbeek. Voor je 
gevoel in Limburg, maar nog net in het zuidelijkste puntje van Gelderland. 

Dit heuvellandschap ligt aan de rand van de Gelderse Poort: het 
gebied waar de Rijn ons land binnenkomt en vervolgens zijn 
water verdeelt over Waal, Nederrijn en IJssel. Vroeger begon de 
Nederrijn enkele kilometers verder stroomopwaarts dan 
tegenwoordig het geval is en vormde de toenmalige splitsing 
tussen Nederrijn en Waal een bron van overstromingen. Nog 
langer geleden heeft de Rijn ook andere beddingen gehad en 
lussen afgesneden, de strangen. Daarvan is nu van alles terug te 

zien in de Gelderse Poort. Tot dit gebied behoren onder 
andere de Millingerwaard en de voormalige polders van 
Ooij. Ze liggen langs de Rijn op fietsafstand van de 
camping en zijn bekend om hun wilgenvloedbossen en 
hardhoutooibossen. In die laatste groeien buitendijks 
de Eik, Iep en Es. Ook de Zwarte populier komt hier en 
daar voor. Het gebied herbergt broedvogels zoals 
Dodaars, Havik, IJsvogel, Kerkuil, Oeverloper, Zwarte 
stern, Kleine bonte specht en Appelvink. 
Via een pontje vanuit de Millingerwaard kunnen 
fietsers naar de noordkant van de rivier. Daar liggen onder andere de Klompenwaard, Gendtse Waard en Bemmelse 

Waard stroomafwaarts langs de Rijn. In de Klompenwaard 
komen verscheidene wilde populaties van zeldzame 
plantensoorten voor, zoals Slangenlook, Pijpbloem, Brede 
ereprijs, Vreemde ereprijs, Kleine ruit, Rode bremraap, 
Kruisbladwalstro, Polei, Borstelkrans en Grote centaurie. Dit is 
ook het geval in de Bemmelse Waard met onder andere Kleine 
steentijm, Noorse ganzerik, Pijpbloem, Knolribzaad, Graskers, 
Stekend loogkruid en Moeslook. In het bekade deel van de 
Gendtse Polder liggen een aantal resten van strangen en oude 
kleiputten. Veel van de oevers zijn begroeid met ooibos, 
plaatselijk liggen prachtige moerasjes en het water is op veel 
plaatsen begroeid met een rijke watervegetatie. In dit gebied 

liggen een aantal grote beverburchten. In dit gebied broeden veel moeras- en watervogels zoals Grauwe gans, 
Blauwborst, Sprinkhaanzanger, Dodaars, Krakeend, Slobeend en Zomertaling. 
Stroomopwaarts in de klompenwaard ligt het Fort Pannerden. Het is toegankelijk en het dak biedt een prachtig 
uitzicht. Kauwen, Holenduiven, Zwarte roodstaarten, Bergeenden en Kerkuilen broeden op en in het fort. 
En dit is nog het begin van een opsomming van al het moois in deze regio. Een pinsterweekend is eigenlijk te kort om 
het allemaal te bekijken.  
Voor een kijkje op de camping zie: www.logerenbijdeboswachter.nl/natuurkampeerterreinen/groesbeek . 
 
Deze kampeervakantie is een aanrader voor opa’s en oma’s om met hun kleinkinderen te komen kamperen. Er 
wordt ook een speciaal programma verzorgd voor de kinderen 
 
Het inschrijfgeld voor deze kampeervakantie bedraagt per volwassene € 25,- en voor jongeren € 14,-. De kosten voor 
de camping zijn voor eigen rekening. 
Hier kun je je inschrijven 
Voor nadere informatie: Frans Duijm, tel: 06-22205668, email: fransduijm@akc.knnv.nl 
 
 
 

http://www.logerenbijdeboswachter.nl/natuurkampeerterreinen/groesbeek
https://kampeervakanties.knnv.nl/inschrijven/
mailto:fransduijm@akc.knnv.nl


K07 Frankrijk, Vercors, zaterdag 27 mei t/m zaterdag 10 juni 2023. 
 

