
n
r 5

 
 se

p
te

m
b

e
r 2

0
1

3 nr 5   september 2013   € 7,95 

To
p

C
am

p
er m

agazin
e

Niesmann+Bischoff Arto 

2014   Bürstner Nexxo 55 

  beursagenda   waterpas 

in twee minuten   culinair: 

Elzas-gerechten hedendaags  

koffie, ijs en pizza bianca in 

Rome   overnachten bij Franse 

wijnboeren   reisinspiratie: 

Zeeland, Venetië, Albanië, 

Marokko, Nieuw-Zeeland,  

Kis Balaton, Griekenland

magazine



Imagine...
Een droom is  een v is ioen van datgene wat  werke l i jkhe id kan worden.

Ste l t  u  z i ch eens voor. . .  een motorhome dat  het  topsegment overs t i jg t .

Een motorhome dat  compleet  un iek i s ,  omdat  ontwerp en rea l i sat ie  úw

ind iv idue le wensen re f lec te ren.  H igh -end in  e lk  aspect ,  in  e lk  deta i l .

Dromen worden werke l i jkhe id.

G e n u i n e  h a n d c r a f t e d  m o t o r h o m e s  b y  v a n  v e n r o o y,  t h e  n e t h e r l a n d s .  w w w. v a n v e n r o o y. c o m  
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Onbezorgd onderweg genieten met het comfort van thuis? 
Dat kan met ORANGE, de nieuwe productlijn van WhisperPower met 
de beste prijs-kwaliteitverhouding. Energiezuinige omvormers voor-
zien van een aansluiting voor het laden van laptop, tablet of telefoon, 
volautomatische acculaders, krachtige sinus omvormer/acculader 
combinaties, long-life accu’s, slimme & stille diesel generatoren voor 
vaste inbouw en veel meer. Ga naar www.poweringyourlifestyle.nl 
voor meer informatie en verkooppunten.

Powering your Lifestyle!

www.poweringyourlifestyle.nl
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Voorkom een klapband en vervang banden ouder dan 6 jaar.

Het komt vaker dan eens voor; een klapband. Soms niet meer dan een vervelende situatie waarbij de 

betrokkenen er met wat schrik vanaf komen, veel vaker is er sprake van grote schade en zelfs letsel. 

Zowel de inzittenden van de camper als medeweggebruikers kunnen ongewild slachtoffer worden van 

de gevolgen van een klapband. Schade als gevolg van een klapband wordt veelal veroorzaakt door oude 

banden, dit zijn vaak banden ouder dan 6 jaar. 

Levensduur van de band.

Aveco Verzekeringen kent het principe inmiddels goed: hoe ouder een band, hoe hoger de kans op 

schade. Naarmate de jaren verstrijken vermindert de kwaliteit van banden aanzienlijk. Dit is zowel het 

geval bij banden die dagelijks gebruikt worden als bij banden die niet of nauwelijks gebruikt worden. 

En campers worden gemiddeld genomen niet het hele jaar gebruikt. Sommige consumenten maken de 

denkfout dat, als een band nooit gebruikt is en altijd opgeslagen is geweest voor langere tijd, de band nog 

steeds veilig is. Niks is minder waar. Een ongebruikte band ‘verjaart’ zelfs sneller dan een actieve band. 

Dus kijk ook naar de ouderdom van de reserveband. Na 6 jaar is de kwaliteit van de band aanzienlijk 

verminderd en verhoogt de kans op een klapband aanzienlijk. Aveco adviseert altijd banden ouder dan 6 

jaar te vervangen.

Mijn banden zijn APK goedgekeurd.

Bij de APK-keuring wordt gekeken naar de uiterlijke en fysieke kenmerken van de band, er wordt met 

name gekeken naar het profiel van de band en of er geen droogtescheuren of canvas zichtbaar is. Naar 

de ouderdom van de band (DOT-code) wordt niet gekeken. De band kan goedgekeurd worden maar 

dit wil niet zeggen dat het risico op een klapband daarmee lager is. De ouderdom van de band is in alle 

gevallen van grote invloed op de kwaliteit van de band. 

Ook de BOVAG en ANWB geven het advies om banden ouder dan 6 jaar te vervangen.

De DOT-Code geeft de ouderdom van de band aan.  

U kunt eenvoudig controleren hoe oud uw band is. Iedere band beschikt over een DOT-code, bestaande 

uit 4 cijfers bij recente banden en 3 cijfers bij oudere banden. Dit nummer geeft aan wanneer de band 

geproduceerd werd. De DOT-code is op de zijkant van de band te vinden en volgt vaak na de typever-

melding van de band. Hierbij staan de eerste 2 cijfers voor de week en de laatste 2 cijfers voor het jaar 

van productie. Is de DOT-code 3-cijferig dan is de band van voor het jaar 2000 en zal de band toch echt 

vervangen moeten worden.

U bespaart veel ellende voor een kleine prijs.

Een klapbandschade kan verstrekkende gevolgen hebben. Een set nieuwe banden kan in de eenmalige 

aanschaf wellicht in de portefeuille voelbaar zijn, het is echter een kleine prijs voor de veiligheid van uw 

inzittenden, uzelf evenals uw medeweggebruikers. Voorkom veel ellende en (letsel)schade door het tijdig 

vervangen van de banden. Voorkomen is tenslotte beter dan genezen.

Voorkom een klapband met uw camper

4

[ advertorial ]

Tip bij een klapband.

Mocht u onder het rijden een klap-

band krijgen, laat dan het gas los 

en druk de koppeling in. Rem pas 

als u zeker bent dat u de camper 

weer onder controle hebt. Rijdt 

u automaat, dan laat u het gas los 

en remt u als u de controle over 

de camper heeft. Zoek altijd de 

dichtstbijzijnde plek om te stoppen 

op. Als u op de linkerrijbaan rijdt, 

stop dan ook links indien mogelijk. 

Is dit niet mogelijk, stuur dan rustig 

richting de vluchtstrook en maak 

altijd gebruik van uw alarmlichten.

Heeft u vragen, neemt u dan gerust 

contact op met Aveco Verzekerin-

gen, de specialist in kampeerauto-

verzekeringen. 
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REISINSPIRATIE

Verhalen van vrienden, familie en kennissen zetten vaak aan tot het maken van reisplannen.

En anders doen boeken, radio- en tv-programma’s of tijdschriften dat wel. Alleen al bij 

het voorbereiden en samenstellen van dit blad denk ik geregeld, oh, dat wil ik ook. De 

wensenlijst is vele malen groter dan het aantal beschikbare perioden in de agenda. Onlangs 

verscheen een boek van journalist Olaf Tempelman, het staat in de boekenrubriek. Hij 

beschrijft een reis om de Zwarte Zee, met Istanbul als begin- en eindpunt. Toen ik een jaar 

of zes geleden een rondje om de Oostzee had gemaakt, dacht ik dat de Zwarte Zee een 

mooi vervolg daarop zou zijn. In die tijd had ik nog geen camper, nu wel – dat maakt het 

eigenlijk nog aantrekkelijker. Een lange rit door Turkije, door de ruige berglandschappen 

van de Kaukasus en over de flanken van Europa’s hoogste berg richting de Krim en Odessa. 

Alleen de gedachte al...

Tegen de tijd dat die reis werkelijk in zicht komt, is er misschien geen Lonely Planet meer 

te koop. Daar valt heel wel mee te leven, maar recente berichten over een dreigend ontslag 

van het merendeel van de gidsenschrijvers en -redacteuren, vormen wel een mijlpaal in 

de geschiedenis van het (reis)boek. U bent misschien, net als ik, een verwoed gebruiker 

van apps op de smartphone en de tablet. Die verrijken het leven, ook dat van de reiziger. 

Maar ik voorzie dat er een gat gaat vallen in de informatievoorziening, misschien niet eens 

inhoudelijk, maar dan toch zeker emotioneel.

Overigens vermeldt de boekenrubriek ook de nieuwe editie van een handige all round 

natuurgids, waarvan we een aantal exemplaren mogen weggeven aan onze lezers. Voor de 

volgende editie van TopCamper magazine, die eind november zal verschijnen, bereiden 

we weer een dergelijke actie voor. In de rubriek Varia vragen we uw aandacht voor de 

herinvoering van de ‘lezersfoto’. Al met al zouden wij meer contact met u, onze lezer, op 

prijs stellen. Wij willen graag weten wat u bezighoudt, althans voor zover dat binnen het 

thema ‘reizen met een luxe camper’ past. Wij nodigen u dan ook van harte uit om vragen, 

opmerkingen en suggesties in onze mailbox te droppen.

Harry Schuring
hoofdredacteur

TopCamper magazine is een tijdschrift voor 
liefhebbers van kampeerauto’s in het hogere 
segment.

www.top-camper.eu
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50
Landschappentocht door Nieuw-Zeeland
Sinds de verfilming van The Lord of the Rings is Nieuw-Zeeland nog populairder. Op de 

twee grote eilanden vormen camperreizen eigenlijk de ideale vakantie. Van subtropische 

stranden tot wandelen over gletsjers.

Marokko - mooie 
winterbestemming
Het idee ... dat je zomaar met je camper naar 

Afrika rijdt. Dat is minder moeilijk dan veel 

mensen denken. Met twee campers maken we 

de reis in maart, als de amandelbomen in bloei 

staan. Begin en einde in Parijs.

9
Camperstop bij Franse boeren
Praktisch gratis overnachten op het Franse platteland; wijnboeren en andere 

ambachtelijk producenten ontvangen graag een paar campers.

32
Op de fiets naar 
Venetië
Het klinkt misschien gek, maar Venetië 

is een superbestemming met de camper. 

Zoek een plaatsje op het schiereiland 

van Jesolo en je komt via de ‘koninklijke 

weg’ aan op de Piazza San Marco.

INHOUD TopCamper magazine: merken en mensen

14
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23 Agenda
Een overzicht van interessante 

camperbeurzen vanaf eind augustus. 

24 Griekenland in vier weken 
Met het weer als kompas. Weg uit het 

regenachtige Nederlandse voorjaar, 

richting zuidelijke zon. Hoever 

kun je komen? Na een aantal keren 

huren trokken twee nieuwbakken 

campereigenaars langs de Adriatische 

kust naar de godenberg Olympus.

40 Campernieuws
Na nieuwe interieurs voor 2013 

presenteerde Niesmann+Bischoff 

onlangs de Arto 2014 met stoere 

vormgeving aan de buitenkant. 

Bürstner wil zijn 55-jarige bestaan niet 

ongemerkt laten voorbijgaan. Twee 

modellen kregen een aantrekkelijke 

Fifty Five-uitvoering. Wij bekeken de 

Nexxo t 690 G.

44 Lekkerbekken in de Elzas
Vanwege de kastelen, het Rijndal, de 

riesling en de gewürtztraminer, de 

flanken van de Vogezen – er zijn talloze 

redenen waarom de Elzas veel gasten 

trekt. De keuken hoort daar ook bij; wat 

komt er op tafel als drie regionale chefs 

innovatief naar streekgerechten kijken?

58 Waterpas in twee minuten
In een vlak bed slapen, douchewater 

dat altijd wegloopt en geen last van 

schommelingen door de wind – een 

hydraulisch levelsysteem regelt het na 

één druk op de knop.

61 Varia
Kortere berichten over elektrische steps 

uit Duitsland, de zomervakantielanden 

van Nederlanders, groepsreizen met 

Duitsers en Engelsen ... en, heeft u een 

mooie foto, met uw camper erop, die 

we in het volgende nummer kunnen 

plaatsen?

81 Boeken, sites en apps
Tien lees- en gebruikstips voor op reis. 

We doen een greep in het vele moois 

dat deze zomer verscheen. En mocht u 

interesse hebben in een splinternieuwe 

natuurgids...

70
De fijne smaken van 
Rome
Door de wol geverfde culinaire 

journalisten gaan in de aloude stad 

op zoek naar de beste pizza bianca, 

testen de Romeinse koffie en gaan op 

bezoek bij enthousiaste en innovatieve 

ijsmakers.

Eilandhoppen in Zeeland
Campervriendelijke campings en, sinds enkele 

maanden, een heus camperpark – in Zeeland 

kun je terecht. Over oude steden, karaktervolle 

dorpen, dijken en water, mosselen, bloemdijken 

in de zak van Zuid-Beveland, wandelen door 

het slik en nog veel meer.

Albanië voor beginners
Maakt onbekend onbemind? Het lijkt er 

op; het is nergens echt druk in Albanië. Het 

reportageteam dat voor TopCamper magazine 

het veelgeplaagde Balkanland bezocht, wil 

zeker nog een keer terug.

EN VERDER:

74
84
In de voetsporen van 
de reus
Het Balatonmeer is geen onbekende 

bestemming bij veel landgenoten. Wij 

keken ietsje oostelijker, naar Kis Balaton, 

het kleine zusje. Het is een beschermd 

natuurgebied, geen toerisme, grazende 

runderen en veel vogelsoorten. Voor de 

liefhebber. 

65
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Van Baaren Campers & Caravans

Zandzegge 1
1731 LP WINKEL (N-H)
T 0224 - 540 244

www.vanbaarencaravansencampers.nl

Er op uit 
met Van Baaren
Caravans + Campers
Het adres voor aankoop, verkoop, onderhoud en 
reparatie van uw caravan of camper

TOP005_AdvertentiesCS5.indd   8 05-08-13   12:01
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REIS & INSPIRATIE

DE FORMULE VAN FRANCE PASSION

CAMPERSTOP  
BIJ FRANSE BOEREN
Gratis overnachten met uw camper bij gastvrije boeren – het klinkt bijna te 

mooi om waar te zijn. Toch kan het wel, ook al is de ene boer uit de gids 

France Passion natuurlijk op een andere manier gastvrij dan de andere. Maar 

wie zich op een gewone camperplaats toch niet helemaal op z’n gemak 

voelt, slaapt misschien beter binnen de bescherming van een boerenerf.

Tekst: Harry Schuring

Foto’s: France Passion en Harry Schuring
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steeds. In 2013 staan maar liefst 1750 adressen 

ter beschikking van de campergebruiker. De 

deelnemende (wijn-)boeren en ambachtelijke 

producenten zijn goed verpreid over het land. 

De bekende wijngebieden kennen de grootste 

concentraties. Boven Parijs, in Les Landes en 

in de Alpen is de dichtheid geringer. Om de 

kleinschaligheid te waarborgen stelt France 

Passion de regel dat een gastbedrijf maximaal 

vijf camperplaatsen heeft.

Ook bij de boeren is er crisis
Voor sommige boeren komt de economische 

recessie hard aan. Een enkeling vindt dat de 

formule France Passion - een boer betaalt € 45 

per jaar om mee te doen – dan maar uitkomst 

moet bieden. Zo troffen wij bij een tocht door 

Frankrijk in mei dit jaar een wanhopige agro-

ondernemer op een wat onderkomen boerenerf, 

niet ver van de Loire (Sandillon). Nog voor we 

uit de camper waren gestapt wilde de weinig 

hartelijke dochter al weten of we een maaltijd 

wilden bestellen. Terwijl ik de camper op zijn 

plaats zette, keek mijn reisgenoot alvast even 

in het winkeltje. Even later kwam de boer met 

zijn auto naar ons toe. Driftig stapte hij uit en 

verzon ter plekke dat de regels onlangs waren 

veranderd: we moesten iets kopen!

De organisatie France Passion probeert 

voor dit soort uitwassen te waken. Ons werd 

verzekerd dat zoiets zelden voorkomt. Niet 

ontkend werd dat de deelnemende boeren het 

natuurlijk zeer op prijs stellen als de gasten 

interesse tonen in hun producten. En wat extra 

inkomsten wordt uiteraard gewaardeerd. Maar 

uitgangspunt, en een van de ‘Gouden regels’ van 

Veel campergebruikers vinden het wel fijn op een 

camperplaats en sommigen vinden het ook prima 

als er niemand anders is: ze hebben het rijk alleen 

en hoeven met niemand rekening te houden. Niet 

iedereen voelt zich echter even gemakkelijk op 

een rustige camperplaats in een stil hoekje van 

een dorp of stad. Voor die camperaars geven de 

rondscharrelende boer en diens waakhond dan 

waarschijnlijk een gerust gevoel.

Een ander voordeel van het overnachten bij 

een boer is dat u optimaal kunt genieten van de 

charmes van het platteland. Vaak verblijft u op een 

rustige plek in een groene entourage, omgeven 

door knisperende gewassen of grazende dieren.

Al tweeëntwintig jaar
Begin jaren negentig stelde een wijnjournalist vast 

dat er steeds meer campers rondreden in het Zuid-

Franse platteland. Hij realiseerde zich ook dat 

campers niet gemakkelijk een overnachtingsplek 

konden vinden in de wijn- en tuinbouwgebieden. 

Daarom werden gastvrije wijnboeren, die graag 

hun bedrijf voor vreemden wilden openstellen, 

benaderd om een keten te vormen van particuliere, 

niet-commerciële camperplaatsen. Eigenaren van 

kampeerauto’s werden vervolgens uitgenodigd 

voor een gratis etmaal ontspannen bij de boer. De 

formule sloeg aan en geleidelijk volgden adressen 

in andere wijngebieden, zoals Bourgondië, Loire, 

Elzas en Bordeaux. In 1997 werd het netwerk ook 

opengesteld voor tuinbouwers en producenten van 

honing en kaas.

Steeds meer adressen
Jaarlijks komen er nieuwe adressen bij. Ook vallen 

er adressen af maar netto groeit het bestand nog 

13TOP005_09_Franse boeren.indd   10 05-08-13   12:13
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France Passion, is dat er geen verplichting bestaat 

om iets te kopen. En voor de duidelijkheid stelt de 

laatste Règle d’or: Uw bonjour en au revoir zijn de 

beste manier om ons te bedanken!

Bier met saffraan bij Engelse wijnboer
‘Toch gebeurt het dat mensen ‘s morgens 

vertrekken zonder iets te zeggen’, vertelt Sarah 

Meakin op haar prachtig gelegen wijnboerderij bij 

Belfort du Quercy, ten zuiden van Cahors. Haar 

man David is landbouwkundige en zij kwamen 

in 1994 vanuit Engeland hier om wijn te kunnen 

maken. In het algemeen zijn zij positief over de 

gasten die hun boerderij met de camper bezoeken. 

Over de Fransen met hun camping-car denken ze 

comme ci, comme ça, Engelsen vinden ze meestal 

leuk, maar echt positief zijn ze bijna altijd over 

Nederlandse gasten. ‘Die zijn open en weten hoe 

ze zich moeten gedragen.’ De boerderij van de 

Meakins heeft een pigeonnier, biedt een mooi 

uitzicht en is omgeven met wijngaarden.

Belangrijkste product van hun zuidelijke 

Domaine du Merchien is de meermalen bekroonde 

wijn. Op de omringende hellingen verbouwen 

ze acht druivenrassen. Hun donkere rode wijn is 

fruitig en heeft body. Hun eveneens fruitige rosé is 

natuurlijk lichter maar zakt niet ongemerkt door je 

slokdarm.

Het bier dat de Meakins op ambachtelijke 

wijze brouwen is meer dan bijzaak. Gerstemout, 

tarwe en diverse soorten hop worden gebruikt. 

David: ‘Denk maar aan vleugjes van Belgisch 

trappistenbier en de rijke stijl van Guinness’. Aan 

een van de bieren voegen ze saffraan toe. ‘Dat 

zorgt voor een versterking van de smaak van het 

eten’, zegt de brouwer. <

Een eenvoudige formule

De sleutel voor toegang tot de gratis 

overnachtingen is de actuele gids van 

France Passion. Die kunt u bestellen 

voor € 29 op de site van France 

Passion of op camperreiswinkel.

nl. De gids verschijnt rond Pasen en 

het ‘lidmaatschap’ is een jaar geldig. 

Bij de gids ontvangt u een handige 

overzichtskaart, een raamsticker en 

een pasje. Dat pasje toont u als u bij 

een boederij aankomt.

