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Terugblik op ons eerste kampeer-weekend 
 
 

12 - 15 augustus 2017: “van Zuyderzee tot IJsselmeer” 
 

 
 
 

Van 12 tot 15 augustus bivakkeerden we met 11 aan het IJsselmeer in Nederland. 
Vanuit Lelystad zouden we verschillende cultureel-historische aspecten van deze 
voormalige binnenzee gaan ontdekken. 

Eerst op het programma stond de Bataviawerf in Lelystad. 
Onze jonge gids Martijn vertelde met veel bezieling over het bouwen van de replica 
van een schip van de VOC en over het leven aan boord tijdens de vaart. 
Vervolgens met de bus – over de dijk van de Markerwaard - naar het 
Zuiderzeemuseum te Enkhuizen, waar dat weekend (toevallig ) de ‘maritieme 
dagen’ plaatsvonden. Mooi meegenomen! 
De eerste dag sloten we af met een spontaan, gezamenlijk aperitiefmoment op de 
camping. Gezelligheid troef! 

 
Na een ‘stille nacht’ fietsten we de volgende dag ‘autovrij’ naar het 
natuurgebied ‘Oostvaarderplassen’.  
Natuurgids Henk ontving ons met ‘koffie en koek’ en met een 
onderhoudende introductiefilm, waarna hij ons meenam op ontdekkingstocht 
in het moerassig natuurgebied.  
 
Een rustgevende ervaring! 
Na een toch wel stevige natuurwandeling door moerasgebied, tussen 
waterplassen, rietvelden, … en met een heldere didactische uitleg van onze 
gids, keerden we terug naar het bezoekerscentrum. 
De namiddag was vrij: ieder kon doen of niet-doen naar eigen voorkeur. 

 

 
 
 

 
De laatste dag. 
Op eigen kracht (ondersteund door de pk’s van onze 
motorhomes) naar het Woudagemaal.  
Op het afgesproken uur kwamen we samen op de afgesproken 
plaats. 
Alweer een meevaller  
 
Het Woudagemaal werd een cultuurhistorische terugblik naar het 
rijke water-erfgoedverleden van de Friezen. Gids Frans leidde 
ons met technische, maar bevattelijk gebrachte kennis door het 
zeer moderne museum met in de hal het nog steeds werkende 
stoompompgemaal. Impressionant! 
 

De laatste etappe bracht ons naar de Afsluitdijk’. Gids Jacob verwelkomde ons – jawel – met koffie. Vervolgens 
kregen we aan de hand van  didactische panelen uitgebreid uitleg rond het ontstaan, de realisatie, de toekomst-
plannen van de ‘Afsluitdijk’. Een gepast afsluitstuk van een geslaagd kampeerweekend. 
We namen gezellig afscheid van elkaar. Sommigen reden naar huis, anderen hadden nog verdere plannen … in 
ons mooie, leerrijke buurland Nederland met zijn rijke waterverleden en -toekomst. 
 

 



 

 

Vooruitblik naar de plannen voor komende trips (onder voorbehoud) 

 

Waar:   Blankenberge en omgeving 
 
Wanneer: rond Pinksteren (20/21 mei 2018)  
   of  
   rond O.H. Hemelvaart ( donderdag 10 mei 2018) 
 

      

Mogelijke programmacomponenten: 

- stadswandeling, b.v. Art-Nouveau-wandeling (Belle Epoque, met nadruk op tegels, smeedwerk en glasramen), 

met bezoek aan Belle Epoque-centrum, 

- wandeling over de Zeedijk (met de enige echte Pier aan de Belgische kust, met bezoek aan het Casino, een 

prachtig gerestaureerd Art-Nouveau gebouw, 

- wandeling door de Uitkerkse polder (met natuur-gids), vertrek van het Bezoekerscentrum Uitkerkse Polder 

(informatie, drankje) 

- en verder: Huisje van Majutte (oud “origineel” vissershuisje), haven van Brugge met Maritiem museum, een halve 

dag vrij om te fietsen, te wandelen, naar het strand naar het strand te gaan en nog veel meer!! 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------- 

Waar: Westhoek 
 
Wanneer: rond O.L.V Hemelvaart (woensdag 15 augustus)
 

                    
 

In de Westhoek hebben we tal van mogelijkheden om een mooi programma samen te stellen.  

Zoals bij voorbeeld in Koksijde: het Abdijmuseum, het Kultuurcentrum Ten Bogaerde, het Paul Delvauxmuseum of 

een Architectuurwandeling in "Quartier Sénégalais". 

We kunnen ook naar Vleteren: maken een wandel- en/of fietstocht rond de abdij van Westvleteren engaan  daarna- 

trappist proeven in "De Vrede" (ooit verkozen tot beste bier ter wereld). 

De Panne met een architectuurwandeling in de Dumontwijk, of Ieper met het Flanders Field Museum en de Last Post 

bij de Menenpoort, of fietsen langs de “Frontzate” naar Diksmuide. 

 

Kortom: mogelijkheden genoeg 

 

------------------------------------------------------------------------------------------



           

 

 
Waar:   Spa en omgeving 
 
Wanneer: rond Allerheiligen (donderdag 1 november) 
 
Spa en omgeving biedt een rijk  palet aan mogelijkheden voor een geslaagd (verlengd) weekend. 

Voor de ‘wellness”-liefhebbers is natuurlijk een bezoek aan de Thermen een bijna “verplicht” onderdeel, al dan niet 

voorafgegaan door veenwandelingen langs riviertjes om daarna in één van de vele authentieke herbergen in 

vergeten bergdorpjes van het  culinaire aanbod te genieten. 

                      

 

Vanuit de Camping Parc des Sources - 1,5 km vanaf het centrum van Spa -  zijn vele uitstappen te maken in de 

omgeving. Voor de liefhebbers is een begeleid bezoek aan het circuit van Spa Francorchamps wellicht een mogelijkheid. 

 

--------------------------------------------------------------------------------- 

Verdere ideeën 

Aan verdere ideeën geen gebrek, maar we willen graag weten waar jouw interesse naar uit gaat en of je bereid bent, zelf 

bij  de uitwerking van het idee mee te helpen. Daarom hieronder een formuliertje, scheur het af, vul het in en stop het in 

de bus hier op de tafel.  

Als jouw idee gerealiseerd wordt, dan ga je zelf mee, op onze kosten! 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

NAAM  : 
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TITEL UITSTAP : 
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