We gaan weer naar de Vercors in de Franse Voor-Alpen. Centraal 
staat een bergkam van meer dan 2000 meter hoog die van noord 
naar zuid loopt over 60 kilometer. De kam is zo steil dat er geen 
wegen overheen gaan. Wel zijn er wandelpaden waarvan 
sommige uitdagend zijn.  
Het is een van de grootste kalkgebergten van Europa. Het begon 
200 miljoen jaar geleden op de bodem van een tropische zee. Nu 
is het een gebied met kammen, plateaus, kliffen, heuvels en diepe 
dalen, met kalksteen en mergel. In een kalkbodem zakt water 

gemakkelijk weg. Je vindt er dus nauwelijks beken, vennen en moerassen. Door het oplossen van kalk in water 
ontstaan karstverschijnselen, waaronder grotten. Op sommige plekken kun je fossielen vinden.  
Een groot gebied is aangewezen als Parc naturel régional. Het herbergt 125.000 hectare bos. 
Het huidige klimaat varieert er van mediterraan op de zuidelijke hellingen tot een bergklimaat op de alpenweiden en 
bergtoppen. Het zuidelijke deel van de bergrug is het Réserve naturelle des Hauts Plateaux. Dit is een onbewoond 
gebied van 17000 ha, zonder verharde wegen, met een paar onbemande berghutten. Het is niet gemakkelijk 

bereikbaar, iets voor doorzettende fijnproevers. Je kunt 
overnachten in de berghutten of je bivaktentje ernaast zetten. 
 
De fauna en flora kent een grote diversiteit door de verschillen 
in hoogte en klimaat; Ook zijn er zure bodems ontstaan. Het 
gebied telt 1800 soorten planten waarvan 60 orchideeën, 70 
soorten zoogdieren, 140 soorten vogels en verder talloze 
vlinders en andere insecten, enz.  
Op de Vercors groeien bijvoorbeeld de Edelweiss, Berardia, 
Noccaea rotundifolia, Alpenmansschild, Stengelloze silene, 
Allioni’s klokje, Dryas, Aurikel, Vlierorchis, het Venusschoentje, 
Zuidelijke bostulp, Turkse lelie en Zwartkoren. In de bergen 

leven onder andere Sneeuwmuizen, Gemzen, Steenbokken, Mouflons, Marmotten, Lynx en Wolf. Ook de fraaie 
Vuursalamander, Smaragdhagedis en Parelhagedis komen er voor, evenals de 
Toornslang, Aspisadder en Adderringslang. Van de vogels zijn het Korhoen, 
Aalpensneeuwhoen, drie soorten gieren, Notenkraker, Alpenheggemus en 
Waterspreeuw vermeldenswaard. 
 
De kampeervakanties in 2002 en 2014 waren enthousiast over de oostkant 
van het massief hoewel het er aan het eind van zomer erg koud kon zijn. 
Maar van daaruit was het niet goed mogelijk om de westkant te bezoeken. 
Daarom gaan we deze keer eerst de westkant bekijken. We doen dat nu in 
het voorjaar om meer kans te hebben op vroegbloeiers, zoals orchideeën.  
We beginnen op een camping bij Chapelle-en-Vercors: Les Myrtilles. 

(www.campingdesmyrtilles.fr ) In deze 
omgeving liggen ook mooie stadjes en 
grotten. Na een week verhuizen we. Als 
je wilt, kan je via de Col de Rousset 
(1200 m) en de Col de Menée (1457 m) 
rijden. Je kan ook vlakker rijden via 
Grenoble. 
De tweede camping ligt aan de andere kant van de berg bij Gresse-en-Vercors: 
Les 4 Saisons. (www.camping-les4saisons.com ) Deze tamelijk luxe camping, 
die op 1200 meter ligt, is de vorige keren goed bevallen. In de omgeving zijn 
veel wandelmogelijkheden met prachtige vergezichten. Er was een asfaltweg 
en een stoeltjeslift om wandelingen hogerop te starten. In twee weken zomer 
zijn er ruim 200 soorten planten genoteerd, meer dan 80 soorten vlinders en 
meer dan 60 soorten vogels, o.a. Steenarend en Slangenarend. 
 