U kunt zonder kosten 24 uur 

verblijven op de boerderij. Hoewel interesse in de producten op prijs 

wordt gesteld, is er geen enkele verplichting om iets af te nemen. Houd 

er rekening mee dat de camperplaatsen geen voorzieningen hoeven te 

bieden als water en elektriciteit.
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GPS
In de editie 2013 is voor het eerst bij elk 

adres een korte code opgenomen voor de 

gps-goördinaten. Die code voert u in op 

de site van France Passion. Daarvoer moet 

u inloggen op het ledendomein, met een 

wachtwoord dat u eerst moet aanvragen. 

Voor deze service wordt een bijdrage van 

€ 2 gevraagd. Na invoering van de code 

krijgt u coördinaten die in de meeste 

navigatieapparaten te gebruiken zijn. 

Omslachtig? Ja, wel een beetje.

Zonder code komt u er echter ook wel; 

bij elk adres staat een routebeschrijving in 

Frans, Engels en Duits. Wij vonden steeds 

zonder navigatie de weg.

In andere landen
Italië, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland 

en Spanje kennen soortgelijke initiatieven. 

Het gaat per land om veel minder adressen 

dan in Frankrijk. In Duitsland heeft de 

voormalige evenknie Grüne Zwiebel het 

loodje moeten leggen. De uitgever van 

het camperblad Reisemobil sprong in het 

gat en bracht in 2013 voor het eerst de 

Winzeratlas uit, louter wijnboeren dus. 

Hieronder de beknopte informatie. Bij 

voldoende belangstelling (reacties aan 

redactie@top-camper.eu) zullen we 

ook de andere organisaties bekijken en 

beschrijven.

De formules en de spelregels in de andere 

landen komen in grote lijnen overeen met 

die van France Passion.

Fattore Amico (Italië)
Ruim tien jaar geleden gingen enkele 

camperaars naar een boer in Toscane om 

olijfolie te kopen; ze werden uitgenodigd 

om die nacht op het erf te verblijven met 

hun campers. De rest is geschiedenis. 

Natuur, buiten zijn, ambachtelijke 

producten en de rust van het platteland 

staan voorop. De 2013-gids bevat 475 

adressen verspreid over heel Italië; in het 

noorden en midden is de dekking wat 

groter dan in het zuiden. 

De gids kost € 35 en is te bestellen op 

camperreiswinkel.nl.

España Discovery
De organisatie is nog groeiende. Door 

toevoeging van agrobedrijven in de 

regio’s Navarra en La Rioja bevat de gids 

van 2013 130 adressen. De gastbedrijven 

zitten vooral in het noordoostelijke deel 

van Spanje (globaal ten oosten van de lijn 

Bilbao-Alicante en in de regio Galicia op 

de noordwestpunt).

De gids (en het lidmaatschap) geldt van 

voorjaar tot voorjaar, kost € 21 en is te 

bestellen op camperreiswinkel.nl.

Brit Stops
Brit Stops biedt overnachtingsplaatsen bij 

boeren, wijngaarden, pubs, brouwerijen 

en wat andere ambachtelijke bedrijven. 

Ook hier is een windscreen sticker het 

toegangsbewijs. Brit Stops biedt zo’n 

200 adressen waarvan de meeste in 

midden- en zuid-Engeland liggen. 

Schotland is met bijna 30 adressen 

 minder rijkelijk bedeeld. In Noord- 

Ierland liggen 6 boerencamperplaatsen.

Bij www.britstops.com kunt u de 

gids bestellen maar gemakkelijker en 

voordeliger is om dat te doen op de site 

camperreiswinkel.nl (€ 32).

Winzeratlas (Duitsland)
Dit overzicht is een nieuw initiatief 

van de uitgever van vele campergidsen 

(bekend onder de naam Bordatlas). 

Opgenomen zijn ruim honderd 

rustige en idyllische standplaatsen 

bij wijnbouwers, wijnboeren en 

coöperaties in dertien wijngebieden. 

Op vertoon van het actuele boek kunt 

u een nacht gratis overnachten, tot eind 

maart 2014.

De Winzeratlas 2013 inclusief 

raamvignet is te bestellen bij de NKC-

winkel (webshop) en kost daar voor 

niet-leden € 23,50.
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De legende heeft een opvolger…
Mastervolt Lithium Ion Ultra

Mastervolt heeft de legendarische Lithium Ion accu op essentiële punten geperfectioneerd. Met als resultaat een 

krachtpatser van 5000 Wh die zijn gelijke niet kent. De MLI Ultra heeft een ultralange levensduur, goed voor meer 

dan 2000 cycli. Een razendsnelle laadtijd van nog geen uur. Actieve celbalancering

van de acht Li-ion cellen. Geïntegreerde accumonitoring die uw systeem nog verder vereenvoudigt. En de Ultra 

communiceert direct met uw Mastervolt acculader via MasterBus, voor een optimale lading. Tel daar de 70% ruimte- 

en gewichtsbesparing

Kijk op www.mastervolt.nl/accus voor alle specif icaties
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MAROKKO - MOOIE 
WINTERBESTEMMING

REISVERHAAL

Kleurrijke cultuur   Tekst: Harry Schuring

Foto’s: Melissa Koot, Harry Schuring
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Een mooi landschap is in de wintermaanden 

niet moeilijk te vinden. Wil je ook nog een 

grote kans op lekker weer, dan komen opeens 

veel minder gebieden in aanmerking, Zuid-

Spanje bijvoorbeeld. Een korte boottocht 

verder ligt Marokko: exotisch, indrukwekkend, 

niet duur en inspirerend. Vier vrienden uit 

Den Haag maakten een plan voor een maand, 

tegen het einde van de winter. Het werd een 

indrukwekkende, volle en toch relaxte reis.

  en imposante landschappen
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De witte Stad van Kunsten en Wetenschappen van architect Calatrava in Valencia

Haven van Almeria voor de oversteek naar Nador

Een snelle veerboot brengt je in 35 minuten van Tarifa naar Tanger
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Goed, je moet twee keer dwars door Frankrijk en 

Spanje rijden, maar voor ons is dat een groot deel 

van de lol: on the road! Onze vrienden kiezen 

voor campings langs de Route du Soleil; in maart 

zijn nog veel campings gesloten. Wij nemen de 

A75 langs Clermont Ferrand. De eerste stop is 

Parijs – de camping in het Bois de Boulogne is 

het hele jaar open – en na een mooie rit over het 

nog besneeuwde Centraal Massief staan we de 

volgende middag op een mooie camperplaats 

langs de Tarn in Millau, met uitzicht op het 

beroemde viaduct. Hierna rijden we het voorjaar 

in; langs de Languedoc-tolweg staan de fruitbomen 

al in bloei! Een topmoment volgt als je, eenmaal 

Narbonne voorbij, de machtige Canigou met zijn 

besneeuwde top in beeld krijgt. Na vier reisdagen 

treffen we onze vrienden op een camping net 

ten zuiden van Valencia. In de bar/restaurant 

van het dorpje wisselen we de ervaringen uit 

aan een volle tafel met tapas en raciones. De 

volgende dag fietsen we in een stralende zon 

langs de zee naar de bruisende stad. Zoon van de 

stad Santiago Calatrava bouwde daar een even 

indrukwekkend als megalomaan complex van 

witte fantasiegebouwen. 

De boot naar Oost-Marokko
Op dag zes rijden we door het soms 

indrukwekkende woestijnlandschap van Zuidoost-

Spanje. Net buiten havenstad Almería vinden we 

een Brits getint campinkje, La Garoffa, direct aan 

de kust. Het inschepen de volgende dag is sfeervol. 

Stokoude, grote Mercedesbussen – hoog opgetast 

met Noord-Europese welvaartsresten – zijn bijna 

alle aan de beurt. Een douanier laat de hele bus 

uitpakken, loopt later weer even langs en gebaart 

dan dat alles er weer in mag. We staan al aan 

de reling als de laatste voertuigen binnenrijden: 

vervaarlijk uitziende landbouwmachines, van 

‘z.g.a.n.’ tot bijna afgeschreven. Na een zonnige 

en rustige overtocht neemt de aankomst in Nador, 

in het oosten van Marokko, al met al een uurtje 

in beslag. In prachtig laat licht rijden we aan het 

eind van dag zeven de sprookjesachtige Maghreb 

binnen. Al waren we allen meerdere keren in 

Marokko geweest, het eerste aanzicht van het 

straatleven in een Arabische stad bekoort weer 

volop. Net na zonsondergang bereiken we de Aire 

de Repos bij Taourirt, een soort luxe picknickpark 

van de inmiddels failliete rederij Comarit. Jammer 

als deze plek zou verdwijnen want het is er prettig 

toeven, behalve in het sanitair dan, dat wordt al 

niet meer bijgehouden lijkt het. In het restaurantje 

eten we de eerste harira (gekruide soep met linzen 

en kikkererwten).

Het oosten is weinig toeristisch
Door het rustige, droge Oost-Marokko rijden we 

te midden van uitgestrekte, stenige vlakten met af 

en toe een stadje, naar de rossige bergwanden van 

de Midden-Atlas. Op een stille weg worden we 

aangehouden door twee politieagenten. Ze stellen 

zich voor en maken een praatje. Vervolgens vraagt 

de chef onze paspoorten, alle vier maar liefst. Het 

overschrijven van de gegevens, alle gegevens, 

op een wit vel is een gewichtige zaak; na tien 

minuten krijgen we de passen terug. Zichtbaar 

tevreden over deze aangename ontmoeting geven 

ze ons alle vier weer een hand en wensen ons 

een voorspoedige reis. Tussen Zeïda en Midelt 

(grote foto op vorige pagina’s) verblijven we twee 

nachten op Ksar Tinmay, een goed verzorgde 

camping met uitzicht op de machtige, besneeuwde 

Jbel Ayachi (3737 m). Voor Marokkaanse 

begrippen is het restaurant van Tinmay duur. Het is 

sfeervol ingericht en vooral ingesteld op Europese 

groepen; er wordt dan ook alcohol geschonken, 

wat op maar weinig campings het geval is. Op 

onze mountainbikes fietsen we een paar uur over 

grindpaden langs dorpjes in de buurt. Het klinkt 

misschien overdreven maar zo’n fietstochtje in de 

Midden-Atlas inclusief de ontmoeting met al die 

kinderen, is de reis al bijna waard.

Gorges du Ziz – toptraject
Het dal van de Ziz, tussen Midelt en Erfoud, biedt 

een hoogwaardige Marokko-ervaring, vooral het 

nauwere deel, ten noorden van Errachidia. De 

weg volgt de rivier, steekt haar af en toe over 

en biedt mooie inkijkjes in al dan niet verlaten 

kashba’s (versterkte nederzettingen). De toch al 

prachtige palmentuinen in het dal worden in maart 

nog aantrekkelijker door de roze bloesem van 

amandelboompjes. Bij het dorpje Tissirt, dertig 

kilometer ten zuiden van streekcentrum Errachidia, 

is een kleine camping, binnen een lemen muur 

en grenzend aan een palmentuin. Beheerder 

17

De Gorges du Ziz. Foto onder: camping Tissirt
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Mhamed, tikje klef maar aardig en behulpzaam, 

loopt tien keer per dag even door het sanitair: 

brandschoon. Aan het eind van de middag maken 

we een leuke wandeling door het eenvoudige 

dorp. Mhamed serveert daarna een grote tajine, dat 

hadden we ‘s middags met hem afgesproken.

Bij Erfoud bereiken we de Tafilalt, een 

veelbezochte streek met een inmiddels bedenkelijk 

soort toerisme. Natuurlijk, hier ligt de Erg Chebbi, 

een woestijn met goudgeel en rood gekleurde 

zandduinen, waarvan de messcherpe graten zo 

mooi afsteken tegen de diepblauwe lucht en waar 

de zonsopgang een belevenis was. Ja, was, helaas. 

Het toerisme begon hier kleinschalig en vredig, 

nu crossen de quads door het duinzand. We 

overnachten op Camping Tifina, acht kilometer ten 

zuiden van Erfoud - groot en professioneel; het is 

er prettig, mogelijk omdat het er rustig is. We turen 

langdurig naar de prachtige sterrenhemel.

Mooie wegen door de Hoge Atlas
Aan de zuidkant van de Hoge Atlas rijden we 

richting het westen. Ook al is de bebouwing 

hier en daar sterk uitgebreid, het is een 

indrukwekkende route met mooie afstekers naar 

de Todra-kloof en het Dadèsdal; in beide dalen 
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zijn leuke kleinschalige campings te vinden. Het 

stadje Tinerhir, bij de ingang van de Gorges du 

Todra, heeft een gezellige drukte. De camping 

van Ouarzazate, ‘poort naar de Sahara’, is geen 

topplek, maar de levendige stad met een mooie 

oude kashba is wel een bezoekje waard. Net als 

Tinerhir (Chez Michelle) heeft Ouarzazate een 

winkel (Dimitri) waar alcohol wordt verkocht. 

Een van de mooie trajecten in zuidelijk Marokko is 

de pasroute door de Hoge Atlas tussen Ouarzazate 

en Marrakesh. Helemaal mooi als je de recentelijk 

geasfalteerde weg over Télouet neemt: hier ontwaar 

je (nog) onbedorven dorpsleven in een groen 

rivierdal tussen machtige bergen. Ten noorden van 

de Tizi-n-Tichka (de pas) heb je zicht op Marokko’s 

hoogste berg, de Jbel Toubkal (4167 m). 

Ondanks het sterk toegenomen toerisme is 

Marrakech natuurlijk de moeite waard; vanaf de 

campings rondom de stad kun je voor vijf, zes 

euro per taxi naar de medina en het beroemde 

plein Jemaa-el-Fna; in de schemering op een 

terras zitten aan de rand van dit plein, is toch 

een belevenis die je bijblijft. Voor de prachtige 

Marokkaanse interieurbewerking met tegels en 

bewerkt hout, moet je de drukke omgeving van het 

plein verlaten. Aanraders zijn de Saädische graven 

De boot naar Afrika
In de wintermaanden varen er ruim voldoende 

veerboten. Het snelst en het goedkoopst zijn de 

verbindingen in de Straat van Gibraltar. Van Algeci-

ras naar Ceuta of Tanger duurt een uur; van het 

leuke havenstadje Tarifa naar Tanger duurt 35 mi-

nuten; FRS heeft voor die overtochten een speciaal 

tarief: € 120 voor camper en 2 personen, enkele 

reis. Een alternatief is de overtocht Almería-Nador/

Melilla, een stuk oostelijker. Die duurt 6 uur en 

kost circa € 275 voor camper en 2 personen. De 

veerboot vanuit het zuid-Franse Sète naar Marokko 

vaart niet of nauwelijks in de winter (circa 30 uur, 

retour vanaf circa € 1300). Reserveren voor buiten 

het hoogseizoen is niet noodzakelijk. Vooraf kaart-

jes kopen via internet kan wel rustgevend zijn; je 

weet dat je een goede prijs betaalt – boek bij de 

maatschappij zelf – en je kunt de ticketverkopers 

en runners op weg naar de boot met een gerust 

hart negeren.

Aankomst in Marokko
Voordat je de haven verlaat, moet de camper zijn 

geregistreerd. Opdringerige mannen bieden hun 

bemiddeling aan. Het is echter gemakkelijk zelf te 

regelen: formulier invullen en met paspoort en au-

topapieren in de rij gaan staan voor registratie door 

de man met uniform. Het bewijs van tijdelijke 

invoer is weer nodig bij het verlaten van Marokko. 

Douane- en politiemensen zijn doorgaans zeer 

vriendelijk.

Wegen, kaarten en bewegwijzering
Wegen van de eerste en tweede categorie zijn 

goed tot uitstekend. Overige wegen zijn matig tot 

goed. Onverharde weggetjes zijn alleen lastig tot 

problematisch als ze vol kuilen zitten; er zijn ook 

mooi vlakke onverharde wegen. De rode Miche-

linkaart (schaal 1:1 miljoen en grote gebieden ook 

1:600.000) is de beste keus, ook voor begaan-

baarheid van wegen. Kijk eventueel onderweg 

in Frankrijk of er een nieuwe(re) Michelinkaart 

beschikbaar is. Het vinden van de weg is niet 

moeilijk. Alleen het verlaten van grote steden als 

Casablanca en Marrakesh kan lastig zijn. In zulke 

gevallen is er vaak wel iemand te vinden die op 

z’n brommer voor je uit rijdt (10 DH per 5 minu-

ten lijkt een redelijke vergoeding daarvoor).
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en de Medersa Ben Youssef, een koranschool 

(moskeeën zijn in Marokko niet toegankelijk voor 

niet-moslims). Wij verbleven enkele nachten op Le 

Relais de Marrakech, een mooi aangelegde, luxe 

camping, gerund door Fransen. In de winter huist 

hier een grote kolonie Franse overwinteraars, je 

ziet dan ook veel campers van Rapido en Pilote.

Het noordwesten is groener
Door een steeds groener wordend 

landbouwgebied rijden we richting Midden-

Atlas. Bij het gezellige bergdorp Azrou zetten we 

de campers tussen de bloeiende fruitbomen van 

Camping Amazigh. Door de loeiende houtkachel 

in het mannenblok zijn alle douches voorbeeldig 

warm - op deze hoogte kan het koud zijn op 

een winteravond. Noordelijker doen we ons 

tegoed aan koningsstad Meknes en de Romeinse 

ruïnestad Volubilis. Vlakbij pelgrimsoord Moulay 

Idriss vinden we een relaxte, uitzichtrijke 

camping, Zerhoun Bellevue, op terrassen in een 

olijfboomgaard.

Verder noordelijk zoeken we nog een verblijfplaats 

voordat we richting Tanger gaan om daar de boot 

naar Europa te nemen. En zo slaan we aan de rand 

van het prachtige ‘blauwe’ stadje Chefchaouen in 

het Rifgebergte ons kamp op op terrassencamping 

Azilan; vergezeld van neo-hippies brengen we de 

laatste Marokkaanse nachten door.

De beste tapas heten pinchos
Na een vlotte oversteek van de toch wat magische 

Straat van Gibraltar - een smal reepje zee tussen 

twee zo sterk verschillende werelddelen en de 
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Het Todradal bij Tinerhir

Camping Amazigh bij Azrou

De blauwe stad Chefchaouen

13TOP005_14_Marokko hs2.indd   20 05-08-13   12:16



21

scheiding tussen de Middellandse Zee en de 

Atlantische Oceaan - kuieren we door de smalle 

straatjes van het Moorse stadje Tarifa. We hebben 

nog een dikke week voor de boeg; acht dagen 

voor tweeënhalfduizend kilometer – dat biedt 

ruimte voor mooie stops. Genietend van de 

vrijwel lege Spaanse snelwegen doen we de 

feestelijk hoofdstad van Andalusië, Sevilla, aan, 

komen we terecht in een imposante processie in 

Cáceres en bezoeken we barokstad Salamanca 

en industriestad Burgos met het spectaculaire 

Guggenheim-museum van Frank Gehry. Het 

traject door Spanje sluiten we af in de Baskische 

stad San Sebastian. Vanaf een camping boven 

op de rotskust dalen we eind van de middag per 

bus af naar het gezellige centrum bij de mooie 

baai. In de oude stad blijkt zo’n beetje een op de 

drie panden een tapasbar of restaurant. Pinchos 

zeggen ze hier tegen tapas, en ze kunnen er wat 

van! Het wordt onze beste tapastocht ever. Na 

de levendigheid van de Spaanse steden is het 

in Poitiers weer even behelpen. Maar na enig 

rondwandelen vinden we wel een uitstekend 

Japans eethuisje.

Net als de eerste brengen we de laatste nacht 

van deze reis door in Parijs. De camping in 

het Bois de Boulogne is goed bereikbaar. Over 

vrijliggende fietspaden ben je binnen een half uur 

op de gezellige Place du Trocadéro, waar je kunt 

eten met zicht op de Eiffeltoren in volle glorie. 

Het typisch Parijse halfronde plein biedt keus 

te over, maar de uitstekende salade niçoise bij 

brasserie Le Malakoff is een aanrader. <

Geld
Haal je uit de muur met je bankpas. Zelfs in 

kleinere stadjes zijn er meestal meerdere geld-

automaten. Een Marokkaanse Dirham is ongeveer 

9 eurocent. 