De afstand vanaf Utrecht is ongeveer 1000 km. 

http://www.campingdesmyrtilles.fr/
http://www.camping-les4saisons.com/


Het inschrijfgeld voor deze kampeervakantie bedraagt per volwassene € 49,- en voor jongeren € 27,-. De kosten voor 
de camping zijn voor eigen rekening. 
Hier kun je je inschrijven 
Voor nadere informatie: Frans Duijm, tel: 06-22205668, email: fransduijm@akc.knnv.nl 
 
 
K08 Duitsland, Teutoburger Wald, zaterdag 17 juni t/m zaterdag 24 juni 2023 

  
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. 
  
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’. De 
meest westelijke kalksteengroeve Dykerhoff naast het dorp 
Lengerich is, onder leiding van een gids te bezichtigen en je kunt er 
dan zelf op zoek naar fossielen.  
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 in een museum Romeinse vondsten worden tentoongesteld. 

https://kampeervakanties.knnv.nl/inschrijven/
mailto:fransduijm@akc.knnv.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/
https://www.geopark-terravita.de/
http://camping-lienen.de/
https://goo.gl/maps/ZaZvGajj5k61Zgfn6
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/


  
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. 
  
De afstand vanaf Utrecht naar Lienen is 220 km. 
Het inschrijfgeld voor deze kampeervakantie bedraagt per volwassene € 30,- en voor jongeren € 16-. De kosten voor 
de camping zijn voor eigen rekening. 
Hier kun je je inschrijven 
Voor nadere informatie: Ingrid Martin, tel: 06-30087539, email: ingridmartin@akc.knnv.nl 
 
 
K09 Nederland, Lauwersmeer, zaterdag 8 juli t/m zaterdag 15 juli 2023. 

 
Vroeger had de zee vrij spel in het Lauwersmeer (toen de 
Lauwerszee), dankzij de open verbinding met de Waddenzee. 
Uit angst voor overstromingen is in 1969 een dam gebouwd. Dat 
leverde een prachtig nieuw landschap op dat is uitgeroepen tot 
Nationaal Park. In dit weidse waterland is van alles te 
ontdekken: enorme aantallen vogels en geweldige vergezichten. 
Bij het horen van de naam Lauwersmeer beginnen vogelkenners 
al te watertanden. In dit gebied van water en eilandjes en ruige, 
slijkige graslanden broeden ruim honderd vogelsoorten en 

overwinteren elk jaar tienduizenden ganzen. Belangrijke 
kijkgebieden zijn de Ezumakeeg aan de Friese Kant van het 
Lauwersmeer met enkele vogelkijkhutten en een 
secundaire weg voor vogelaars en andere 
natuurliefhebbers. Aan de Groninger zijde is het Jaap 
Deensgat, met een uitkijkbult en een vogelkijkhut, en het 
Oude Robbengat.  
Vergeet niet dat er ook zeeën van bloemen bloeien, er 
Vossen leven en er Schotse hooglanders en Konikpaarden 

grazen. 
Kortom, 
genoeg 
mogelijkheden voor prachtige excursies. Daarnaast biedt ook de 
Waddenzee met zijn kwelders de nodige mogelijkheden om vogels en 
het overige dieren- en plantenleven typisch voor een zout milieu, te 
bekijken. Hoewel er vele slikkusten op de wereld voorkomen is er 
maar één gebied op aarde waar deze kusten uit kwelders bestaan. 
Dat is het Waddengebied tussen de kop van Noord Holland en 
Blavands Huk in Denemarken. Door een combinatie van bijzondere 
omstandigheden kan er een kwelderlandschap ontstaan.  
Wij kamperen op Camping De Rousant dat ligt op een oude zandplaat 