Tanken
Er zijn voldoende tankstations, ook langs de door-

gaande wegen in Oost-Marokko en rond de Hoge 

Atlas. Diesel kost zomer 2013 gemiddeld 7,40 DH 

(€ 0,67).

Campings
Camperplaatsen kent Marokko niet en vrij kampe-

ren is sinds 2006 verboden. Het aantal campings 

groeit, vooral in en rond de Hoge en de Midden-

Atlas. Jaarlijks komen er leuke, veelal kleine 

campings bij. Een goede bron is de frequent ver-

schijnende gids Campings du Maroc van Jacques 

Gandini (circa € 25), maar ook die is niet altijd up 

to date. Zoeken op internet kan goede treffers op-

leveren maar de vermeldingen en lijstjes zijn nogal 

verschillend van kwaliteit en actualiteit.

De kwaliteit van de campings wisselt nogal. Scha-

duw is schaars maar dat is buiten de zomermaan-

den (juist) niet zo erg. Sanitair is doorgaans rede-

lijk, soms smerig, soms goed, af en toe uitstekend. 

De campings die wij bezochtten kosten tussen de 

40 en 110 DH voor twee personen inclusief elek-

triciteit (indien aanwezig) en een warme douche.

Gas is niet zomaar in de bij ons gangbare fles-

sen verkrijgbaar. Marokkaanse vindingrijkheid 

en ondernemingslust leiden echter altijd tot een 

oplossing.

Overwinteren
Campings die in aanmerking komen voor een lan-

ger verblijf lijken vooral te liggen in de meer toeris-

tische gebieden rond de Hoge Atlas (Marrakesh, 

het Dadèsdal, bij de Todrakloof en het dal van de 

Drâa bijvoorbeeld). Rondom Marrakesh liggen 

enkele goede campings waar ‘s winters veel Franse 

camperaars komen, rond de badplaats Agadir ook. 

Ten noorden van de Hoge Atlas en aan de kust ten 

noorden van Agadir, is in de winter de kans op 

neerslag wat groter en zijn de temperaturen lager.

Grotere steden in Marokko hebben tegenwoordig 

een McDonald’s, zoals deze in Casablanca

Processie in het Spaanse Cáceres
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Aveco Verzekeringen
Stelling 5  Hardenberg
Postbus 444  7770 AK  Hardenberg

 T (0523) 28 27 29
  mail@kampeerautopolis.nl
  kampeerautopolis.nl

kampeerautopolis.nl

Uw camper verzekerd?
Aveco verzekeringen

waar anders!
 Waarom Aveco?

De specialist en marktleider in 

kampeerautoverzekeringen

Unieke nieuwwaarderegelingen

Vervangende kampeerauto

Eigen wereldwijde Alarm Centrale

 

Speciale merkverzekeringen voor   

 Dethleffs, Sunlight, Hymer en Bürstner

Aantrekkelijke premie

Uitstekende voorwaarden

Advies op maat

Vraag gratis en vrijblijvend een offerte aan:
 bel 0523 28 27 29 of ga naar kampeerautopolis.nl
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31 augustus - 8 september
Caravan Salon, Düsseldorf

De 52e editie van Europa’s grootste beurs voor campers 

en caravans. In 2012 waren er 165.000 bezoekers uit 

38 landen. Negen beurshallen zijn gevuld met 570 

exposanten, alle stands zijn verhuurd. 120 leveranciers van 

kampeervoertuigen showen samen zo’n 1800 exemplaren 

(in Duitsland worden ruim anderhalf keer zoveel nieuwe 

campers verkocht als nieuwe caravans). Een ideale beurs 

voor oriëntatie op een nieuwe camper. Op het buitenterrein 

is een programma voor kinderen en tussen de hallen 10 en 

16 vinden spectaculaire demonstraties met 4 x 4-voertuigen 

plaats. Buiten kunnen ook e-bikes 

worden uitgeprobeerd.

Op P1 zijn 2000 betaalde 

overnachtingsplaatsen beschikbaar 

voor campers.

10-18 uur, entree € 13

Messe Düsseldorf (goed bewegwijzerd)

20-22 september
Camperbeurs Hardenberg

Na enkele jaren een camperoccasion-

beurs te zijn geweest, is ‘Hardenberg’ 

dit jaar een beurs voor zowel nieuwe 

als gebruikte campers. Naast dealers en 

handelaren zijn er specialisten op het 

gebied van accessoires, bouw, reparatie/

onderhoud en verhuur van campers. 

Op het buitenterrein kunnen bezoekers 

kosteloos deelnemen aan een korte 

rijvaardigheidstraining.

Met de camper bij de beurs overnachten 

is mogelijk; geen voorzieningen, geen 

kosten.

TopCamper magazine zal met een eigen 
stand op deze beurs aanwezig zijn.

10-17 uur, entree € 6, parkeren gratis

Evenementenhal, Energieweg 2, Hardenberg

A
genda

27-29 september
Recreava, Assen

Nieuwe beurs met alles op het gebied van kamperen 

met tent, caravan en vouwwagen, ook accessoires.  

GEEN CAMPERS.

10-17 uur, entree € 12

TT Hall, De Haar 11, Assen

28-29 september
Boten- en camperbeurs, Gorinchem

Particulieren kunnen hier hun camper te koop aanbieden. 

Op zaterdag is er een beursmarkt waar ook bedrijven 

campers verkopen, nieuw en tweedehands.

9-17 uur, entree gratis

Lingehaven, Eind 5, Gorinchem

12-20 oktober
Mobicar ‘13, Brussel

Deze 51e editie van het Internationaal Salon voor Caravan & 

Motorhome duurt ruim een week. Fabrikanten en importeurs 

van campers, caravans en toebehoren tonen gezamenlijk 

meer dan 700 soorten campers en caravans, waaronder de 

nieuwe modellen voor 2014.

11-18 uur, entree € 10 (kijk vanaf half september op www.mobicar.be)

Brussels Expo, Romeinsesteenweg, Brussel 

18-20 oktober
Outlet-weekend, Leeuwarden

Het Outlet-weekend is een vervolg op de eerder georganiseerde 

Bootoutlet en Kampeeroutlet. Dit jaar worden gebruikte 

campers en caravans geshowd in een van de hallen. Een 

tweede hal bevat auto-occasions en de derde tweedehands 

boten. Particulieren kunnen hier een plaats huren om hun 

camper (boot, caravan, auto) te koop aan te bieden.

vrijdag 14-21 uur, zaterdag 10-18, zondag 10-17 uur, entree € 4, 

parkeren gratis

WTC-Expo, Heliconweg 52, Leeuwarden
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GRIEKENLAND 
IN VIER WEKEN
HET WEER ALS KOMPAS

Tekst: Leon van Velzen

Foto’s: Maria Koot, Leon van Velzen
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Blijft het zicht uit de camper beperkt tot de grote weg wanneer je 

in krap vier weken vanuit Den Haag naar Zuid-Europa rijdt? Of is er 

voldoende tijd het stadje te bezichtigen, de wandeling of fi etstocht te 

maken, gedachteloos naar de bergen te staren of te genieten op dat 

aangename terras? In 25 dagen naar Griekenland. En terug.

REISVERHAAL
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Voortgejaagd door lagedrukgebieden knallen we 

met de camper over de rechtsrheinische Autobahn 

door Duitsland. Weg van de regen, de wind en 

de verwarming die thuis nog altijd automatisch 

aanslaat. Die winterjas moet uit. 

Wanneer je bijna vier weken met je camper op 

stap kunt, ligt heel Europa open. Waarom niet 

naar de Noordkaap, naar Istanbul of Tarifa? In 

het weekend van het vertrek geeft een laatste 

blik op de weerkaart de doorslag. Oude liefde 

Griekenland wint. Geen wolkje aan de hemel, 

of het moet de afstand zijn: we rekenen op twee 

keer zo’n 2500 kilometer. In jakkeren hebben 

we geen zin. ‘Het gaat om de reis en niet om de 

bestemming’, wist de Griekse dichter Kaváfis al.

Die filosofie blijkt bij het vertrek niet geheel door 

het tweekoppige camperteam gedeeld te worden. 

‘We gaan niet op reis. We zijn op vakantie en 

bij slecht weer rijden we door.’ Dus Salzburg 

(Mozart!) slaan we over. Graz (ooit culturele 

hoofdstad van Europa) verdwijnt achter een muur 

van mist.

Onze eerste eigen camper
Het is de eerste lange trip met onze nieuwe, 

tweedehands camper, een Knaus Sun Ti. Niet de 

allernieuwste, maar met weinig kilometers op de 

teller aangenaam fris. 

We vertrekken met het klassieke camper-cv op 

zak. Kamperen in Frankrijk met een tentje, daarna 

de iets luxere bungalowtent met stahoogte, 

gevolgd door de huurhuisjes en de zeilboot op 

het Haringvliet die uiteindelijk weer verkocht is. 

Ervaringen met huurcampers beperken zich tot een 

mooie reis in Canada en de Verenigde Staten en 

een rondreis over bekend terrein in Frankrijk. Vorig 

jaar sloegen we, na een verontrustend telefoontje 

van het thuisfront, op weg naar Zuid-Europa met 

de gehuurde buscamper in Slovenië rechtsaf 

richting Italië. Deze keer zijn we vastbesloten 

Thessaloníki te halen.

Oostenrijk als decor
De tijd dat rijden over de Duitse wegen een 

onverdeeld genoegen was is echt voorbij. 

Het aantal files als gevolg van kilometers lange 

werkzaamheden en ongelukken lijkt hoger te 

liggen dan in Nederland. Verder dan Mörfelden, 

net onder Frankfurt, reikt de eerste etappe niet. Pal 

aan de snelweg is een veldje gereserveerd voor 

campers. Opnieuw valt op hoe morsig Duitse 

campings er soms bij liggen. Zeker in het voorjaar 

tijdens een regenbui lijkt het geen pretje om hier in 

een scheefgezakt huisje de zomer door te moeten 

brengen omringd door konijnen die je terras 

ondergraven. Het sanitair daarentegen is blinkend 

schoon.

De tweede dag lukt het evenmin de grens met 

Oostenrijk te passeren. We hebben meer dan drie 

uur nodig om 120 kilometer af te leggen. De regen 

blijft vallen en zet de ondergelopen weilanden 

nog dieper onder water. Bij Feilnbach vinden we 

het welletjes. Een wandeling naar boerengehucht 

Au gooit de benen los. We zijn benieuwd naar het 

weerbericht, hoewel de laaghangende bewolking 

niet veel goeds voorspelt. Internet is op de camping 

beschikbaar, maar kost vijf euro per uur voor een 

wankele wifi-verbinding. Dan maar een biertje op 

het terras waar Poolse motorrijders, Duitsers met 

herders en vroom uitgedoste gezinnen met dames in 

nikab een opmerkelijk gezelschap vormen.

We besluiten Oostenrijk alleen als decor te 

beschouwen en rijden via Villach Slovenië 

binnen. Murw geslagen door de files in Duitsland 

vinden we het oponthoud van een uur bij de 

Karawankentunnel nog meevallen. 

Direct na Bled slingert de weg langs de oevers 

van de Sava Bohinjka en breekt de zon door. Het 

is dan nog een kleine dertig kilometer rijden naar 

Bohinjska Bistrica, waar we op een goedbezette 

camping een plekje aan de rand, in de zon, met 

uitzicht bemachtigen. Het ruikt naar versgemaaid 

gras, de eerste krekels melden zich. Rust.
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van een fietstochtje terugkomen kunnen een lichte 

paniek niet onderdrukken. ‘We moeten morgen 

echt vroeg weg’. Het doet denken aan de Griekse 

haventjes waar je vijf dik in de laag lag met de 

ankerlijnen over elkaar en het onmogelijk leek 

deze onontwarbare kluwen op te lossen. Totdat 

iedereen de volgende ochtend rustig vertrok. Zo 

ook hier.

Dubrovnik maakt sprakeloos
Na de schitterende en rustige tolweg met zijn 

wildviaducten voor wolf en beer vinden we dicht 

bij Split in Stobreč op de tweede rij een plaatsje 

aan de Adriatische zee. Fietsen naar de stad is 

lastiger dan gedacht. Het achterafweggetje blijkt 

gemeen steil. Bovendien tellen fietsers niet echt 

mee; op zijn best levert een belsignaal verbaasde 

blikken op. 

Split valt in een middag goed te doen: aangename 

terrasjes, levendige boulevard, mooie pleintjes, 

het paleis van Diocletianus en niet te vergeten 

het meer dan levensgrote bronzen standbeeld van 

Grgur Ninski. Het aanraken van zijn imposante 

grote teen zou geluk brengen. Een lichte huiver 

onderdrukkend volbrengen we dit ranzige ritueel.
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Als motten
Dankzij de gratis en probleemloze wifi-verbinding 

weten we dat we aan goede kant terecht gekomen 

zijn van de grens die het weer in Europa in 

tweeën deelt. De fietsen kunnen van de drager. 

Na een wandeling door het dorpje zit er dankzij 

een vriendelijke pomphouder – met de juiste 

verloopnippel – weer lucht in een platte band. We 

vertrekken over de vrijliggende fietspaden naar 

het meer van Bohinsjko en komen meer campings 

tegen die de moeite van een langer verblijf waard 

zijn.

Wandelen, hardlopen, fietsen, raften: de 

streek toont zich van zijn sportiefste kant. Het 

is een kwestie van tijd voordat onder deze 

weersomstandigheden de parapenters zich 

melden. ’s Middags bevolken ze met tientallen 

het luchtruim. Snel blijkt dat een naastgelegen 

weitje de favoriete landingsplaats is. Als motten in 

het lamplicht worden ze aangetrokken door onze 

camper, missen net het uitstekende antennetje voor 

de internetverbinding en ploffen op zo’n tien meter 

afstand in het gras. Het gaat allemaal net goed.

Niet de enigen in Kroatië
De verleiding is groot om hier een paar dagen 

te blijven. Tijd zat om Griekenland te halen en 

rustig terug te rijden; we zitten pas in de eerste 

week. Toch vertrekken we onder een strakblauwe 

hemel vroeg in de ochtend op weg naar Kroatië. 

Ljubljana kennen we nog van vorig jaar en laten 

we links liggen. 

Bij Jurovski Brod komen voor de eerste keer de 

paspoorten en de groene kaart tevoorschijn. De 

euro maakt plaats voor de kuna. Voor ons gevoel 

zijn we opeens een heel stuk verder van huis, 

totdat blijkt dat vrijwel iedereen in Kroatië het 

prima vindt als je met de euro betaalt. 

Met het toenemen van het aantal kilometers op 

de teller, stijgt de temperatuur. In Duga Resa is 

het drukkend warm. Een mooi plekje aan de rivier 

biedt verkoeling. We zijn niet de enigen die op die 

gedachte zijn gekomen. Caravan naast vouwwagen 

naast camper verdringen zich aan de meanderende 

Mreznica in de schaduw van de bomen. Buren die 

Split

Standbeeld van Grgur Ninski

We komen in een aangenaam ritme. ’s Ochtends na 

een kop koffie op tijd vertrekken, tijdens de eerste 

stop ontbijten en na zo’n 350 kilometer aan het 

begin van de middag uitkijken naar een mooie plek.
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In ons nieuwe dagritme komen we op een 

middag in de buurt van Dubrovnik. De A1 

stopt vrij plotseling ter hoogte van Ploče. Er 

wordt aan de weg gewerkt, maar politieke en 

financiële strubbelingen met buurland Bosnië en 

Herzegovina verhinderen een snelle voltooiing. 

We buigen af naar de oude kustweg in het fraaie 

landschap met oogverblindend uitzicht op zee. 

Een piepklein stukje van Bosnië en Herzegovina 

reikt tot aan de kust. Dat betekent vier keer de 

grenspolitie passeren, wat overigens snel en soepel 

verloopt. 

De papieren gids voert ons dwars door Dubrovnik 

waarna we feilloos bij de camping op zo’n 

driehonderd meter van zee uitkomen. 

Met goede schoenen aan is de wandeling naar 

de ommuurde vestingstad goed te doen. Heel 

af en toe passeer je in je leven een stadswal, 

daalt via een smalle stenen trap af naar een oude 

binnenstad, kijkt om je heen en bent sprakeloos 

bij het zien van strakke, zelfs sobere Venetiaanse 

gebouwen, bekroond met rode daken omlijst door 

zee en hemel. Dat is Dubrovnik.

Nauwkeurig sturen
Bij de grens met Montenegro kijken douaniers 

iets serieuzer naar de papieren. Dat zorgt voor 

Split

Dubrovnik
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oponthoud. Vervelender is de verkeerde afslag die 

we bij Kotor pakken. Het weggetje pal aan het 

water is nauwelijks breed genoeg voor de camper, 

maar verkeer rijdt er in beide richtingen. We 

weten dat we fout zitten en willen rechtsomkeert 

maken. Lastig, ingeklemd tussen berg en water. 

Na een kilometer of drie vinden we een gaatje 

en draaien. Wegwerkzaamheden, tegenliggers en 

geparkeerde auto’s maken nauwkeurig sturen tot 

op de centimeter noodzakelijk.

In de hoofdstad Podgorica heerst, met bijna 

veertig graden Celsius in de schaduw, een 

verpletterende hitte. De camper parkeren we 

naast een hostel vlakbij de hoofdstad, waar een 

aantal camperplaatsen is vrijgemaakt. We staan 

er alleen en kunnen dan ook rekenen op de volle 

aandacht van een achtjarig, mohammedaans 

jongetje dat al rokend voor zijn kleine broer en 

zusje moet zorgen. Douchen kan in het compleet 

lege, spookachtige hostel met koud water. Wifi is 

gratis, maar werkt niet, het eten bij het restaurantje 

verdedigbaar.

Leeg Noord-Griekenland
Een paar dagen later rijden we Macedonië binnen. 

Het glooiend landschap met hier en daar een 

dorpje met een minaret nodigen uit tot rustig 

doorrijden. Bij Bitola is het even zoeken, waarna 

we in het begin van de middag bij Niki de grens 

met Griekenland passeren. De kuna, lek en denar 

maken plaats voor de euro; de gps toont weer alle 

plaatsnamen, het reisdoel is gehaald. 

Kastoria schrappen we als bestemming wanneer 

we horen dat daar een meerdaags motorfestival 

plaatsvindt. Na de bergen van Kozani en Veria 

doemt tegen het eind van de middag de laagvlakte 

voor Thessaloníki op. We zakken dieper af naar het 

zuiden. Ter hoogte van Katerini ligt er bij Variko 

een handvol campings met een identiek concept. 

De Grieken staan met vaste caravans op de 

beste plekken, de rest moet een plaatsje zoeken. 

Tot onze verbazing is er op de ruime camping 

Makedonia geen sterveling te vinden. Het gras 

is groen, de bomen zorgen voor een aangename 

schaduw en de zee ligt honderd meter verderop. 

Nadat we ons hebben geïnstalleerd blijkt dat 

het sanitair niet zozeer smerig is, maar wel zo 

verschrikkelijk oud en versleten dat daar een deel 

van de verklaring voor de grote leegte moet liggen. 

Het is afschrikwekkend. Maar we rijden niet voor 

niets in een luxe camper met alle gemakken aan 

boord. Efcharistó, Mr. Thetford! 

Warm douchen kan in het kippenhok waar om 

onverklaarbare reden de zonnepanelen en boiler 

zijn geïnstalleerd. De eigenaar en zijn vrouw zijn 

blij met hun enige camperbezoek en bereiden een 

maaltijd, goed voor minstens zes stevige eters.

De rust bevalt ons wel, zeker als blijkt dat de 

overvloedige dis gedurende een paar dagen 

voor enige maag- en darmproblemen zorgt. Een 

fietstocht langs de voet van de Olympus brengt 

ons naar Katerini waar op zondagmiddag tot vier 

uur ’s middags iedereen slaapt. De bankautomaat 

zorgt voor de nodige cash, want in Griekenland 

is baar geld bij campings het enige geaccepteerde 

betaalmiddel. We plannen een tweede fietstocht, 

dit keer naar Dion, ooit lustoord van de goden op 

de Olympus, befaamd om de spelen en herinnerd 

door de resten van de ommuurde stad uit de derde 

tot vijfde eeuw voor Christus.