in de voormalige Hunze. Kijk alvast eens rond op de camping. Een rivier uit de oudheid die het water afvoerde van 
o.a. de Drentse Aa en uitmondde in de Lauwerszee. In de loop van de tijd 
is de Hunze gekanaliseerd en heet nu Reitdiep. Het stalen kunstwerk in 
de vorm van een metershoge krul vlakbij de ingang van de camping is 
gemaakt door Hein Mader. Meer details/foto’s over de camping en het 
de excursies in het Lauwersmeer staan in het verslag van 2013 en 2017:  
http://kampeervakanties.knnv.nl/wp-
content/uploads/sites/14/2020/12/2017K13Lauwersoog.pdf 
http://kampeervakanties.knnv.nl/wp-
content/uploads/sites/14/2020/12/2013K13Lauwersmeer.pdf 
 

https://www.knnv.nl/sites/www.knnv.nl/files/2007K05Teutoburgerwoud.pdf
https://www.knnv.nl/sites/www.knnv.nl/files/2017K10Teutoburgerwald.pdf
https://kampeervakanties.knnv.nl/inschrijven/
mailto:ingridmartin@akc.knnv.nl
https://www.campingderousant.nl/
http://kampeervakanties.knnv.nl/wp-content/uploads/sites/14/2020/12/2017K13Lauwersoog.pdf
http://kampeervakanties.knnv.nl/wp-content/uploads/sites/14/2020/12/2017K13Lauwersoog.pdf
http://kampeervakanties.knnv.nl/wp-content/uploads/sites/14/2020/12/2013K13Lauwersmeer.pdf
http://kampeervakanties.knnv.nl/wp-content/uploads/sites/14/2020/12/2013K13Lauwersmeer.pdf


Het inschrijfgeld voor deze kampeervakantie bedraagt per volwassene € 30,- en voor jongeren € 16-. De kosten voor 
de camping zijn voor eigen rekening. 
Hier kun je je inschrijven 
Voor nadere informatie: Ingrid Martin, tel: 06-30087539, email: ingridmartin@akc.knnv.nl 
 
 
K10 Nederland, Ameland, zaterdag 15 juli tot zaterdag 29 juli 2023 
 

Kamperen in de duinen direct aan zee, wie wil dat niet? 
Zwemmen, schelpen zoeken, de zon in de zee zien zakken en 
inslapen met het geluid van de branding. Vlak bij de camping is 
een Nachtzwaluw gehoord.  
Het is niet verplicht dagelijks op excursie te gaan, maar je krijgt 
vanzelf zin want er is zoveel te zien en te beleven. Duinen, bossen, 
heide, meren, polder, wadden en stranden; variatie genoeg. Maar 
liefst 500 van de 1.400 plantensoorten die in Nederland 
voorkomen groeien op het eiland. Bijvoorbeeld op open plekken, 
die 
soms 

vol regenwater staan: Draadgentiaan, Dwergbloem, 
Dwergvlas, Dwergzegge en Oeverkruid. Op onder andere 
de Jan Roepeheide kan de Klokjesgentiaan in bloei staan. 
En de Moeraswespenorchis en Welriekende nachtorchis in 
andere vochtige duinvalleien. Ook vind je op Ameland veel 
vogels; het eiland is de thuisbasis voor meer dan 50 
vogelsoorten. Bijvoorbeeld honderd Regenwulpen langs 
de dijk bij Nes. Of net zo’n aantal Eiders op de 
Vrijheidsplaat, of Rosse grutto’s op het groene strand. Of 
700 Kanoeten op de Vogelpôlle. Of een Baardmannetje in 
het riet. 
Ken je Ameland nog niet, dan moet je er zeker heen. Ken 
je het al wel dan wil je nog een keer. Denk bijvoorbeeld aan het wad met zijn stille vergezichten en spannende 
zoektochten naar van alles. Of denk aan ’t Oerd; indrukwekkend duingebied met zijn meeuwen, Wulpen en 
Tapuiten. Of de Hôn met kwelders en jonge nog verstuivende duinen met Dwergvlas en Dwergbies . En de kolonie 
lepelaars. En het Hollumerbos. En het grote Groene Strand, een mooie foerageerplek voor vogels. Zelf een 
bungalowpark kan iets moois herbergen zoals een nest jonge Ransuilen bij Ballum. Ondanks alle badgasten met 
enige regelmaat de diverse soorten sterns gezien en de Dwergmeeuw en Zwartkopmeeuw. De bezoekers kunnen 