Op weg naar het noorden dient de weerkaart 

opnieuw als kompas. Waarom haast maken om 

bij de regen te komen? Nea Marmaris ten zuiden 

van Thessaloníki vormt de laatste pleisterplaats 

in Griekenland. De idyllische plek aan zee boet 

wat aan waarde in door ruimtevragende Bulgaren 

en Tsjechen. Het laatste duwtje om te vertrekken 

krijgen we van de beheerder zelf. Het is, zo vindt 

hij, eind van de middag absoluut noodzakelijk een 

nieuw pad naar zee aan te leggen, pal naast de 

camper.

‘Gekke dingen’ in Macedonië
We rijden – deze keer vanuit Griekenland – voor 

de tweede keer Macedonië binnen. Vanaf de 

camping buiten de stad brengt een stokoude bus 

ons naar de hoofdstad Skopje. Een reisgidsje zou 

schrijven: stad met twee gezichten. Aardbevingen, 

Podgorica

Nea Marmaris
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onder andere in 1963, richtten grote verwoestingen 

aan. Een rivieroever wordt nu opnieuw bebouwd. 

Deze keer met neoclassicistische regeringstempels 

van wit marmer. Op de marmeren brugleuningen 

over de Vardar staan honderden manshoge 

standbeelden. Het is een raadsel waar dit straatarme 

land het geld vandaan haalt. Het kan zijn dat onze 

tolgelden meefinancieren, want in de bar slechte 

wegen wordt dat geld zeker niet gestopt. 

Achter de paleizen – alle in aanbouw – ligt 

de compacte Ottomaanse stad met tientallen 

winkeltjes, koffiehuizen, moskeeën en eettentjes. 

Een straatverkoper kan wel lachen om onze 

verbazing over de nieuwbouw en het ontelbaar 

aantal standbeelden. ‘Het grootste standbeeld in de 

stad is dat van Alexander de Grote, terwijl iedereen 

weet dat hij een Griek was. We doen hier wel meer 

gekke dingen.’

De route voert langs de weg die ook Alexander de 

Grote op weg naar het noorden nam. Soms lijkt het 

of er sinds die tijd er niet veel aan verbeterd is. 

Aan Belgrado voorbij, deze keer
De wegen in Macedonië mogen er slecht bijliggen, 

in Servië is het niet veel beter. Het grote verschil is 

wel dat hier tussen de grens en Leskovac hard aan 

nieuwe delen wordt gewerkt. 

In Belgrado (Beograd) staat het verkeer muurvast op 

de ring die het verkeer om de Servische hoofdstad 

heen moet leiden. Ook hier is er werk aan de 

winkel. Wanneer we weer rijden, komen we 

door een levensgevaarlijke tunnel waar belijning 

en verlichting nog niet zijn aangebracht. Een 

onweersbui bij Belgrado hakt de knoop door: de 

geplande stop stellen we uit tot Lipovac, net over 

de Kroatische grens. De verbazing over de vaten op 

de camping die vermomd zijn als kabouterhuisjes 

30

wordt alleen overtroffen door de kaart in het halal-

restaurant, waar naast bier ook varkensvlees op het 

menu staat.

Begunje
Opnieuw staat er een hoofdstad op het programma. 

We kiezen de zondag uit om Zagreb te bezoeken. 

De camper staat in Plitvice, waar na enig zoekwerk 

een bus vanuit Lučko ons naar het centrum zal 

brengen. Dat valt tegen. De stad zit hermetisch op 

slot in afwachting van tientallen Europese politici 

die vieren dat Kroatië die dag officieel lid van de 

EU wordt. Van festiviteiten valt weinig te merken. 

Op posters is de vraag te lezen waarom nog geen 

twintig jaar na afloop van een bloedige oorlog en 

veertig jaar communisme het land zich nu alweer 

bij een nieuw blok wil aansluiten.

De temperatuur komt ’s ochtends niet meer boven 

de twintig graden uit wanneer we op weg zijn naar 

Radovljica in Slovenië. Het is prima fietsen vanuit 

dit slaperige dorpje voor wie venijnige klimmetjes 

goed kan verteren. Onderweg komen we het bordje 

Begunje tegen. Begunje na Gorenjskem? Daar 

waren we toch al eerder? Plotseling daagt het. In 

Begunje staat de werf waar Nemo, onze zeilboot, 

een Elan 340, is gebouwd. De camper heeft ons 

nietsvermoedend naar zijn voorganger gebracht. 

Daarmee is de reis rond. Enige probleem is dat we 

nog naar huis moeten. We rijden opnieuw dwars 

door Oostenrijk. Weer valt op hoe krakkemikkig de 

Duitse wegen er bij liggen: de rijen vrachtwagens, 

de grote werken, de wegversmallingen. In stijl 

regent het stevig op de asfaltparkeerplaats aan de 

Leoner See. 

Na 6025 kilometer rijden we Den Haag binnen. 

De buren vertellen dat het de eerste dag is dat deze 

zomer de zon schijnt. <

Lipovac

Skopje
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Dat klinkt misschien een beetje gek, maar de 

uiterst eerbiedwaardige oude stad Venetië is 

een camperbestemming bij uitstek, vooral 

voor Nederlanders. Dat laatste heeft te maken 

met de fietsen die op bijna elke camper uit 

Nederland worden meevervoerd. Neem een 

camping aan zee, fiets ‘s morgens vroeg 

naar de steiger en laat u na een fascinerend 

boottochtje afzetten bij de bijna magische 

Piazza San Marco. Elke geïnteresseerde 

reiziger zou een keer de kans moeten grijpen 

om Venetië in zich op te nemen. Veel steden 

worden uniek genoemd – Venetië is het echt.

VERRASSEND GOEDE 

CAMPERBESTEMMING 

Op de fiets  
naar Venetië

REISREPORTAGE
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tekst: Harry Schuring

foto’s: Melissa Koot, Rob Wanst, shutterstock,  

Harry Schuring

Alleen al de ligging in de lagune, een meer aan 

zee, maakt de stad superbijzonder. Giethoorn, 

Amsterdam, Amiens, Hamburg, Stockholm en vele 

andere plaatsen werden in VVV-taal omgedoopt 

tot ‘Venetië van het Noorden’. Dat mochten ze 

willen! Natuurlijk hebben al die plaatsen grachten 

en kanaaltjes, maar Venetië is veel meer dan 

waterlopen. Hier loopt of vaart u tussen paleizen 

van wel zevenhonderd jaar oud, honderden 

gebouwen die de grandeur weerspiegelen van 

de eens zo machtige zeevaardersstaat. Talloze 
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gebleven. Over de brede waterslinger dwars door 

de stad, het fameuze Canal Grande, zijn in de 

loop der eeuwen slechts drie bruggen gebouwd, 

boogbruggen met trappen wel te verstaan. Daarbij 

had de stad lang geen vaste verbinding met het 

vasteland; in de 19e eeuw werd een spoordam 

aangelegd en onder Mussolini kwam er een 

bijna vier kilometer lange brug voor autoverkeer. 

Aan het eind van die brug rest slechts een vaak 

overvolle parkeerplaats. Kortom, lopen of een boot 

nemen is het devies. Het openbaar vervoer is met 

de grote vaporetto (waterbus) en de veel duurdere 

motoscafo (watertaxi) goed geregeld. De gondel 

wordt eigenlijk alleen maar gebruikt door toeristen 

of voor feestelijkheden en begrafenissen.

Vanaf halverwege de vorige eeuw is de oude 

stad Venetië ook wel veranderd. De opkomst van 

het massale toerisme in de jaren zestig, zeventig 

ging enigszins ten koste van de woonfunctie. 

Tegelijkertijd werden economische activiteiten 

verplaatst naar het vasteland. En voor sommige 

lagunebewoners waren de nieuwe huizen in 

Mestre (vasteland) aantrekkelijker dan de vochtige 

plek waar ze tot dan toe woonden; meer comfort 

en betere verbindingen bijvoorbeeld. Ook de 

toenemende wateroverlast in de winters (zie kader) 

maakt de lagunestad steeds minder geliefd om in 

te wonen. Sinds 1950 is het aantal inwoners met 

tweederde afgenomen.
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De zinkende stad
Dat klinkt dramatisch, maar feit is dat delen van de stad steeds vaker onder 

water komen te staan in de wintermaanden, als de wind het zeewater opjaagt. 

In de 20e eeuw werd drinkwater onttrokken aan de grond onder de lagune, 

totdat werd geconstateerd dat hierdoor de bodem onder Venetië inklonk. Het 

wegzakken van de stad is nog altijd niet helemaal gestopt en de zeespiegel 

stijgt geleidelijk. Sinds de jaren zeventig zijn allerlei plannen gemaakt om 

Venetië te redden van verdrinking. Het moest tot 2003 duren voordat project 

MOSE werd begonnen. De lagune kan straks bij hoog water worden afge-

sloten met vele tientallen beweegbare panelen. Voltooiing in 2011 is niet 

gehaald, de nieuwe streefdatum in 2014 is inmiddels ook niet meer haalbaar. 

De verwachting is nu 2016.

Het 15e-eeuwse 

Ca’ d’Oro (tweede 

gebouw van links), 

is een hoogtepunt 

van Venetiaanse 

gotiek; bij normaal 

waterpeil staat op de 

benedenverdieping 

al een laagje water

pleintjes waarop u twijfelt welke richting u moet 

kiezen, steegjes die uiteindelijk toch doodlopen, 

de mist die delen van het jaar boven de kanalen 

hangt – ze maken de stad wat mysterieus. Films 

als Don’t look now, waarin Donald Sutherland 

vertwijfeld een spookverschijning najaagt door de 

stad, versterken die karaktertrek. Daartegenover 

staan de uitgelatenheid en kleurenpracht van het 

Venetiaanse carnaval, hoewel de fraaie maskers 

wel weer voor enige geheimzinnigheid zorgen. 

Wie de drukke toeristenstad even verlaat om naar 

de eilandjes in de lagune te varen, komt weer een 

ander Venetië tegen, verstild en landelijk. En dan 

praten we nog niet over de talloze waardevolle 

kunstschatten waarmee vele musea en paleizen 

zijn gevuld. Venetië kende een invloedrijke 

schildersschool in de 16e eeuw, met grote namen 

als Titiaan en Tintoretto. Naast alle monumentale 

pracht is Venetië ook de stad van de Biennale 

(vooral hedendaagse kunst) en een toonaangevend 

filmfestival.

Stad zonder auto’s
Als stad groeide Venetië vanaf de 9e eeuw na 

de samentrekking van enkele al bewoonde 

eilandjes. De grond was drassig en stenen huizen 

moesten op palen worden gebouwd, net als in 

Amsterdam. Transport ging in de middeleeuwen 

uiteraard over het water. Dat is echter altijd zo 

Hoog water op het San Marcoplein 

(foto: shutterstock)

13TOP005_32_venetië.indd   34 05-08-13   12:23



Venezia, la Serenissima
Deze prachtige bijnaam, de Doorluchtige, heeft 

de doge (het staatshoofd) zichzelf gegeven. Maar 

ook de staat werd zo genoemd: La Serinissima 

Repubblica di Venezia. Al voor het jaar 1000 

vergaarde Venetië fortuin door de handel met 

Byzantium, het latere Constantinopel (nu 

Istanboel). Tussenliggende gebieden als Istrië 

en Dalmatië werden eeuwenlang door Venetië 

beheerst. In de 13e en 14e eeuw breidde Venetië 

zijn macht verder uit naar het oosten (Griekse 

kust, Kreta) en het westen (Genua). Nadat de 

republiek ook op het Italiaanse land verder 

was gegroeid, luidde de ontdekking van de 

zeewegen naar Amerika en India een ommekeer 

in. Tijdens de opkomst van het Ottomaanse 

Rijk in het oostelijke Middellandse Zeegebied 

verloor Venetië weer gebieden aan de Turken. In 

de stad zelf leefde de ‘Doorluchtige Republiek’ 

nog voort maar qua zeemacht stelde Venetië in 

de 18e eeuw weinig meer voor. Met de inval 

van de Fransen in 1797 kwam er een einde aan 

de meer dan duizendjarige republiek. Sommige 

Venetianen verlangen wel eens terug naar die 

glorieuze zelfstandigheid, bijvoorbeeld als 

de plannen om het hoge water te bestrijden 

dreigen te verzanden in de stroperige, weinig 

transparante bureaucratie van Italië.

Rijkdom weerspiegeld: de Venetiaanse School
Tot aan de late middeleeuwen was de 

Byzantijns invloed op de beeldende kunst 

in Venetië groot. Vanaf eind 15e eeuw, toen 

de grote handelsinkomsten ook leidden tot 

grote kunstopdrachten, deed de renaissance 

zijn intrede in Venetië. Onder invloed van 

bijvoorbeeld Andrea Mantegna uit het naburige 

Padua en geïnspireerd door een leerzaam bezoek 

van Leonardo da Vinci verkregen schilders als 

Giovanni Bellini en later ook Giorgione een 

grote uitdrukkingskracht in combinatie met een 

aansprekend kleurengebruik. In de 16e eeuw 

had de Venetiaanse School met schilders als 

Titiaan, Veronese en Tintoretto de grootste glans. 
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De boot is het openbaar vervoer
De oude waterbus die door Venetië’s kanalen voer, werd door stoom aan-

gedreven. Dat is al lang niet meer zo maar de waterbus heet nog altijd va-

poretto. Onophoudelijk varen ze door het Canal Grande, kris-kras tussen 

de achttien aanlegsteigers. Een ticket kost € 7 (toeristen betalen zes keer zo 

veel als bewoners) en is een uur geldig. Het loont de moeite om een Travel 

Card te nemen; met zo’n kaart kunt u op- en afstappen waar en wanneer u 

maar wilt en zo vaak u wilt. De kaartjes zijn ook geldig op de vaporetti die 

naar de eilanden en naar Punta Sabbioni gaan. Tourist Travel Cards zijn te 

koop bij de tientallen Hello Venezia-kiosks en in kaartautomaten bij veel 

aanlegsteigers, waaronder Punta Sabbioni. Ze zijn er voor 12 uur (€ 18) of 

langer; een Travel Card voor 36 uur kost € 25.

Comfortabeler en veel duurder is een motoscafo, een taxiboot. Een tochtje 

in het centrum komt al gauw op € 30 (maximaal 4 personen). Maak vooraf 

duidelijke afspraken over bestemming, prijs en aantal personen.

De traditionele gondola is nog duurder. Wie er ook maar een klein beetje 

als toerist uitziet, kan de warme aandacht van een gondelier tegemoet 

zien. Officieel is de prijs € 80 voor 40 minuten, maximaal 6 personen (na 

19 uur € 100), maar de meeste gondeliers zetten hoger in.

De strakke Redentorekerk op het zuidelijkste eiland 

Giudecca behoort tot Palladio’s meesterwerken

Lekker fietstochtje 

naar Punta Sabbioni

Een vaporetto bij 

de Rialtobrug
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fluisterend stadsleven (als u het geluid van de boot 

even wegdenkt). 

Een beetje doelloos door de stad slenteren is in 

veel plaatsen wel leuk. In Venetië kan dat toch gaan 

vervelen, zeker als het druk is met toeristen (en dat 

is het heel vaak). De onoverzichtelijkheid van de 

steegjes laat u al gauw met de stroom meelopen en 

dan mist u de mooie, stille hoekjes die toch ook zo 

karakteristiek zijn voor de stad. Zoek vantevoren in 

uw reisgids een doel op en ga uw eigen weg.

Prik een bestemming
Lopen met een doel lijkt minder vermoeiend. Uw 

plattegrond of reisgids geeft bijvoorbeeld aan dat 

het Ghetto Nuovo (jodenwijk) of de Frari-kerk 

belangrijke bezienswaardigheden zijn. Volg globaal 

die richting op uw plattegrond en u zult weldra 

verlost zijn van de grote mensenschare. De meeste 

toeristen houden zich op tussen het San Marcoplein 

en de Rialtobrug. U loopt vast een keer een steeg in 

die doodloopt op een pleintje of op een kanaaltje; 

dat versterkt het Venetiëgevoel. Verdwalen is er niet 

bij, want u stuit al snel weer op het Canal Grande 

of op het water van de lagune. De Venetianen 

zijn bovendien doorgaans niet te beroerd om u 

een handje te helpen. Een smartphone met een 

kompas of een kaartfunctie (meestal via internet, dus 

roamingkosten) kan ook uitkomst bieden. Het mag 

Twee bootlijnen vanaf Cavallino
Vaporetto lijn 14 (steiger bij Punta Sabbioni) vaart van ‘s morgens heel vroeg tot iets na middernacht. 

Vertrek naar Venetië is op het hele en het halve uur; de tocht duurt ongeveer een half uur. Er is bijna geen 

mooiere en paasender aankomst denkbaar in het monumentale centrum van de oude zeevaardersrepu-

bliek. In Venetië wordt aangemeerd vlak bij het Palazzo Ducale, om de hoek van de Piazza San Marco. 

Lijn 15 kunt u ook nemen, die gaat minder vaak, maar altijd rechtstreeks.

Mocht u nog een dag naar Venetië gaan dan kunt u overwegen om lijn 12 te nemen vanaf Punta Sabbioni 

of vanaf de steiger Treporti, ten noorden van Cavallino. Deze vaporetto vaart via enkele mooie eilandjes 

ten oosten van Venetië, te weten Burano (kleurrijke huizen, kanten souvenirs), Torcello (landelijk, mooie 

kathedraal, beroemd restaurant Locanda Cipriani) en Murano (glasblazers). In Venetië komt u niet aan bij 

de San Marco maar op de Fondamente Nuove, net nadat u de begraafplaats van San Michele hebt gepas-

seerd. Deze boot gaat ook twee keer per uur, ‘s avonds echter een keer per uur.

De invloed van deze grote schilders deed 

zich nog gelden in de 18e eeuw, een nieuwe 

bloeiperiode in de Venetiaanse schilderkunst. Het 

kleurrijke werk van rococoschilder Tiepolo siert 

vele kerken, paleizen en musea in Venetië en 

daarbuiten. Tegelijkertijd maakten Canaletto en 

Guardi de beroemd geworden stadsgezichten. Hun 

werk laat zien dat er in de laatste eeuwen toch 

weinig is veranderd aan de lagunestad.

Wat móet u gedaan hebben in Venetië?
Niets, nada of beter: niente, behalve rondlopen 

en uw ogen de kost geven. Natuurlijk zijn er 

hoogtepunten in deze stad, te veel om op te 

noemen zelfs. De gedachte dat je, als je in Venetië 

bent, een keer een gondeltocht moet maken, 

wordt van harte ondersteund door het gilde van 

voorheen ariazingende gondeliers, de mannen met 

de gestreepte T-shirts. Een tochtje kost u zo € 100. 

Misschien bevalt de clichématige romantiek u; in 

rustiger stadsdelen, in de schemer is het nog steeds 

een aparte belevenis. 

Niets moet, zeiden we net, maar overweegt 

u alstublieft wel om tenminste eenmaal de 

vaporetto lijn 1 te nemen. Die vaart door het 

hele Canal Grande en is eigenlijk de toptour van 

de stad. Ruim acht eeuwen bouwkunst glijden 

aan u voorbij in het fantastische decor van een 

De stad is rijk aan 

kerken met barok- en 

rococo-interieurs, 

zoals de Chiesa 

dei Gesuati aan de 

Fondamenta Zattere

Byzantijnse mozaïeken in de San Marcobasiliek Bij het Dogepaleis is het altijd druk
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Veel keus in overnachtingsplekken
Voor mensen met weinig tijd is de camping op het vasteland bij Fusina snel 
bereikbaar. Weinig bijzonders, omgeven door zware industrie, maar ... 
naast de vaporettosteiger: de boot vaart van 8 tot 22 uur op het hele uur, 
€ 8 enkele reis, € 13 retour. Aan weerszijden van de dam/brug die Venetië 
met het vasteland verbindt, zijn minder aantrekkelijke camperplaatsen.