zich verdelen over de 90 kilometer fietspad die het eiland 
rijk is. Bij slecht weer zijn er musea. Het natuurcentrum 
toont noordzeevissen in een aquarium.  
We gaan kamperen op de grote luxueuze camping 
Duinoord: www.campingduinoordameland.nl . Een auto is 
op Ameland niet nodig. Bagage kan mee op karren op de 
veerboot en kan vandaar naar de camping vervoerd 
worden, bijvoorbeeld door op de aanlegkade een fiets te 
huren. Er gaat ook een bus. 
We willen deze kampeervakantie als probeersel wat 
flexibel maken in de tijd. Als twee weken je te lang lijken, 
schrijf je dan in voor een week. Geef dat aan bij de 
opmerkingen in het inschrijfformulier. 

 
Het inschrijfgeld voor deze kampeervakantie bedraagt per volwassene € 49,- en voor jongeren € 27,-. De kosten voor 
de camping zijn voor eigen rekening. De camping is relatief duur. 
Hier kun je je inschrijven 
Voor nadere informatie: Frans Duijm, tel: 06-22205668, email: fransduijm@akc.knnv.nl 
 
 

https://kampeervakanties.knnv.nl/inschrijven/
mailto:ingridmartin@akc.knnv.nl
http://www.campingduinoordameland.nl/
https://kampeervakanties.knnv.nl/inschrijven/
mailto:fransduijm@akc.knnv.nl


K 11 Frankrijk, Les Ecrins, zaterdag 22 juli t/m zaterdag 5 augustus 2023 
 

De Ecrins zijn sinds 1973 Nationaal park. Het is een gebied met 5 
vierduizenders, veel gletsjers en diepe dalen. Het hart van het park 
is alleen te voet toegankelijk. 
De helft van de plantensoorten, die in Frankrijk voorkomen, groeit 
ook hier. 
Opvallend aan de Ecrins is de afwisseling van de flora. De ene 
helling ziet er, ook van een afstand, weer heel anders uit dan de 
andere. Lees het verhaal over de geologie van dit gebied in het 
verslag van de KNNV-kampeervakantie, die we hier in 2008 
hadden, dan begrijp je waarom dit zo is. 
Door de grote 

hoogteverschillen kun je in de zomer ook de voorjaarsflora 
aantreffen, hoger op de helling. 
De Alpenmarmotten komen nieuwsgierig kijken als je een 
wandeling maakt. De Gemzen en Steenbokken mijden ons liever, 
maar ze zijn er wel. Korhoenders komen hier nog van oudsher 
voor. De kans dat er Steenarenden of gieren te zien zijn is wat 
groter. 
De camping Ailefroide ligt op 1550 meter hoogte bij Valloise-
Pelvoux. Het is een zeer uitgestrekte camping waar we zelf een 

plek 
mogen zoeken. Er is een Maison du parc in Entraiges en 
een Musee des Mineraux et de la Faune in Bourg d’ 
Oisans. 
 