Campings aan zee
Het loont de moeite om oostwaarts om de lagune heen te rijden, via Jesolo 

naar Cavallino (ruim 50 km van Mestre). Op die landtong tussen de lagune 

en de Adriatische Zee (mooie stranden!) liggen zon vijftien campings, 

praktisch naast elkaar. Op enkele daarvan, Scarpiland en Cavallino, kan 

buiten het hoogseizoen met een camper voor slechts € 16 worden over-

nacht, all in, op vertoon van de ACSI Camping Card. Normale prijzen van 

de campings hier liggen, in het voor- en naseizoen, tussen € 25 en € 40 

voor een camper met twee personen. Vanaf deze campings is het een half 

uur, maximaal drie kwartier fietsen naar de steiger van de boot die naar 

hartje Venetië vaart. Wie niet over fietsen beschikt kan de bus nemen naar 

Punta Sabbioni.een cliché zijn, maar zo kunt u wel ‘uw eigen’ 

Venetië ontdekken. U treft ongetwijfeld aardige 

cafés, restaurantjes en winkels op onvermoede 

plekken.

Een salon zonder dak
Bij dit alles gaan we ervan uit dat u begonnen bent 

met de Piazza San Marco, het kloppende hart van 

de stad. De schoonheid van het trapeziumvormige 

plein is groot, de bebouwing en het plaveisel zijn 

betoverend, de terrassen charmant en ... peperduur 

– maar dan zit je ook ergens! Voor de prijs van 

een met stijl geserveerde cappuccino koop je 

thuis bijna een espressoapparaat. De ervaring is 

echter weer onbetaalbaar. In de winter staat er 

regelmatig een laag water op het plein: dat klotst 

bij hoog water langs de leeuwenzuil zo het plein 

op. Geroutineerd en gelaten wordt dan al snel 

een circuit van plankiers aangebracht, opdat de 

Venetiaanse chic met droge voeten het favoriete 

café bereikt.

Aan de open kant van het plein staat de 

zeer aansprekende San Marco basiliek. Een 

Oosters aandoende bekoring gaat uit van de vijf 

koepels bovenop deze kathedraal, die een mooi 

samengaan toont van de romaanse en Byzantijnse 

bouwstijlen. Als u eenmaal binnen bent - ‘s mor-

gens vroeg zijn de rijen het kortst - wedijveren 

de golvende mozaiekvloeren met de Byzantijnse 

wandmozaieken en met de edelstenen en diepe 

goudkleuren van het altaarstuk om uw aandacht. 

Tussen de piazza en het water staat een alweer 

betoverend mooi gebouw: twee bogengalerijen 

op elkaar en daarboven een roze ogende 

marmergevel. Dat is het 14e/15e-eeuwse Palazzo 

Ducale, het dogepaleis. Dit hoogtepunt van 

Venetiaanse gotiek weerspiegelt de macht van 

de toenmalige zeevaardersstaat. De doge (van 

dux, hertog) was de leider van de republiek, 

aanvankelijk gekozen door het volk, later door een 

kiesraad van aristocraten. Het paleis bevat vele 

kunstwerken, onder meer van grote meesters als 

Tintoretto en Veronese. <

Camperplaatsen
Voorbij die campingconcentratie, bij Punta Sabbioni, ligt een handvol 

camperplaatsen. Met name Al Batèo Agricampeggio is een mooi plekje 

met een grasbodem en boompjes. Eigenlijk is het gewoon een camping 

maar Al Batèo is zeer in trek bij camperaars. De aardige beheerder rekent 

22 tot 25 euro voor een camper met twee personen; daarbij is dan wel 

gebuik van keurig sanitair inbegrepen. Nog geen vijfhonderd meter van de 

boot. Deze en andere camperplaatsen zijn onder andere vermeld op www.

campercontact.nl.

Camperplaats of camping is een kwestie van smaak. Een krachtig voordeel 

van de camperplaatsen bij Punta Sabbioni is dat je vlak bij de bootstei-

ger bent. Een sterk punt van de campings bij Cavallino is het zeer nabije 

strand, na een warm dagje Venetië echt een tractatie. Ieder zijn meug.

Al Batèo Agricampeggio, populair onder 

campergebruikers en dicht bij de boot 

naar San Marco (foto: Rob Wanst)

In Cavallino ligt een hele rij campings naast elkaar, pal naast het strand

De Scuola Grande di San Marco, gebouwd 

rond 1500, fungeert als ziekenhuis
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Kathrein is onbegrensd, 
TV ontvangst waar u wenst.

Bij alle vestigingen van Truckland nu 10% korting op  
camperonderhoud voor NKC leden, op vertoon van de NKC pas.

WWW.TRUCKLAND.NL

TRUCKLAND CAMPERONDERHOUD
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WELLNESS OP WIELEN

Niesmann+Bischoff Arto 2014

Zo is het ook voor 2014 weer gelukt om met een 

compleet gerestylde versie van de Arto voor de dag 

te komen. Nadat afgelopen seizoen de binnenzijde 

in een nieuw jasje werd gestoken, is nu de 

buitenkant grondig aangepakt. En het resultaat mag 

gezien worden!

Het front van de Arto is aerodynamisch 

gestroomlijnd, blikvanger hierin is de sierlijk 

gevormde ledverlichting. Tijdens een fikse 

regenbui heb je zeker veel profijt van de verlengde 

ruitenwissers op de grote voorruit.

Mooi ogen de strakke zijwanden doordat de 

cabinezijramen nu binnen de wanden vallen. 

Samen met de verlengde skirts en eigentijdse 

striping is dit een wagen waarmee je graag 

gezien wordt. Zelfs de aluminium velgen dragen 

het Niesmann+Bischoff logo. Handig voor de 

fietsliefhebbers, de garagedeur is met zeven 

centimeter verhoogd. Zo zet je probleemloos 

je rijwiel binnen. Opvallend aan de sierlijke 

Elk jaar lukt het Niesmann+Bischoff weer om de 
aandacht van de camperaar op zich te vestigen. In de 
fabriek in Polch is duidelijk aandacht voor innovatie 
en kwaliteitsverbetering. Op beurzen is onder de 
kenners op campergebied altijd veel belangstelling 
voor deze kwalitatief hoogwaardige campers. 

achterzijde is het Niesmann+Bischoff logo, 

midden boven het nummerbord. Hierachter zit, 

vakkundig weggewerkt, de achteruitrijcamera.   

ClouLine Design
Wie de wagen een nog opvallender uiterlijk wil 

geven, kiest voor de optie ‘ClouLine Design’. 

Deze naam roept herinneringen op aan de Clou 

campers van Niesmann+Bischoff. Dit design 

omvat onder andere veel chromen armaturen en 

zwarte kunststof accenten om de cabinezijramen. 

Ook de speciaal voor N+B gefabriceerde Thule 

luifel is een eyecatcher. ’s Avonds verlicht deze je 

kampeerstekje romantisch met de ledverlichting 

die in de luifelkast is aangebracht.

Interieur
Dat Niesmann+Bischoff het begrip ‘wellness’ 

hoog in het vaandel heeft staan, ontdek je binnen 

in de Arto. Om een ‘landhuissfeer’ te creëren 

gebruikt de fabrikant bij voorkeur natuurlijke 

materialen zoals een leistenen achterwand bij de 

wastafelmeubels. Deze toepassing van leisteen 

komt terug naast de toegangsdeur. Bijzonder 

is het gebruik van decoratieve glasvakken met 

daarin echte grashalmen verwerkt. Kies je eigen 

woonsfeer, het aanbod is werkelijk oneindig. 

De banken hebben comfortabele, dikke 

kussens. Beide voorstoelen zijn uitgevoerd in 

een combinatie van antraciet- of crèmekleurig 

leer en stof. Van  trendy tot klassiek, alles is 

Tekst: CamperCaKe

Foto’s: Niesmann+Bischoff 

en Harry Schuring 
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CAMPERNIEUWS

mogelijk. Ronduit chic ogen de witte, glanzende 

meubelfronten in combinatie met het donkere 

hout. Zelfs de vloerbedekking heeft een voelbare 

houtstructuur. 

Verbeterd is de ophanging van het hefbed boven 

de cabine, dit zakt tien centimeter lager zodat je 

eenvoudiger instapt; elektrische bediening is een 

optie. Perfect is het elektrisch bedienbare rolluik 

om de voorruit te verduisteren. Ook de keukens 

zijn van alle gemakken voorzien. Vooral het witte 

aanrechtblad van hoogwaardige kunststof met 

geïntegreerde spoelbak is hier een blikvanger. 

Douche en toilet zijn gecombineerd of gescheiden, 

dat hangt af van de indeling en van de lengte. De 

speelse effecten van indirect licht maken het ’s 

avonds sfeervol.

Opbouw
Alle Arto’s staan op een Fiat Ducato. Het onderstel 

bestaat uit een AL-KO AMC breedspoorchassis, 

aangedreven door een 2,3 liter 130 Multijet 

motor. In samenwerking met AL-KO is de as nog 

eens extra verbreed met 12 cm. Dit verlaagde en 

verbrede AL-KO-chassis bevordert de wegligging. 

Door dichter bij het wegdek te bouwen is het 

zwaartepunt lager. De camper rijdt perfect, 

je stapt graag achter het stuur. De aluminium 

wanden zijn drie centimeter dik en voorzien van 

styrofoam isolatie; in de opbouw is geen hout 

verwerkt. Het dak is van hagelbestendig polyester. 

Alle watertanks liggen vorstvrij opgeborgen in 

de dubbele bodem. De camper heeft een hoge 

opstap; het automatische sluithulpsysteem van 

de toegangsdeur onderstreept het comfort. 

Deze kwalitatief hoogwaardige campers 

hebben vanzelfsprekend inbouwramen, geen 

opbouwramen. Ook de zijramen van de cabine 

zijn, zoals je mag verwachten, van dubbelglas. 

Twee indelingen zijn geschikt om te rijden met 

rijbewijs B, voor alle andere indelingen is een 

C-rijbewijs noodzakelijk. De automatische 

versnellingsbak is een overweging waard; dat is 

even wennen maar geeft uiteindelijk het comfort 

dat past bij deze campers.

De Arto-serie omvat zeventien indelingen die in 

lengte variëren van 6,46 meter tot 8,76 meter, de 

maximum totaalgewichten liggen tussen 3500 

en 5000 kg. Met de nieuwe Arto 76 B keert de 

geliefde barzitindeling terug in het programma.

Kortom, de Arto is bij uitstek een luxe en 

comfortabele reiswagen waarmee iedere liefhebber 

graag op pad gaat. De prijzen beginnen rond  

€ 95.000; om het gewenste luxe- en comfortniveau 

te bereiken kan de uiteindelijke aanschafprijs 

inclusief opties al snel tussen € 110.000 en  

€ 120.000 liggen. Dankzij de solide bouw en 

puike isolatie is deze camper ook bij winterdag 

een prima reisgezel. <
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‘ON ROUTE FIFTY-FIVE’ 

Bürstner Nexxo t 690 G

Vier zogenoemde fifty five-modellen, compleet 

met speciale bestickering, geven glans aan dit 

jubileum.

Absoluut aantrekkelijk voor de (toekomstige) 

camperaar, want er valt hier veel voordeel te 

behalen. Deze vier specials zijn stuk voor stuk 

halfintegrale wagens, twee Nexxo’s en twee 

Ixeo Time’s. Dus qua indeling valt er voldoende 

te kiezen. De Nexxo is duidelijk gericht op het 

reizen met twee personen. In de Nexxo t 685 

staat achterin een riant queensbed en in de Nexxo 

t 690 heeft ieder z’n eigen bed. De Ixeo Time 

daarentegen beschikt over vier slaapplaatsen, 

hier tref je een hefbed aan boven de zithoek. 

Dus typisch een gezinswagen of om gezellig een 

weekendje met de kleinkinderen op pad te gaan. 

De Ixeo Time it 726 G is een wagen met hefbed 

en twee eenpersoonsbedden achterin. Rest de Ixeo 

Time it 710 G met hefbed en dwarsbed achterin. 

Bürstner produceert al 55 jaar recreatievoertuigen. In 
1958 gestart met de productie van caravans, nu ligt de 
nadruk op de camperproductie. Jaarlijks rijden maar 
liefst 4500 campers de fabriek in Kehl uit. Uiteraard 
wil de fabrikant dit heuglijke feit graag delen met de 
consument.  

Al deze indelingen zijn niet verkrijgbaar in een 

standaard uitvoering. 

Om een indruk te geven van deze ‘Fifty Five 

special edition’ pikken wij er de Nexxo t 690 G 

uit om iets meer over te vertellen.

Exterieur/Reizen
Gebouwd op een Fiat Ducato met breedspoor 

Light chassis, valt de camper op door zijn 

grafiet/witte, sportieve uiterlijk. Achter het 

stuur zittend ontbreekt niets om comfortabel 

te reizen. Met onder andere standaard de 2,3 

Multijet motor, zes versnellingen, cruise control, 

lederen stuur, twee airbags en prima verstelbare 

stoelen is het in de cockpit goed toeven. Om 

probleemloos de bestemming te bereiken, is 

het Zenec 3711 navigatie systeem ingebouwd, 

inclusief aansluiting met achteruitrijcamera. 

De garage heeft aan beide zijden een grote 

toegangsdeur. In deze ruime garage staat de 

huishoudaccu in een kast, met ruimte voor een 

tweede. Handig zijn de aangebrachte sjorrails/

ogen om fietsen te verankeren. Met een rijklaar 

gewicht van 2840 kg blijft er 660 kg aan 

laadvermogen over, dus weinig discussie over de 

hoeveelheid vakantiebagage. Een nieuwe, brede 

toegangsdeur van Hartal (70 cm breed) maakt de 

instap comfortabel. Deze deur heeft inwendige 

Tekst: CamperCaKe

Foto’s: CamperCaKe, 

Bürstner
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CAMPERNIEUWS

scharnieren die aan de buitenzijde niet zichtbaar 

zijn. 

Om het plaatje compleet te maken zijn standaard 

licht metalen velgen aangebracht. Hieruit blijkt dat 

Bürstner niet beknibbelt op een extraatje meer of 

minder. 

Interieur
Binnen is met slimme ruimtelijke effecten gewerkt, 

zoals een lange, smalle spiegel naast de deur. 

Door het grote panoramadak in de cabine en de 

witte meubelvlakken is het hier aangenaam licht. 

De roomwitte bekleding geeft een mooi contrast 

met de donkere houtkleur. In de zithoek is plek 

voor vier personen. Het keukenblok, links naast 

de toegangsdeur, is qua ruimte beperkt. Gelukkig 

staat de tafel binnen bereik voor extra aflegruimte. 

Voor het driepitsgasstel moet een aansteker bij 

de hand gehouden worden. Wel praktisch is de 

extra afvalemmer in de aanrechtkast, naast de drie 

laden. Aansluitend aan de keuken staat de grote 

koel/vriescombinatie van 160 liter, dat is ruim 

voldoende koelruimte voor onderweg.

Toiletruimte
Innovatief is de inrichting van de natte cel. In de 

eerste oogopslag zie je hier een toilet en fraai 

gevormde wastafel. Het foefje zit hem in de wand, 

die draait, compleet met wastafelmeubel, een 

halve slag richting toilet. Zo past in een beperkte 

ruimte toch een volwaardige douchecabine. 

Accessoires zoals een zeepdispenser en beker 

geven net de finishing touch. 

Slapen
In de slaapkamer, achterin de camper, staan twee 

eenpersoonsbedden garant voor goede nachtrust. 

Eerst nog even lezen, het hoofdeinde zet je in 

een handomdraai omhoog. Pas wel op voor de 

bovenkasten, hieraan stoot je snel je hoofd. Via 

drie brede treden bereik je de bedden. Bergruimte 

onder de bovenste traptrede is handig voor 

bijvoorbeeld schoenen. Up to date is de zuil in 

het midden van de achterwand, hierin vind je 

aansluitingen voor 230 volt en usb. Zo geniet 

je zelfs in bed van je favoriete muziek. Onder 

het voeteneind van beide bedden is hang/leg 

kastruimte, voorzien van verlichting.

Duidelijk is wel dat deze instapserie van 

Bürstner, vooral door deze exclusieve wagens, 

aantrekkelijk is. Zelfs een luifel is gemonteerd 

zodat alleen de schotelantenne ontbreekt. Het 

totaalbedrag heeft zo geen verrassingen in petto. 

De basisprijs ligt rond € 67.500. Bent u liefhebber 

van winterkamperen, dan moet er een Truma 

winterpakket aangeschaft worden. Dit omvat 

onder andere isolatie en verwarming van de 

afvalwatertank/afvoer en elektrische bijverwarming 

voor Truma Combi 6. <
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  OP ZOEK NAAR BEREIDERS VAN STREEKGERECHTEN

 LEKKERBEKKEN IN DE 

ELZAS
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In diverse opzichten is de Elzas een 

opmerkelijk gebied, niet in de laatste 

plaats omdat tal van oorlogen in de 

laatste vier eeuwen er voor zorgden 

dat deze regio dan weer Frans 

grondgebied was, dan weer Duits. De 

mensen spreken Frans tegen je, maar 

met hun buurman communiceren ze 

in het Elsässerditsch; dat klinkt meer 

Duits dan Frans. Voor een Nederlander 

valt er wel wat te herkennen in die 

streektaal. De Elzassische keuken heeft 

ook al een gemengde achtergrond. 

Je vindt er bereidingen, baksels en 

dranken die half Frans, half Duits zijn.

CULINAIR

Een kleine staalkaart van de Elzassische keuken 

konden we beproeven toen het lukte om drie 

topkoks bij elkaar te brengen in driesterrentempel 

L’Arnsbourg van Jean-Georges Klein, in het 

voormalige ijzergietersdorpje Baerenthal in de 

noordelijke Vogezen. Op bezoek kwamen Thierry 

Baldinger van Le Faudé in Lapoutroie (midden-

Elzas, foto links) en Jean-Luc Wahl van Hostellerie 

L’Illberg in Hirtzbach in de zuidelijke Elzas, beide 

vergezeld van hun sommelier. We vroegen de 

chefs om een gerecht maken dat zij representatief 

Tekst en foto’s: Culinaire Saisonnier
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achten voor hun streek en de sommeliers natuurlijk 

om een bijpassende wijn uit hun gebied.

Klein
Onze gastheer vertelt over zijn keuze. ‘Ik heb 

gekozen voor een met hooi bereide varkenscarré 

omdat men in mijn streek veel varken eet. Het is 

bovendien een boerenproduct en mijn grootvader 

had een boerderij. We moesten als kind in de 

schuur werken om het hooi aan te stampen. Dat 

was hard werken, maar gelukkig mochten we 

daarna in het riviertje zwemmen.’ De carré, op 

lage temperatuur bereid en daarna in de oven 

gedroogd en gelakkeerd, komt tot een volwassen 

dimensie wanneer die in hooi verder gaart. Ineens 

wordt de keuken gevuld met plattelandsgeuren.

Baldinger
Het land van Welch is waar Thierry Baldinger 

geboren is. Dat gebiedje kent zijn eigen taal, men 

beweert dat het volk van Keltische afkomst is. De 

streek is rijk aan natuur. ‘Het hele jaar door is er 

wild ter beschikking. In mei is het de reebok, in 

augustus hinde en hert, in september en oktober 

het wild zwijn en de haas, enzovoort.’ Thierry 

legt uit dat men vroeger creatief moest zijn om de 

armoede te overwinnen. Men bereidde zuurkool 

uit fijngesneden raap, de eknavey. De allerarmsten 

raapten de overgebleven bladeren op het veld 

en maakten daar hun eigen zuurkool van: de 

compiche. Over zijn gekozen gerecht: ‘Ik wilde 

een ontmoeting maken tussen reebok en bier. Bier 

omdat we van oorsprong Keltisch zijn, zoals de 

Ieren die ook veel met bier doen. Met een knipoog 

gebruik ik hun bier.’