De afstand vanaf Utrecht naar Les ecrins is 1150 km. 
Het inschrijfgeld voor deze kampeervakantie bedraagt per 
volwassene € 49,- en voor jongeren € 27,-. De kosten voor 
de camping zijn voor eigen rekening. 
Hier kun je je inschrijven 
Voor nadere informatie: Tieke Phaff, tel: 033-4724904, 
email: tiekephaff@yahoo.co.uk 
 

 
 
K12 Noorwegen, Fjellsyn, zaterdag 29 juli t/m 12 zaterdag augustus 2023 
 

Noorwegen hartje zomer. Wie wil dat niet?  
Geen verzengende hitte 
in een zuidelijk land, 
maar lange dagen met 
wild-stromende rivieren 
en uitgestrekte Fjell-
landschappen met 
Kraanvogels. De 
camping ligt tussen 
twee topgebieden 

(Dovrefjell en Rondane). Ga mee en zie de muskusossen (kleine maar 
imponerende mini-mammoeten), Rendieren, Elanden en Berglemmingen. In 
2011 werden tijdens excursies meerdere rendiergeweien gevonden. De 
Lemmingen worden niet gegarandeerd, want hun populatiegrootte schommelt 
(‘lemmingjaren’).  
Het wordt een gevarieerde reis met stevige wandelingen in natte gebieden, 
soms een beklimming van een ‘berg’ of de mogelijkheid van een huttentocht. 

https://ailefroide.fr/camping/
https://kampeervakanties.knnv.nl/inschrijven/
mailto:tiekephaff@yahoo.co.uk


Prachtige bossen met witte tapijten van korstmos in een 
overvloed van soorten. En wat vind je van Dwergberk, 
Gentiaantjes, Zevenster of Karelscepter? Op andere dagen zijn er 
lichtere wandelingen over vlak terrein of in een botanische tuin. 
Goede bergschoenen zijn nodig.  
De nazomer is hier de mooiste tijd voor flora en fauna. En ja … er 
zijn eind juli ook muggen, maar meestal zijn die alleen in de 
schemering vervelend en met DEET houd je ze van het lijf. De 
Goudplevier staat - melancholiek fluitend op een heuveltje – je 
op te 
wachten. 
Zijn of 
haar 

kroost loopt hier rond. Er zijn zeker interessante vogels te 
zien maar de nadruk tijdens deze reis zal liggen op planten, 
(korst)mossen en landschappen. 
 
Het inschrijfgeld voor deze kampeervakantie bedraagt per 
volwassene € 49,- en voor jongeren € 27,-. De kosten voor de 
camping zijn voor eigen rekening. 
Hier kun je je inschrijven 
Voor nadere informatie: Ron Mes, tel: 06-10841587, email: 
ron.mes@xs4all.nl 

 
 
K13 België, Kempen Maasland, zaterdag 5 augustus t/m 19 zaterdag augustus 2023 
 

Op de een of andere manier reizen we er bijna altijd doorheen, 
het land van onze zuiderburen. In het oosten van Vlaanderen 
ligt Kempen Maasland, sinds 2006 Natura 2000 en Unesco 
werelderfgoedgebied met een oppervlak van eerst 6700 
hectare. 
In 2020 is dit 
gebied nog 
verdubbeld. 
Te lezen valt 
dat men veel 
overleg over 
natuurherstel 

en toerisme op touw zet met alle ondernemers, zelfs ook over de 
grens in Nederlands Limburg en in het zuiden van Noord Brabant. 
Het hoofddoel is natuurherstel, maar er is veel aandacht voor 

toerisme, mits dit geen 
schade aan de natuur toebrengt. 
Er is veel (naald)bos en heide en men heeft de waterstand verhoogd. De 
insectenwereld is goed vertegenwoordigd, met ook zeldzame soorten. Qua 
flora worden genoemd: Gaspeldoorn, Jeneverbes, Rode dopheide, Gagel en 
Moeraswolfsklauw. Fauna: De Rugstreeppad, Gladde slang, Levendbarende 
hagedis, Beekprik, Zwarte specht en Nachtzwaluw. 
Er zijn zeven ingangen tot het gebied, die men toegangspoorten noemt. Dit 
zijn bezoekerscentra, maar dan ieder gespecialiseerd op een bepaald 
onderwerp, b.v. insecten in Zutendaal en de macrokosmos, het heelal, in 
Genk. 
We kamperen in camping Zavelsbos in Opoeteren. We zijn hier één keer 
eerder geweest in 2014. 
 

https://kampeervakanties.knnv.nl/inschrijven/
mailto:ron.mes@xs4all.nl


Het inschrijfgeld voor deze kampeervakantie bedraagt per volwassene € 49,- en voor jongeren € 27,-. De kosten voor 
de camping zijn voor eigen rekening. 
Hier kun je je inschrijven 
Voor nadere informatie: Tieke Phaff, tel: 033-4724904, email: tiekephaff@yahoo.co.uk 
 
 
 
K14 Nederland, Kop van Overijssel, zaterdag 12 t/m 19 augustus 2023 

 
De kop van Overijssel en de dalen van Linde en Tjonger 
vormen een prachtige streek om te fietsen, wandelen 
en varen. Het Nationaal Park Weerribben-Wieden is met 
ruim 10.000 hectare het grootste aaneengesloten 
laagveenmoerasgebied van Noordwest-Europa. Een 
labyrint van plassen, meren, slootjes, moerasbossen, 
rietvelden en bloemrijke hooilanden. Alle fases in de 
ontwikkeling van open water tot moerasbos zijn er te 
vinden: oprukkende oeverbegroeiing en dichtgroeiend 
water, drijftillen, rietlanden en voedselarm grasland.  
Trilveen, een belangrijk stadium in het proces van 
verlanding, is een soort drijvend tapijt dat net wel - of 
net niet- begaanbaar is. Alleen bij zuiver, helder water 

kan deze verlandingsfase op gang komen. Hier zijn orchideeën als 
Groenknolorchis en Veenmosorchis te vinden en voor een 
geoefend oog zelfs het zeer zeldzame rood Schorpioenmos. 
Waar zich op het water een tapijt van vervlochten wortels vormt, 
ontstaat drijftille of kragge. Hierop vinden we iets wat lijkt op een 
bloemrijk hooiland met echte koekoeksbloem, moeraskartelblad 
en verschillende soorten orchideeën. De bloemen trekken onder 
andere vlinders aan zoals de Zilveren maan en de Grote 
vuurvlinder. 
 
De Linde (in het Fries: Lende) is een laagland beek waarvan een 
deel de grens vormt tussen Friesland en Overijssel. De moerassige 

Lindevallei bestaat uit graslanden, grotendeels verlande petgaten en dichte elzenbroekbossen. Het dal vormt een 
verbinding tussen de Weerribben-Wieden en natuurgebied de Rottige Meente, dat ook een bezoekje waard is. Iets 
noordelijker stroomt de Tjonger of Kuinder (Fries: Tsjonger of Kuunder). Overal zie je veenweides met sloten. Grote 
boterbloem, Waterviolier, Kransvederkruid, Holpijp, Waterdrieblad, Noordse zegge en Rode pimpernel komen er 
voor, mede dankzij het kwelwater dat omhoog komt. Het is het leefgebied van veel vogels en libellen. Op de Linde 
en de Tjonger is het mooi kanoën, net als in de Weerribben. Het is mogelijk uitdagende lange tochten te maken. 
 