Wahl
‘Ik ben op de eerste plaats Sundgauvien, dan 

Elzasser en dan Fransman’, zegt de officiële 

Meesterkok Jean-Luc Wahl. Hij is trots op zijn 

streek: ‘De Sundgau is voor mij de allermooiste 

regio ter wereld, maar helaas is zij op het gebied 

van gastronomie in slaap gevallen. Ik wil ze op 

allerlei manieren weer wakker schudden.’ De 

Sundgau ligt in het uiterste zuiden van de Elzas, 

tussen Mulhouse, Belfort en Basel. Het is het land 

van de appel en, met zijn twee honderd meren, 

ook van de karper, die traditioneel gefrituurd wordt 

en met gekookte aardappelen geserveerd. Jean-Luc 

wil deze streekklassieker herinterpreteren en dus 

zal de fameuze karper een nieuw jasje krijgen. 

‘Ik wil de karper van de moderne tijd bereiden, in 

een gerecht dat midden tussen de verschillende 

werelden staat. Om de smaak van de karper te 

verhogen, gebruik ik het kindersnoepje Carambar, 

het brickdeeg is er voor de krokante kant, de saus 

13TOP005_44_elzas hs2.indd   46 05-08-13   12:36



47

op Japanse wijze verfrist het geheel, de rest is 

traditie.’ 

Onze drie chefs zijn onder de indruk van wat er 

vandaag tussen hen gebeurt. Jean-Georges proeft 

alles, geeft hier en daar advies en annonceert zijn 

smaakindrukken. 

De proeverij met wijn
Het extreme gerecht van Jean-Luc is bijzonder van 

smaak, met zoete en complexe nota’s dankzij de 

Carambar, de wasabi en de zoete gemberazijn. De 

sommelier koos de gewürztraminer Les Florasties 

van Josmeyer. ‘Dit is een artistieke wijn en dat 

is wat ik ook bij Jean-Luc terugvindt. De wijn is 

droog en floraal tegelijk en combineert goed met 

exotische gerechten. Bovendien is het een heel 

goede bewaarwijn.’ De collega’s sommelier praten 

over een kruidige mond, een exotisch boeket, een 

wijn die de zoete kant van het gerecht bevestigt en 

die wat pepernota’s in de mond achterlaat. 

De pinot gris Clos Windsbuhl van Domaine 

Zind Humbrecht begeleidt de reebok van Thierry 

Baldinger. Deze vendange tardive blijkt zeer 

mineraal en laat weinig suiker in de mond. De 

amberkleurige wijn heeft toetsen van kruidkoek, 

boenwas en fijne details van onderhout. ‘De 

wijnboer heeft veel emoties in zijn wijn gelegd, 

het lijkt op de manier van koken van Thierry’, 

verklaart de sommelier haar keuze. Complex en 

Bijschriftxxxxxx

À l’Arbre Vert – het oog wil ook wat
Er zijn van die adresjes die je in geen enkele gids tegenkomt, waar je via 

via niet van hoort en waar misschien nooit over is geschreven; plekjes 

die je toevallig moet ontdekken. Wij troffen er een in Baerenthal, in de 

noordelijke Vogezen.

Onze nieuwsgierigheid was bijzonder groot toen we er voor de deur 

stonden. De buitenkant deed vermoeden dat we hier te maken hadden 

met een kruising tussen een hortus botanicus en een museum van alles 

wat je in bepaalde volkswijken op de vensterbank ziet staan. Met enige 

scepsis stapten we binnen. Wat we daar aantroffen, zag geen van ons 

eerder, je zou het amper kunnen bedenken. Meng de paleizen van Sissi 

en de gekke postbode met een beetje van kasteel Bommelstein, voeg 

er accenten uit het huis van de familie Knots aan toe, decoreer de boel 

overvloedig in ‘barokstijl’ – het woord kitsch nemen wij niet in de  

mond – en dek de tafels zoals in oude boeken vermeld is, met grootse 

pièces montées.

Houden we u voor de gek? Nee, we hebben het over het levenswerk 

van Maurice Sabel, ontstaan uit liefde voor klassieke kastelen en voor 

het maken van pièces montées. Alles is met de hand gemaakt door de 

patron zelf, die tevens de chef is. De tuin omvat maar liefst vijfduizend 

exotische planten en bloemen. Als Maurice niet aan het klussen is, is 

hij in de keuken te vinden. Hij zegt dat hij kookt zoals in een kasteel: 

traditioneel en met grootmoeders producten; wel voegt hij daaraan een 

melange van Franse, Italiaanse en Chinese invloeden toe. 

Om met een bekende gourmandgids te spreken: een omweg waard, voor 

liefhebbers van het genre. 

Hôtel Restaurant À l’Arbre Vert
2, rue principale, Baerenthal

http://www.arbre-vert-baerenthal.fr
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met een lange afdronk laat hij zich niet domineren 

door de genuanceerde smaken van het wild en zijn 

garnituren, vinden de collega’s, ‘Een pinot gris met 

wild geeft een veel groter moment dan met een rode 

wijn. Een witte wijn past zich bij alles aan.’

Bij de varkenscarré van Klein komt de pinot noir 

Clos de la Faille van Albert Mann op tafel. ‘Dit is 

een hele zeldzame wijn die niet iedereen op zijn 

kaart heeft staan. Je krijgt kippevel als je zo’n wijn 

kunt zien en proeven’, zo ligt de sommelier zijn 

keuze toe, ‘maar het is typisch een wijn voor bij de 

maaltijd, zonder een gerecht erbij is het een wijn 

van niets.’

De dorpsslager ...
In het hart van de Elzas, in het dorpje Lapoutroie, 

niet ver van Colmar, gaan we op zoek naar de 

ambachtelijke middenstander. In de hoofdstraat, 

rue du Général Dufieux, bezoeken we een slager, 

een bakker en de kaasboer.

Charcuterie Baradel is een piepklein winkeltje, 

maar de achterliggende ateliers zijn groot. 

Helaas mogen we er niet binnen en al zéker 

niet met een camera; monsieur Olivier Baradel 

ziet niet graag dat zijn intiemste geheimen op 

straat worden gegooid. Eén ruimte wil hij ons wel 

tonen en dat is de rookzaal. Behalve een enorme 

batterij rookkasten staan hier grote kuipen waarin 

choucroûte (zuurkool) wordt gespoeld. In twee nog 

grotere kuipen dartelt poitrine de porc (spek van 

de varkensborst). Baradel legt ons uit dat de rauwe 

poitrine met zout wordt ingesmeerd en dan wordt 

voorzien van zeven verschillende kruiden. Welke? 

‘Secret!’ Maar onze ervaren neuzen herkennen er 

zeker zes. Nadat de poitrines hun vocht hebben 

verloren, gaan ze tien dagen in de fumoir. Daar 

liggen ze naast de hammetjes, worsten en zalmen.

Waarom is hier zo veel zuurkool? We zijn een 

beetje bang om weer een vraag te stellen, maar 

doen het toch maar. ‘We bereiden hier dagelijks 

tweeduizend porties choucroûte garni. Alles komt 

uit eigen werkplaats, zowel de zuurkool als de 

bijgaande charcuterie’. Over zijn choucroûte is 

monsieur spraakzamer. We zijn vol lof over de 

charcuteriesoorten die we proeven en dat doet 

de slager veel plezier. Hij komt nu meer en meer 

los en vertelt over zijn ondernemerschap: ‘Mijn 

vader en mijn oom zijn de slagerij in 1960 klein 

begonnen, tegenwoordig heb ik negen mensen in 

dienst.’ Naast de plaatselijke bevolking bedient 

Baradel regionale restaurateurs en heeft hij toeristen 

als klant, vooral veel Belgen. ‘En ik lever over heel 

Frankrijk.’

... de bakker ...

Enkele deuren naast slager Baradel trekt Boulangerie 

Kieffer onze aandacht door hongermakende 

geuren. In het familiebedrijfje worden ook zuivel en 

kruidenierswaren verkocht. Toen Vincent Kieffer - 

een gediplomeerd boulanger, pâtissier en chocolatier 

- de zaak in 1987 van zijn ouders overnam, had hij 

meer ambities dan brood alleen. In de winkel springt 

de kougelhopf het meest in het oog, we willen er 

alles van weten. Nu is Vincent gelukkig niet van 

de geheime dienst zoals zijn buurman, hij deelt 

trots en graag zijn recepten met ons. Hij vertelt ons 

dat dit baksel in elk stukje Elzas is het weer anders 

heet: kougelhopf, kouglof, gougelhof. De vertaling 

is staande bol of tulband. Het is een soort brioche 

die traditioneel op zondag gegeten wordt tijdens 

het ontbijt. De stenen vorm waarin de brioche 

wordt gebakken, is vaak kleurrijk beschilderd en 

sinds de zestiende eeuw niet meer veranderd. 

Het schoorsteentje zorgt voor een regelmatige 

warmtespreiding in de kern van het deeg. 
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... en de kaasboer
Saperlote is een zwartbonte koe van het type 

Holstein. Ze deelt haar leven met 22 andere 

koeien, die allemaal een mooie naam hebben. Dat 

leven speelt zich deels in de buitenlucht af, op 

een glooiende weide iets boven het dorp, en deels 

in een resort. De baas van de 23 dames is Hubert 

Pierrevelcin. Ruim dertig jaar geleden namen 

hij en zijn Marie-Françoise de boerderij van zijn 

ouders over. Die waren gestopt met kaasmaken 

voor grossiers omdat de vraag afnam. Hubert heeft 

het anders aangepakt. Hij begon met kaasmaken 

voor familie en vrienden en stilaan werden zijn 

producten populairder. Op de markt heeft hij geen 

tijd om zijn kraampje op te zetten, want tegen die 

tijd is zijn voorraad al verkocht. Zijn opvolging 

zal moeilijk zijn, want zijn zoon is cartograaf 

en zijn dochter heeft wél interesse in kaas, maar 

niet in koeien. Hubert: ‘Het is tegenwoordig niet 

gemakkelijk om kaasmaker te zijn. Elke dag komen 

er nieuwe Europese voorschriften, misschien zijn 

die nodig bij grote producenten en kaasfabrieken. 

Bij mij zijn al die regeltjes niet zinvol, de melk die 

uit de uier komt, is binnen de kortste keren kaas. 

Het risico op besmetting is bij mij te verwaarlozen, 

maar toch komen ze me elke keer opnieuw met 

hun nieuwe voorschriftjes plagen.’

Hubert kent zijn koeien bij naam. We zien ze 

binnenkomen voor hun melkbeurt. Alvorens de 

tepels te ontsmetten geeft Hubert ze een aai over 

de buik en een handvol knabbeltjes. Ze staan 

allemaal rustig op hun beurt te wachten, behalve 

Saperlote die je het beste als een huisdier zou 

kunnen omschrijven. Ze staat het liefst naast de 

boer, want het dier wil alles zien. Ook ons kijkt 

ze nieuwsgierig aan en ze volgt ons tot aan de 

deur, erop vertrouwend dat we een mooi stukje 

gaan schrijven. De koeien worden tweemaal daags 

gemolken en geven 28 liter melk per dag.

De verse melk gaat via een buis rechtstreeks 

naar de naastgelegen kaasmakerij. Hubert warmt 

de melk op tot 33°C en voegt dan ouderwets 

stremsel toe. Hij maakt twee kaastypes. De ene 

is een tomme, die kennen we voornamelijk van 

de Alpen, hier wordt die Barckass genoemd. De 

tweede kaas is een beroemdheid: de munster. De 

verschillen tussen beide types zijn groot, dat begint 

al bij de melk. Voor de tomme wordt uitsluitend 

ochtendmelk gebruikt, voor de munster ochtend- 

en avondmelk. Het stremsel doet gedurende 

anderhalf uur zijn werk. Voor de tomme haalt de 

boer een soort gitaar boven waarmee hij de massa 

bewerkt. Hij blijft roeren tot de massa is verdeeld 

in stukjes ter grootte van een graankorrel. Voor de 

munster gebruikt hij een soort lineaal, waarmee 

hij de wrongel in stukjes van 2 bij 2 centimeter 

snijdt. Terwijl de wrongel gesneden wordt, warmt 

de massa zeer zachtjes op met zo’n halve graad 

per minuut, tot 40°C. Hubert gebruikt hiervoor 

geen thermometer, hij is het zelf. Want plotseling 

rent hij naar het stopcontact om er de stekker uit 

te trekken. ‘Et voilà, quarante degrées!’ Nu wordt 

alles voorzichtig geroerd en mag de kaas-in-

wording twee uur rusten en afkoelen. De wrongel 

voor de tomme wordt dan in vormen met gaatjes 

gelepeld. Volle emmers water zetten de vormen 

onder druk. De tomme verliest veel wei, voor één 

kilo is 12 tot 13 liter melk nodig. De vormen voor 

de munster zijn kleiner en worden niet onder druk 

gezet. Voor één kilo munster is derhalve slechts 8 

tot 9 liter melk nodig. Het vocht dat overblijft, de 

wei, gaat naar de varkens van de buurman.

Om de kaas een mooie vorm te geven, wordt de 

tomme éénmaal gedraaid, de munster twee keer. 

Nadat ze twee dagen in hun vormen hebben 

gerust, zien we nog een belangrijk verschil. De 

tommes gaan in een pekelbad, de munsters 

worden ingewreven met zout. Nu komen de 

lekkernijen in de zorgzame handen van echtgenote 

Marie-Françoise in de affinagekamer. Zij draait 

de kazen driemaal per week. De tommes liggen 

op metalen rekken, de munsters rusten op houten 

planken die steeds worden herbruikt en de kaas 

op een positieve manier besmetten met de juiste 

roodbacterie die de kaas zijn specifieke smaak 

geeft. De tomme is na een maand klaar voor 

consumptie, maar kan nog lange tijd worden 

bewaard waarbij hij steeds droger en pikanter 

wordt. De munster kan al vers worden gegeten, 

puur of met kruiden. Zelfs als wrongel wordt hij 

verkocht en heet dan tchic. In de Elzas wordt dit 

meestal gegeten met honing, suiker of kirsch. Al 

binnen enkele weken wordt de munster penetrant, 

zoals wij later thuis mochten ondervinden, je hele 

huis gaat er naar stinken. Lekker! Gelukkig dat er 

nog mensen als Hubert zijn. Maar hoe lang nog? <

Toeristisch geen onbekende
De Elzas ligt niet niet zo ver weg en heeft aardig wat te bieden. Van het 

uitgestrekte Rijndal klimt het landschap via de heuvels met de beroemde 

wijngaarden op naar de groene Vogezen met zijn donkere bossen. Er 

zijn uitgestrekte natuurparken, oude steden als Straatsburg en Colmar en 

talloze wijndorpjes die zeker schilderachtig genoemd mogen worden. 

Vakwerkhuizen en middeleeuwse kastelen komen in het hele gebied 

voor. De Elzas heeft voldoende mooi gelegen campings en een nog 

groeiend aantal goed gesitueerde camperplaatsen.

Culinaire Saisonnier is 

uitgever van vakbladen 

voor culinaire professionals;  

www.saisonnier.eu. 
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REISVERHAAL

Tekst: Reinout Burgers

Foto’s: Gerard Burgers, Travelhome (campers)
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LANDSCHAPPENTOCHT 
DOOR NIEUW-ZEELAND

Van een reis door Nieuw Zeeland komen de meesten laaiend enthousiast 

terug. De variatie spreekt aan: groene landschappen, fantastische 

vergezichten, spuwende vulkanen, sprookjesachtige fjorden, kruipende 

gletsjers en uitgestrekte bossen met bebaarde bomen. Dit lijkt bijna de 

wereld in één land. De heerlijke wegen en de goede voorzieningen 

maken Nieuw-Zeeland tot een aangename camperbestemming.

KOEIEN, SCHAPEN, CAMPERS, GLETSJERS EN VULKANEN
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Bij aankomst in Auckland, op het Noordereiland, 

ruik je de heerlijk zilte zeelucht vermengd 

met  bloemengeur en voel je de aangename 

temperatuur. Bijna paradijselijk. Op het vliegveld 

ontkom je er niet aan de marketing rond Nieuw-

Zeelands jongere cultuurgoed: het land van 

Tolkiens verhalen. Behalve op de Maoricultuur 

zijn de Nieuw-Zeelanders trots op het gegeven dat 

dit het Tolkienland van de Hobbits is geworden. 

Kleurrijke reclameposters verwelkomen je in 

Hobbittaal. En wie de film ooit heeft gezien, weet 

dat Nieuw-Zeeland iets verbluffend fraais heeft 

te bieden. Een betere pr kan Aotearoa, ofwel het 

‘land van de lange witte wolk’, zich niet wensen. 

Bij aankomst verlang je ernaar om meteen op pad 

te gaan en deze wondere wereld te ontdekken. 

Auckland
Auckland zelf blijkt een prettige, vriendelijke stad 

te zijn, waar je gerust een dag extra kunt nemen 

om de sfeer van Aotearoa op te snuiven. Er is 

genoeg te doen: musea, winkels, boottripjes en 

lekker eten. Dat laatste kan met gemak Aziatisch 

zijn, want hier strijken veel immigranten uit 

Oost-Azië neer. Zeker op het Waterfront kun je 

gezellig uitgaan in de talloze cafés. De Sky Tower 

domineert het stadsbeeld dat vooral bestaat uit 

neo-klassieke kantoorgebouwen en winkels. In 

en rondom Auckland woont bijna een derde van 

de totale bevolking van 4,3 miljoen mensen. 

De stad en de voorsteden zijn gebouwd op de 

restanten van meer dan vijftig vulkanen. Mount 

Eden en One Tree Hill zijn de meest dominante. 

De groene heuvels, de moderne skyline en de 

zee aan twee kanten zorgen voor een prachtig 

stadsbeeld. 

Maori kanotocht
Het eerste gedeelte van de camperreis gaat naar 

het noorden van Nieuw-Zeeland, naar de Bay of 

Islands met het dorpje Paihia, drie uur rijden van 

Auckland. Dit is niet het spectaculairste deel van 

de rondreis, maar de wegen zijn plezierig en het 

glooiende landschap biedt mooie vergezichten 

op de kust en de oceaan. Een prima route om 

aan de camper en het linkse verkeer te wennen. 

De Twin Coast Discovery Highway meandert 

als een rivier van asfalt door de talloze heuvels 
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van Te Awamutu, zijn spectaculair. Je kunt met 

begeleiding zowel voor een natte avontuurlijke 

kruip-klim wandeltocht door grotten kiezen of 

met een rubberbootje door de grotten varen om 

de miljoenen gloeiwormpjes te zien. De chauffeur 

van de camper krijgt overigens gratis toegang tot 

de Waitomo Caves. 

Tongariro Alpine Crossing
Op een heldere dag zijn op een van de vele hoge 

heuvels rondom Waitomo de toppen van het 

actieve vulkaangebergte in Tongariro National Park 

net te zien, met Mount Ngauruhoe als hoogste 

punt. De berg staat als Mount Doom bekend in de 

film ‘Lord of the Rings’ en je kunt hem beklimmen. 

Dit is een van de meest fantastische wandeltochten 

die schrijver dezes ooit heeft ondernomen. De 

Tongariro Alpine Crossing is letterlijk en figuurlijk 

adembenemend. Om daar te komen, kun je de 

route naar de berg via Lake Taupo nemen: een 

vulkanisch meer met een intens azuurblauwe 

kleur die de enorme diepte van het meer (186 

meter) verraadt. Overnacht bij het National Park 

aan de N4, want de wandeltocht wordt vandaaruit 

met een korte busrit vroeg in de ochtend gestart. 

Wel even reserveren. De bergwandeling van 17 

kilometer is voor elke fitte bezoeker eigenlijk een 

absolute must; niet voor niets gelde deze oversteek 

als de mooiste route van Nieuw-Zeeland. Zelden 

krijg je de kans om een actieve vulkaan te 

beklimmen en op zo’n indringende manier door 

vulkanisch gesteente en bergen te wandelen. Er 

liggen drie actieve vulkanen bij elkaar en op de 

toppen stomen de rookpluimen uit de rotsspleten. 

In augustus 2012 ontwaakte de vulkaan en wierp 

rotsblokken van een meter in doorsnede twee 

kilometer ver. De wandeling is opwindend en je 

kijkt eigenlijk constant met argusogen naar de 

rookpluimpjes. Het zou zomaar weer kunnen 

gebeuren, zo’n eruptie.
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van de Northland Peninsula. Tweehonderd jaar 

geleden kwamen hier uitgestrekte bossen voor, 

vol met kauri (een conifeer), kahikatea (een 

tientallen meters hoge naaldboom), de eveneens 

conifeerachtige matai en de vele boomvarens die 

Nieuw-Zeeland telt. Nu bepalen vooral graslanden 

met schapen het beeld. Hier en daar staat in het 

veld nog een stokoude kauri; die was kennelijk te 

dik in de 19de eeuw om met handgereedschap 

omgezaagd te worden. Het is een vage herinnering 

aan het landschap van weleer: bos op geërodeerd 

vulkanisch gesteente. Van de subtropische 

North Auckland Peninsula is de Bay of Islands 

het meest interessant. Paihia heeft slechts een 

camping - in de wijde omtrek zijn er meer - maar 

vandaaruit kun je dolfijntours maken en  mooie 

Maori-kanotripjes langs de vele eilandjes. In het 

nabijgelegen Waitangi is het Verdrag van Nieuw-

Zeeland door de Britten en Maori’s in 1840 

ondertekend en het Treaty House is een museum 

geworden. 

Coromandel
Terug naar Auckland en eigenlijk meteen door naar 

Coromandel, een klein schiereiland ten oosten van 

Auckland. De tocht van pakweg 350 kilometer is 

met een camper prima in een dag te doen. Voorbij 

Auckland is de kustweg via de Beachlands naar 

Thames de mooiste route, want je kijkt prachtig 

over de Hauraki Golf uit met de vele eilandjes en 

je ziet de Coromandel en de skyline van Auckland. 

Op Coromandel is Hot Water Beach heerlijk. 

Gewoon een gat graven in het zand en dan borrelt 

het warme water vanzelf op. Cathedral Cove, een 

door het zeewater uitgesleten boog, is ook een 

mooie belevenis. Een wandeltocht door de hoge 

boomvarens leidt naar dit idyllisch plekje. 

Borrelende modderpoelen
Rotorua, ‘vulkaanhoofdstad van de wereld’ mag 

je eigenlijk niet missen. Hier kun je met eigen 

ogen de vulkanische en geothermische activiteiten 

zien. De Pohutu Geyser, Maori voor explosie, is 

een van de bekendste geisers. Twintig keer per dag 

ontwaakt hij en spuit tot wel dertig meter hoog. 

Rotorua is ook de plek van warmwaterbronnen in 

de meest felle en onvoorstelbare kleuren. Er zijn 

borrelende modderpoelen en warmwaterresorts. 

Als je de Maoricultuur wilt ervaren, ga dan naar 

de Tamaki Maori Village met cultuur, dans en 

traditioneel eten. 

In de Tolkienfilms werd je al verrast door het 

levendige groen en de eindeloos vruchtbare 

aarde. Waikato regio, waar een deel van de film 

werd opgenomen, is in werkelijkheid precies zo 

als in de film: een groen paradijs van honderden 

heuvels en vruchtbare dalen waar alles lijkt te 

groeien. In Matamata ten westen van Rotorua 

worden begeleide tours naar het Hobbitdorp 

aangeboden. Voor een filmliefhebber is dat echt 

een leuke dagtrip. De Waitomo Caves, ten zuiden 

De naam Nieuw-Zeeland
Toen Abel Tasman hier in 1642 voet aan wal zette, bedacht hij de naam 

Staten Landt, in de veronderstelling dat dit land aansloot op Zuid-Amerika. 

Die aanname bleek al snel onjuist en Hollandse cartografen herdoopten het 

gebied Nova Zeelandia. Ruim een eeuw later maakte de Britse zeevaarder 

James Cook daar New Zealand van. De Maori’s noemden het Noordereiland 

Aotearoa, wat zoveel betekent als het ‘land van de lange witte wolk’.

Foto’s links:

Cathedral Cove, Twin Coast 

Discovery Highway,  een 

kahikatea, Auckland

Foto’s onder:

Tongariro Alpine Crossing, 

wandeling op de Fox Glacier
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Het Zuidereiland
Het heeft zeker een grote charme om over het 

Noordereiland te reizen, maar veel Nieuw-

Zeelanders beweren dat je hun land niet gezien 

hebt als je niet op het Zuidereiland bent geweest. 

Om daar met een camper te komen, moet je in 

Wellington een ferry nemen naar Picton. Het 

verdient overweging om een dag in Wellington 

te blijven; de Nieuw-Zeelandse hoofdstad is 

toch wel een van de plezierigste steden op het 

zuidelijk halfrond. Er is genoeg te doen van lekker 

eten en wandelen door de botanische tuinen 

tot het bezoeken van het Te Papa-museum. Dit 

markante gebouw uit 1998, met een voorbeeldige 

presentatie van de Nieuw-Zeelandse geschiedenis, 

is de belangrijkste attractie van Wellington. 

De ferry naar Picton wordt wel eens omschreven 

als een van mooiste veerroutes ter wereld en 

een hoogtepunt op zich. Een drie uur durende 

‘minicruise’ brengt je langs talloze eilandjes met 

ondoordringbare bossen en door de Marlbourough 

Sounds (fjord) met waanzinnige uitzichten. In 

Picton overnachten kan, maar dat is niet bijster 

interessant. Wie vroeg in Picton aankomt kan 

beter meteen zijn zinnen zetten op het Abel 

Tasman Nationaal Park. Dat vergt een rustige trip 
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van een uur of drie. Dit relatief kleine maritieme- 

en bospark wordt veel bezocht vanwege de 

prachtige stranden en de granieten rotsen; de 

kustwateren van het park tellen talloze eilandjes. 

De natuurliefhebber kan hier met gemak een 

paar dagen verblijven. Je kunt er schitterende 

wandeltochten maken langs de ‘gouden’ stranden 

en door de donkergroene kustbossen vol inheemse 

varens en bomen. Aan het eindpunt brengt een 

boot je weer terug naar de plaats van vertrek. 

Anderen zullen misschien liever met een kajak 

door de verlaten baaien peddelen. Je zou je 

ontdekkingsreiziger Abel Tasman voelen wanneer 

je als eerste je kano aanlegt op een onbewoond 

eilandje. 

Kruipende gletsjers
Vanaf het Abel Tasmanpark moet je dezelfde 

weg terug nemen to bij Nelson; daar pak je de 

SH6 naar Westport en de kustweg. Die weg is 

dramatisch mooi en roept herinneringen op aan 

Highway One in Amerika, hoge golven die met 

kolossaal geweld tegen de ruige rotsen slaan. 

Stop even bij de Pancake Rocks in Punakaiki. 

Tegenover het informatiecentrum is een wandeling 

van 20 minuten naar de vreemd gevormde 

pannenkoekrotsen en blowholes. 

Langs de kustweg zijn voldoende plekken 

te vinden om je camper neer te zetten en 

te overnachten. Een van die plekken die je 

onmogelijk kunt missen, is Westland National 

Park met de Franz Josef Glacier, de Fox Glacier en 

Mount Cook, de grootste en bekendste vulkaan 

van Nieuw-Zeeland. Imposant en majestueus 

zijn de woorden die in je opkomen als je tegen 

de gletsjers en bergen opkijkt. En ineens besef je 

dat je voor zulke momenten naar Nieuw-Zeeland 

bent gekomen. Maar een gletsjer moet je beleven. 

Het kruipende, krakende en kreunende ijs onder 

je voeten voelen. Vanuit het dorpje aan de voet 

van de gletsjers kun je onder begeleiding een 

wandeltocht maken. Hou rekening met een zware 

tocht, zeker als je de plekken met het mooiste 

Rijden in Nieuw-Zeeland
Nieuw-Zeeland behoort tot de Commonwealth 

of Nations, de Gemenebestlanden. Dat betekent 

rechts sturen en links rijden. Voor degene die dit 

nog nooit heeft gedaan: maak je niet ongerust. Er 

zijn een paar eenvoudige tips die het linksrijden 

minder stressvol maken. Ten eerste zitten gaspe-

daal, rem en koppeling in dezelfde volgorde als in 

Nederlandse auto’s. Met de hand op de versnel-

lingspook grijp je ook niet met de verkeerde hand 

naar de pook. En omdat het stuur rechts zit, zul je 

vanzelf links gaan rijden, toch? Het wegennet in 

Nieuw-Zeeland is goed en kent een plezierige en 

betrouwbare bewegwijzering. Zelden tot nooit rijd 

je verkeerd, laat staan dat je verdwaalt. 

Voor het besturen van een camper of auto in 

Nieuw-Zeeland heb je een geldig Nederlands en 

een internationaal rijbewijs nodig. Niet alle kleine 

wegen zijn geschikt om met een camper te berij-

den. De verhuurorganisaties staan je daarnaast niet 

toe om op grind- en zandwegen te rijden.

Campers en overnachtingen
Nieuw-Zeeland is het land van de camper of zoals 

ze hier ook wel zeggen, de campervan. Niet alleen 

toeristen maken er gebruik van; de Nieuw-Zeelan-

der zelf is een fervent kampeerder en camperrijder. 

Niet voor niets bieden veel verhuurorganisaties 

campers aan. Van spaarzaam uitgeruste station-

wagens of iets luxere Toyota personenbus tot grote 

Ford Transit 6-beds campers. Verwacht echter geen 

uitermate luxe Hymer of een ‘state of the art’-Ame-

rikaan. Voor de budgetcamper zijn er ook diverse 

bedrijven; die bieden wat oudere ‘high milage’ 

campers tegen lagere tarieven aan. 

Omdat Nieuw-Zeeland het land van campers en 

kamperen is, kun je nagenoeg overal terecht. Er 

zijn voldoende goede campings te vinden, som-

mige met voorzieningen waarvan je in Europa 

alleen kunt dromen. Maar je vindt ook eenvou-

dige natuurcampings zonder stroom in de vele 

nationale parken. En je kunt op een groot aantal 

plaatsen ‘wild’ kamperen. Als het niet duidelijk 

staat aangegeven, vraag het dan even na. Er wordt 

niet heel moeilijk gedaan, maar een boete is wel 

een paar honderd dollar. Hoe dan ook, er zijn 

mogelijkheden te over. 

Foto’s links:

Wai-O-Tapu, Fox Glacier, 

kustweg voor camper...

... en wandelaar 

(foto boven)
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blauwe ijs wilt zien. De gids hakt trapjes in het 

ijs en je moet klauteren en klimmen terwijl je 

met touwen aan elkaar vastzit en je speciale 

spikes onder de schoenen hebt. Het kan ook iets 

eenvoudiger door met de helikopter een tour te 

maken over de gletsjers en op de mooiste plek uit 

te stappen, maar een dergelijk avontuur kost veel 

geld. 

Sprookjesachtige fjorden
Via de ruige Haast Pass, die als een groot 

serpent bergopwaarts kronkelt, kom je in 

Queenstown terecht. Op de steile pas is de 

camper langzamer dan het overige verkeer en het 

is ‘common courtesy’ je voertuig eventjes langs 

de weg te zetten als er een sliert auto’s achter 

je zit. Queenstown is een kleine stad aan Lake 

Wakatipu met een relaxte en rustieke sfeer. Dit 

is de uitvalsbasis voor toeristen met gevoel voor 

avontuur; de stad wordt gepromoot als Adventure 

Capital of the World. Er zijn Lord of the Ring tours, 

je kunt er onder meer bungeejumpen, skieën 

en skydiven. Voor wie het wat rustiger aan wil 

doen, zijn er wijntours met overnachtingen of 

bijvoorbeeld een tripje met de Gondola Skyline. 

Dat is een kabelbaan die je naar Bob’s Peak brengt; 

die biedt adembenemende uitzichten over het 

schilderachtige Queenstown met het blauwe meer 

en de bergketen The Remarkables. 

Om bij Nieuw-Zeelands meest magische plek te 

komen, het Fiordland National Park, moet je naar 

Te Anau. Dit natuurpark met de fjorden Milford 

Sound en Doubtful Sound staat op UNESCO’s 

lijst van Werelderfgoed, volkomen begrijpelijk als 

je er eenmaal bent geweest. Te Anau is ook de 
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Flora en fauna rond 

de Milford Sound

overnachtingsplaats, want Milford Sound heeft 

geen kampeermogelijkheden en er is slechts een 

weg (120 km) die hierheen leidt. Milford Sound is 

een fjordengebied waar je met een boot langs de 

meest sprookjesachtige lanschappen vaart: hoge 

rotsen, diepe kloven en allerlei watervalletjes 

langs de rotswanden. En als je geluk hebt dan zie 

je de dolfijnen langs de boot zwemmen; veelal 

blijven ze dan tot aan de haven bij de boot. De 

wandelingen door het weelderige regenwoud met 

oude, bebaarde bomen en de meeste wonderlijke 

groenschakeringen zijn inspirerend. 

Onontdekte route
Vanuit Te Anau kun je terug naar Queenstown om 

vervolgens koers te zetten naar Christchurch. Het 

is de moete waard om bij Lake Tekapo te stoppen 

en een wandeling te maken. Als er nog tijd over is, 

en je bent nog niet uitgekeken in Nieuw-Zeeland, 

dan is de Southern Scenic Route van Invercargill 

naar Dunedin een interessante keuze. Dit is een 

van de ‘onontdekte’ routes van het Zuidereiland; 

de weg voert langs de kust en biedt kans op 

het zien van zeezoogdieren als de zeldzame 

Hectordolfijn, zeehonden en zeeleeuwen. Bij 

het markante Nugget Point leven zeeolifanten 

en pinguïns. Eerder al kun je afsteken naar Curio 

Bay waar je kunt wandelen door het curieuze 

versteende bos en waar je mogelijk iets ziet van 

kolonie geeloogpinguïns die hier huist. De route, 

die net even anders is dan de reis tot nu toe, komt 

uiteindelijk bij Dunedin uit. Deze universiteitsstad 

heeft sterke banden met Schotland - Dunedin is 

keltisch voor Edinburgh - en dat is duidelijk te 

zien in de architectuur. Van deze stad rij je in vijf 

uur naar Christchurch. Voor de meeste reizigers is 

dit het eindpunt en alle camperverhuurbedrijven 

hebben hier een vestiging waar je de camper 

kunt achterlaten, alvorens op het vliegtuig naar 

Auckland te springen. Alleen Singapore Airlines 

heeft directe vluchten naar Christchurch. 

Het centrum van Christchurch, met veel gebouwen 

uit de tweede helft van de 19e eeuw, heeft zwaar 

te lijden gehad van een aardbeving in 2011. Bij 

de verwoeste kathedraal vertrekt de historische 

tram die door de stad rijdt. Er zijn vele winkels 

en cafeetjes en er is een echte kunstenaarsscene. 

Eigenlijk een prima eindpunt om na een lange 

reis even uit te rusten voor de grote terugreis naar 

Europa moet worden aanvaard. Wie nog walvissen 

wil zien, kan eventjes van Christchurch naar het 

walviscentrum Kaikoura rijden en daar in een 

bootje stappen om de gigantische sperm whale 

(potvis) van dichtbij te zien. Op de terugweg kun 

je via een andere route Hanmer Springs aandoen 

en eventueel genieten van de warmwaterbaden. 

Eenmaal in het vliegtuig richting Auckland, 

mijmerend over de wonderbaarlijke landschappen 

die onder je door glijden, besef je dat het 

toeristische cliché ‘the world in one country’ toch 

wel ergens op is gebaseerd. <

Met dank aan Simone 

Panhuizen en Nathalie  

Meyers van Travelhome, 

www.travelhome.nl.
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Sterretje in de voorruit van uw camper...?
Bel Camperglass!

0 8 0 0 - 2 2 6 7 3 7 4

0800-camperglass

 Reparatie en vervanging van alle camperruiten
 Jarenlange ervaring in recreatievoertuigen

 Ruiten uit voorraad leverbaar en van originele kwaliteit
 Vakkundige montage

 Korting op uw eigen risico

 Offi cieel dealer van:
 caravans & campers campers

Alles op één adres:

Zeer modern Service-center

2.000m2 kampeershop en webshop

Schadeherstel met spuitcabine

Verhuur

Grote keuze campers & caravans

Genieten van je vrije tijd!

 HATTEM De Netelhorst 1, 8051 KE Hattem, T 038 - 444 37 77 E info@dejongcaravans.nl

www.dejonghattem.nl

Bezoek onze 
kampeershop 

in Hattem!
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WATERPAS 
IN TWEE MINUTEN

PRODUCT

Mensen die eerder met een camper reisden zijn ongetwijfeld bekend met 

het fenomeen ‘scheef staan’. Lang niet overal is de ondergrond helemaal 

vlak. Bij grote verschillen bestaat de kans dat het bed te veel helt, wat de 

nachtrust niet ten goede zal komen. Ook kan er water blijven staan in 

douche en gootsteen. Een hydraulisch levelsysteem biedt een comfortabele 

oplossing voor deze ongemakken.

camper zo vlak mogelijk wordt neergezet, veelal 

met behulp van waterpasjes, tegenwoordig ook 

met smartphone-apps. Maar als de ondergrond 

echt helt, is ook dat niet voldoende.

Een tevreden gebruiker
De heer Guido Verbist kocht vorig jaar alweer zijn 

vierde camper bij Mobildrôme in Roosendaal, een 

Phoenix ditmaal. Hij liet deze luxe camper meteen 

uitrusten met het E&P levelsysteem. Wij spraken 

de heer Verbist begin juli, de dag voordat hij met 

Een goedkope maar minder eenvoudige remedie 

tegen scheef staan is een of twee wielen op 

kunststof keggen rijden. Dat is een precisiewerkje 

dat niet iedereen gemakkelijk zal afgaan. Een 

andere mogelijkheid is een (hydraulische) krik 

gebruiken om het laagste punt op het juiste 

niveau te brengen. Bij natte of modderige 

grond moet het correctiemateriaal weer worden 

schoongemaakt. Wat natuurlijk ook kan helpen 

is een timmermansoog; af en toe zie je iemand 

vanachter het stuur het terrein opnemen waarna de 
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zijn vrouw op vakantie zou gaan. Guido Verbist 

is een hartstochtelijk wielrenliefhebber en wat 

hij echt niet wil missen is de Tour de France, dat 

wil zeggen: ter plekke! De ene keer zet hij zijn 

camper in het traject van een Pyreneeënetappe, 

de andere keer kijkt hij in de Alpen. Of hij doet 

beide. Een favoriete plek is aan het begin van de 

klim naar Alpe d’Huez. Sinds hij enkele jaren 

geleden een plekje regelde op het terrein van een 

ondernemer aan de route, is hij daar vaste gast.

‘Het gaat vooral om comfort en gemak. Vroeger 

werkte ik wel met krikken en plankjes, maar als 

je wat ouder wordt gaat het gebruiksgemak ook 

een rol spelen. Dit systeem is perfect. Je drukt op 

één knop en daarna gaat alles vanzelf, binnen 

twee minuten staat de camper waterpas, zonder 

geluid.’

Hydraulisch systeem
Het E&P levelsysteem bestaat uit vier 

hydraulische steunen die aan het chassis van 

de camper worden gemonteerd. De steunen 

worden aangedreven door een elektrische 

pomp die op 12 volt werkt. Als de boordaccu 

krachtig genoeg is, hoeft de motor niet te 

draaien. Het automatisch horizontaal zetten 

van de camper voldoet in bijna alle gevallen. 

Mochten er extreme verschillen in de ondergrond 

zijn dan is met handbediening ook elke steun 

afzonderlijk bedienbaar. Zo kan bijvoorbeeld ook 

het hoofdeinde van het bed iets hoger worden 

gebracht, voor wie liever met de voeten een 

beetje naar beneden slaapt.

Bij de montage wordt het systeem beveiligd tegen 

wegrijden zonder intrekken van de poten; het 

werkt alleen als de handrem is aangetrokken.

Stabiel
Doordat de camper op de ronde voeten van 

de hydraulische poten komt te staan, wordt het 

voertuig ‘uit zijn veren’ gelicht. Daarmee is de 

camper honderd procent stabiel geworden; als er 

iemand in- of uitstapt beweegt de vloer niet. Ook 

schommelen van de camper door harde wind 

komt niet meer voor.

Mocht de camper bij het legen van de 

vuilwatertank zo staan dat niet alle afvalwater kan 

weglopen, dan is ook hiervoor het levelsysteem 

de oplossing. Via het bedieningspaneel of de 

afstandsbediening kunt u de camper eenvoudig 

iets van stand veranderen waardoor alle water de 

uitgang van de tank vindt.