Aan de dijk om het veenweidegebied met de 
Weerribben ligt het interessante Kuinderbos, het 
oudste bos van de Nordoostpolder. De lijst van 
zeldzame planten in dit bos is te lang om op te 
noemen. Er groeien 23 soorten varens waaronder de 
zeer zeldzame Lansvaren, Zachte naaldvaren en 
Geschubde mannetjesvarens in twee ondersoorten. 
En er zijn meer dan vijfhonderd soorten 
nachtvlinders geteld. En 50 soorten libellen. Het bos 
bevat de restanten van de Kuinderburcht uit de 
twaalfde eeuw. De oude haven van Kuinre is rijk aan 
Ringslangen.  
 

https://kampeervakanties.knnv.nl/inschrijven/
mailto:tiekephaff@yahoo.co.uk


In het Kuinderbos ligt een natuurkampeerterrein; de afstand tot 
de Weerribben is tien kilometer. Ook de mooie gebieden in de 
dalen van Linde en Tjonger zijn te befietsen.  
Het kampeerterrein - de Veenkuil - ligt aan een plas met een 
zwemstrandje. Je kan er een roeibootje huren en er is een 
vogelkijkscherm. Op de kampeervelden staan speeltoestellen en 
er naast is zelfs een huttenbouwbos.  
Beschikbaar zijn tipi-tenten met inventaris en een soort 
trekkershut. Campers en caravans zijn toegestaan. Voor de 
avontuurlijke kampeerder zijn er vlotten in het water en je kan 
zelfs kamperen in een boomhut. Kijk maar eens op 
www.logerenbijdeboswachter.nl/kamperen/de-veenkuil . 

 
Het inschrijfgeld voor deze kampeervakantie bedraagt per volwassene € 30,- en voor jongeren € 16-. De kosten voor 
de camping zijn voor eigen rekening. 
Hier kun je je inschrijven 
Voor nadere informatie: Frans Duijm, tel: 06-22205668, email: fransduijm@akc.knnv.nl 
 
 
K15 Frankrijk, Lac du Der, zaterdag 23 september t/m 30 september 2023 
 

De camping ligt vlakbij het Lac du Der, een groot 
binnenmeer gelegen in de Argonne streek in het 
noordoosten van Frankrijk. In dit kunstmatige binnenmeer 
wordt het water van de Marne gebufferd. Door de grote 
schommelingen van het waterpeil (tot 12 meter 
niveauverschil met als laagste waterpeil het niveau in de 
herfst) ontstaan in het najaar tot in het voorjaar enorme 
slikplaten en eilanden die op hun beurt steltlopers, ganzen, 
eenden en vooral Kraanvogels aantrekken. Meer dan 200 

vogelsoorten worden hier waargenomen.  
Het gebied heeft in bijzonder faam verworven als vierde 
grootste pleisterplaats in Europa voor Kraanvogels tijdens hun 
trekperiodes naar het zuiden van Spanje. In de lente en in de 
herfst verzamelen zich hier duizenden Kraanvogels voor hun 
trek naar het noorden van Europa of juist naar het zuiden. 
De camping is een ideaal vertrekpunt om per fiets de diverse 

gebieden 
te bezoeken waar een grote soortenrijkdom aan vogels, vlinders, 
planten en paddenstoelen te zien valt. Niet alleen 
natuurhistorisch maar ook cultureel is de streek interessant, zoals 
je kunt lezen in het verslag van ons vorige bezoek. 
Neem al vast een kijkje op de camping. 
 
 
 
Het inschrijfgeld voor deze kampeervakantie bedraagt per 
volwassene € 30,- en voor jongeren € 16-. De kosten voor de 

camping zijn voor eigen rekening. 
Afstand vanaf Utrecht ca. 500 km. 
 
Hier kun je je inschrijven 
Voor nadere informatie: Yolande Holthuijzen, tel: 06-83708934, email: penningmeester@akc.knnv.nl 

http://www.logerenbijdeboswachter.nl/kamperen/de-veenkuil
https://kampeervakanties.knnv.nl/inschrijven/
mailto:fransduijm@akc.knnv.nl
https://www.knnv.nl/sites/www.knnv.nl/files/2012K16LacduDer.pdf
https://www.leclosduvieuxmoulin.fr/
https://kampeervakanties.knnv.nl/inschrijven/
mailto:penningmeester@akc.knnv.nl