Gemak dient de mens
Het E&P levelsysteem wordt geleverd met 

een bedieningspaneel dat bij de toegangsdeur 

van de camper wordt ingebouwd. Ook is een 

afstandsbediening leverbaar. Voor de montage 

kunt u overleggen met de leverancier van uw 

camper. Op de website www.ep-hydraulics.nl is 

een overzicht te vinden van de adressen waar het 

levelsysteem kan worden ingebouwd.

Meneer en mevrouw Verbist pakken de laatste 

spullen in hun stoere Phoenix. Mede door 

het levelsysteem zal hun vakantie in Frankrijk 

comfortabel verlopen. Guido Verbist: ‘Het 

levelsysteem kostte ongeveer vijfduizend euro, 

gemonteerd en al. Als je ziet hoeveel comfort en 

gemak dat oplevert dan is dat een prima investering.’

De uitstekende Nederlandse bijdrage aan de Tour, 

zo weten wij inmiddels, zal het vakantieplezier 

ongetwijfeld hebben verhoogd. <

Het E&P levelsysteem be-

staat uit vier cilinders met 

poten, een pomp met 

een olietank, een bedie-

ningspaneel, hydraulische 

slangen en eventueel een 

afstandsbediening 
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Tante Paula
Maximilian, de stille kracht
In Duitsland zijn de Elektroroller van Tante Paula een behoorlijk 

succes, niet in de laatste plaats door goede testresultaten in de 

Duitse pers. Elektroscooter is de meest voor de hand liggende 

benaming. De Maximilian heeft het model van een step, maar 

beschikt wel over een comfortabel zitje. In Nederland wordt 

het model Maximilian geleverd als snorfiets, dat betekent een 

maximale snelheid van ruim 25 km en geen helmplicht.

Door de uitvoering in verschillende tinten matzwart met oranje 

accenten maakt de Maximilian allesbehalve een suffe indruk. 

De elektromotor heeft een vermogen van duizend Watt, dat 

is voldoende om een stevige helling op te gaan. Een tandwiel 

zorgt voor overbrenging van de kracht op het achterwiel, er is 

dus geen slijtagegevoelige en vuilaantrekkende ketting. De step 

maakt nauwelijks geluid.

De Maximilian weegt zo’n dertig kilo, daar komt dan nog dertien 

bij voor de accu. Het maximale totaalgewicht is honderdvijftig 

kilo. Door het inklappen van stuur en zadel kunnen met gemak 

twee Maximialans worden meegenomen in een camper. Het 

duurt vier uur om een accu op te laden; met een volle accu kan 

ongeveer dertig kilometer worden gereden.

Tante Paula steps worden in Nederland geïmporteerd door 

Profile Sonneveld in Doesburg. De Maximilian kost € 1.890 

exclusief verzendkosten.

www.elektrischestep.nl
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Oproep: reisfoto’s van lezers

Vorig jaar stond in TopCamper magazine een mooie vakantiefoto 

van Erik Stam. Hij fotografeerde zijn dochter Lieke en hun 

Bürstner Solano bij de top van de Mont Ventoux. De redactie 

van TopCamper magazine pakt die draad graag weer op.

Maakte u ooit een foto die het afdrukken op groot formaat 

waard is? Stuur hem naar de redactie! Het beeld moet goed 

scherp zijn en het bestand mag niet kleiner zijn dan vier mb. 

Hoe groter het bestand, des te meer kans dat we uw foto groot 

kunnen afdrukken. En, niet te vergeten, uw mooie camper moet 

geheel of gedeeltelijk zichtbaar zijn.

Mocht u willen meedoen, stuur dan met uw foto een kleine 

toelichting mee: waar, wanneer, wat was de situatie of eventuele 

bijzonderheden.

Stuur uw TopFoto naar: redactie@top-camper.eu

Water naar de zee dragen?

Topic Travel, een verhuurder van vakantiehuizen in Europa, 

onderzocht wat Nederlanders meenemen op reis. Alsof er voorbij 

de Nederlandse grens geen supermarkten bestaan, pakt maar 

liefst 45 procent van de vakantiegangers koffie en thee mee in de 

bagage. Nog gekker wordt het als je leest dat ongeveer 30 procent 

toiletrollen meeneemt van huis. En ja, het cliché klopt nog steeds: een 

kwart van de mensen die met een caravan reizen, neemt aardappelen 

mee van huis.

Een kennis van een van onze redactieleden kende iemand die een 

kratje bier in de caravan laadde voordat hij de grens overstak ... 

naar Duitsland.

Frankrijk nog altijd nummer 1

Het Continu Vakantie Onderzoek geeft samen met ANWB en ANVR 

aan hoe de zomervakantiestromen in 2013 zullen liggen. Ruim een kwart 

blijft in eigen land. Frankrijk ontvangt circa 1,5 miljoen Nederlandse 

reizigers. Tweede land is Spanje met 925.000 Nederlanders, dan volgt 

Duitsland met 925.000, Italië met 655.000 en pal daarachter Turkije 

met 640.000 Nederlandse vakantiegangers. Het aantal Nederlanders 

dat voor een verre bestemming kiest ligt ruim 10 procent lager dan 

vorig jaar. Een stijging van 10 tot 15 procent wordt dit jaar, net als 

voorgaande jaren, verwacht in de boekingen voor cruises.
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www.geldersecaravancentrale.nl

Uit altijd thuis...
Als eerste bedrijf in Europa is Gelderse Caravan Centrale benoemd tot 

‘Exclusief Dealer’ van Bürstner campers.

In onze ruime showroom staan maar liefst achttien 

verschillende modellen Bürstner campers. Dit is uniek 

in Europa. Op basis van ruim 30 jaar ervaring bieden we 

onze klanten gemak, voordeel en zekerheid. Uiteraard 

zijn wij naast Bürstner camperspecialist, ook nog altijd 

Bürstner en Hobby caravan dealer. Bekijk voor meer informatie onze website 

of bezoek onze showroom in Barneveld.

E X C L U S I E F  D E A L E R
V A N  B Ü R S T N E R  C A M P E R S
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Hymer e-Bike
Bij het servicecentrum van de Hymerfabriek in Bad Waldsee zijn 

al elektrische fietsen beschikbaar voor klanten die even op hun 

camper moeten wachten. Op de Caravan Salon in Düsseldorf 

(zie ook Agenda) zal Hymer een eigen ‘E-Bike’ presenteren. De 

preciese uitvoering en prijs waren bij het ter perse gaan van dit 

blad nog niet bekend. Misschien iets voor de echte Hymerfanaat?

Internationaal gemengde 
kampeerreizen
Campinggidsenuitgever ACSI uit het Betuwse Andelst 

organiseert al bijna dertig jaar rondreizen voor kampeerders, 

in Europa en ook daarbuiten. Nu ACSI-kampeerreizen ook 

in Duitsland en Engeland kunnen worden geboekt, kwam de 

organisatie op het idee om de mogelijkheid te bieden van 

internationaal samengestelde reisgroepen. Dat lijkt ons een 

goede gedachte. Medereizigers met verschillende achtergronden 

en invalshoeken kunnen de reiservaring alleen maar verdiepen.

Voor 2014 staan reizen naar Sicilië, Noordkaap/Lofoten, Italië 

(opera) en Elzas/Côtes du Rhône (wijn) open voor internationale 

inschrijving.

www.acsireizen.nl

Speciale camperwebsite 
voor campings Bretagne
Bretagne is naar eigen zeggen de Franse regio met het meeste 

camperbezoek. Veel camperaars kiezen voor een camperplaats 

of een camperpark. De Bretonse campings willen nu veiligheid 

en comfort bieden tegen een concurrerende prijs. In het 

laagseizoen is het mogelijk om vanaf € 10 (veelal tussen 12 en 

15 euro, soms meer) een nacht te verblijven - camper, twee 

personen plus elektriciteit. Dat speciale tarief geldt alleen voor 

de eerste nacht. 330 campings doen mee, dat is bijna de helft van 

alle campings in Bretagne.

Op een nieuwe website kunnen camperaars gemakkelijk en 

snel een camping vinden, ook in het Nederlands. Men kan 

zoeken op beschikbaarheid, afstand en plaats (op Google Maps). 

Vervolgens kan men online reserveren. De website is zowel op 

de computer als op tablets en smartphones te raadplegen. (foto 

Franck Hamel)

www.quickstop-camping-bretagne.com
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making everyday smoother
VEERSYSTEMEN

Marktleider in veersystemen!

Optimale stabiliteit en sublieme rijeigenschappen – bij voertuigen, in het 
bijzonder bij campers, is volledige luchtvering voor comfortabel en 

zelfverzekerd rijden onontbeerlijk. 

Verhoogd comfort: luchtvering brengt rust in uw camper en zorgt voor 
een ontspannen reis. Beter rijgedrag: soepel veergedrag en gelijke 

rijhoogte bij elke beladingstoestand. Meer zekerheid: verhoogde 
stabiliteit bij zijwind, in bochten en bij onverwachte uitwijkmanoeuvres.

Onze geautoriseerde partners informeren u graag individueel en persoonlijk 
over de mogelijkheden van de producten van VB-Airsuspension. U vindt 

altijd één van onze partner bij u in de buurt.

VB-Airsuspension is marktleider op het gebied van veersystemen en 
ontwikkelpartner van onder andere Al-Ko.

www.vbairsuspension.nl
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REIS & INSPIRATIE

ALBANIË  
VOOR BEGINNERS
Albanië is een van de laatste witte vlekken op 

de kaart van Europa. Bijna letterlijk. Tel daarbij 

op de ruwe geschiedenis en de reputatie van 

de Balkan en de vraag dient zich aan wat een 

camperaar in dat kleine land te zoeken heeft. 

Het onbekende wellicht?

Tekst: Leon van Velzen

Foto’s: Maria Koot & Leon van Velzen
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rijden in Albanië. De weg voert via Koplik naar 

Shkodër. Waar zijn die gaten in de weg? Waarom 

zien we geen oude vrouwtjes die kromgegroeid 

een te grote berg hooi sjouwen? Waar is die ezel 

die een uitgeklede auto zonder motor trekt? We 

veronderstellen dat de weg net geopend moet zijn. 

Niet alleen vanwege de perfecte staat van het asfalt 

en de duidelijke bewegwijzering, maar vooral 

door de honderden blauwe en rode vlaggen langs 

de weg. Later blijkt dat het land zich opmaakt voor 

nationale verkiezingen.

In Shkodër, waar zo’n 75.000 mensen wonen, 

is het druk. Niet alleen de markt, maar vooral 

de verkiezingen zorgen voor opwinding. Kleine 

colonnes met volgepakte en volgeplakte auto’s 

toeteren voortdurend. De grote weg gaat dwars 

door het stadje. We raken het spoor even bijster bij 

een omleiding, maar pakken daarna de hoofdweg 

weer op. Met dit tempo halen we gemakkelijk de 

havenplaats Durrës of Elbasan, midden in het land, 

waar een camping is.

Wegenkaart
Direct na Lezhë staan jongens auto’s te wassen. Na 

enig heen en weer gepraat vindt de baas het prima 

als we daar de camper neerzetten. We kunnen het 

mausoleum bezoeken van Skanderbeg die hier in 

1468 als nationale held van de Albanezen stierf, 

maar beperken ons tot belangrijker zaken: geld en 

een kaart. 

Zonder problemen betaalt de automaat 5000 lek 

uit. Lastiger is het vinden van een wegenkaart. 

Uiteindelijk lukt dat in een winkeltje met 

souvenirs. Plotseling zijn de hoofdwegen op de 

kaart rood in plaats van wit. Dat rijdt toch anders: 

Albanië? Moet je daar nu met een camper 

doorheen als er zoveel andere bestemmingen 

zijn? Wat weten we van deze republiek die 

geïsoleerd in een verloren uithoek van Europa ligt? 

Herinneringen beperken zich tot de middelbare 

school waar ‘De herberg met het hoefijzer’ van 

Den Doolaard steevast op de leeslijst stond. Een 

onbegrijpelijk plot met een duidelijke boodschap: 

ruig en woest was het, daar op de Balkan. 

Zeilend langs Corfu keken we veel later met de 

verrekijker naar de tientallen kleine bunkertjes 

langs de kustlijn waar grenswachten ons op hun 

beurt beloerden. De boodschap van de Griekse 

bootverhuurder was niet mis te verstaan: ga nooit 

aan land en let op piraten. Voeg daar de verhalen 

bij over de deplorabele staat van de wegen, de 

corruptie, de armoede en de moed zou je in de 

schoenen zinken. Het laatste duwtje om bij de 

grens rechtsomkeert te maken is het ontbreken 

van een goede kaart en de wetenschap dat alleen 

de belangrijkste wegen en plaatsen met de gps te 

vinden zijn.

Verkiezingen
Maar kochten we daar niet juist een camper voor? 

Om naar landen te gaan waar we nog nooit waren 

geweest? Juist. Dus rijden we vanaf Podgorica, 

de hoofdstad van Montenegro, pal zuid via Tuzi 

naar het grensplaatsje Hani i Hotit. In Montenegro 

wordt de weg slechter en smaller. Een enkele 

tegemoet komende camperaar steekt bemoedigend 

zijn duim op.

Bij de grens gaat de hartslag iets omhoog. 

Onnodig, zo blijkt. Het normale papierwerk: 

paspoort, groene kaart en pats, stempel erbij. We 

De universiteit van Tirana aan het Moeder Teresaplein
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en er zijn er veel meer. Een grote zak verse vijgen 

wisselt voor 200 lek van eigenaar. De jongens die 

op de camper pasten, willen van geen betaling 

weten.

Langzaam maar zeker verandert het decor. De 

kuilen in de weg worden groter en dieper, er lopen 

meer mensen in de berm, brommers schieten links 

en rechts langs de camper. We twijfelen zo lang 

over de bestemming dat we plotseling in Tirana 

zitten. Het verkeer neemt explosief toe, maar veel 

hectischer dan in andere steden met 600.000 

inwoners is het niet. Met een iets te bruuske 

stuurbeweging snijden we een politiewagen. Een 

huilende sirene en een vermanend vingertje volgen 

als enige reprimande. 

Na het passeren van de gemeentegrens van de 

hoofdstad verdwijnen alle borden. Als vanzelf 

komen we op het centrale plein terecht met een 

beeld van dezelfde Skanderbeg, rijden daar twee 

rondjes en vinden met behulp van de gps de goede 

richting. Een kompas kan hier ook goede dienst 

verrichten. 

Achter Tirana wordt volop aan de weg gewerkt 

en zien we plotseling een blauw en een groen 

bord, beide met ‘Elbasan’. De nieuwe weg is op 

geen enkele kaart te vinden. We kiezen blauw 

en daarmee verkeerd. Kilometers lang rijden we 

langs een hoofdweg die zo goed als klaar is en 

al wordt gebruikt. Via een geïmproviseerde oprit 

belanden we alsnog op de route waarna we een 

tunnel induiken. De met enige aarzeling tegemoet 

geziene route naar Elbasan, met een volgens de 

ANWB-routekaart daling van liefst 22 procent, 

vermijden we hiermee. 

 Het is met bijna veertig graden zinderend heet in Elbasan

Verkiezingsvlaggetjes in Lezhë 
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Bronwater
De eigenaar van het autocamp in Elbasan, 

Sajmir Kllogeri, kent geen groter genoegen dan 

zijn voeten te koelen met ijskoud bronwater 

dat rijkelijk stroomt. Het is met bijna veertig 

graden zinderend heet in Elbasan. Nadat hij twee 

decennia in Duitsland werkte, kocht hij een terrein 

langs de weg, nam zijn ouders in huis, trouwde 

opnieuw en kreeg twee kinderen. Honderden 

kippen zorgen voor de eieren, een eigen barretje 

staat garant voor koud bier en de handel in 

autospoilers levert voldoende op om rustig van te 

kunnen leven. Dat zijn buren een hotel met een 

megalomane omvang pal aan de rand van zijn 

terrein bouwen interesseert hem totaal niet.

‘Dit is Albanië. Ik betaal omgerekend zo’n 280 

euro belasting per jaar. Maakt niet uit of ik veel 

of weinig verdien. Ik bemoei me met niemand en 

de overheid laat mij met rust. Wij moeten vooral 

voor ons gezin zorgen’, vindt hij. De geschiedenis 

van het land met zijn oorlogen, de bezetting door 

onder andere de Italianen, het isolement onder 

het communistisch bewind van Enver Hoxha met 

zijn voorkeur voor China, zijn daar volgens de 

campingeigenaar mede oorzaak van.

‘In 1997 stortte onze economie in elkaar, als 

gevolg van een piramidespel waarbij een kleine 

groep extreem rijk is geworden. In de chaos die 

daarop volgde zijn de volle wapendepots van het 

land geplunderd. De wapenverkopen maakte het 

groepje rijken nog welvarender. Velen van hen 

zitten nu in de politiek. De weg waar jullie net 

overheen reden was een verkiezingsbelofte van 

acht jaar geleden. Het is opmerkelijk dat die ook 

daadwerkelijk is ingelost.’

Het terrein van Sjamir biedt plaats aan campers 

en vrachtwagens. Een 220-Volt kabel wordt 

direct uitgerold, de inlogcode van de prima wifi-

verbinding opgeschreven. Een welkomstbiertje 

staat klaar. Het dochtertje presenteert een 

veldboeket. Het uitzicht op het gebergte is 

prachtig, het dal van de Shkumbinit-rivier 

wonderschoon en de muziek van scholieren die 

bij de buren het behalen van hun diploma vieren 

oorverdovend.

Achterland
De volgende ochtend volgen we de Shkumbinit via 

de SH3 richting Pogradec, aan het meer van Ohrid. 

Bij Lin is het na een forse afdaling gedaan met de 

fijne weg. De SH3 langs het meer is toe aan groot 

onderhoud en wordt verbreed. Het tempo daalt. 

Slalommend langs kraterachtige gaten proberen 

we ons doel te bereiken. Langs het meer liggen 

tientallen uitspanningen, zonder uitzondering 

met een onbelemmerd uitzicht op het meer en de 

bergen van Macedonië aan de overkant. 

Bij Udenisht wacht de kleine camping Peshku 

direct aan het meer. Hier is het geld voor de 

camping in de Italiaanse staalbouw verdiend. 

Vriendelijke mensen, prima restaurant met vis uit 

de eigen beek en eind juni weldadig rustig. De 

weg laat zich nauwelijks horen, het spoorbaantje 

is buiten gebruik.

In Udenisht is het nog 1960. Zelfs van de 

verkiezingskoorts is weinig te merken. Een 

fietstochtje naar Pogradec bewaren we voor een 

volgende keer. Tijdens de ochtendkoffie op het 

terras, met prachtig uitzicht, komt een aannemer 

langs met bouwtekeningen voor een nieuw 

toiletgebouw. Verbetering van deze, zoals een 

Duitse campereigenaar zegt ‘landestypische 

Sanitäre‘, is geen luxe. 

Terug langs het zonovergoten meer op weg 

naar de pas van Qafa e Thanës op de grens met 

Macedonië, verbazen we ons nog eenmaal over 

dat asfalt als een biljartlaken. Toegegeven: 250 

Albanese kilometers is te weinig. Ver van de 

hoofdweg zijn we bij deze eerste kennismaking 

met dit kleine land niet geweest. Het achterland 

levert mogelijk een ander verhaal op en zeker 

een lagere gemiddelde snelheid. Dat houden 

we tegoed. De eerste kennismaking met Albanië 

smaakt naar meer. <
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›VAKANTIE

›VLAKSTELLEN

›AANKOMEN

›www.ep-hydraulics.nl

Tarwestraat 49
2153 GE, Nieuw-Vennep
Tel.: +31 (0)6 53 17 51 37
Fax: +31 (0)525 62 19 95
info@ep-hydraulics.nl

›LEVELSYSTEEM VOOR CAMPER. SNEL WATERPAS.

HAL 13
STAND C05
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DE FIJNE SMAKEN 
VAN ROME
BROOD, KOFFIE EN IJS IN DE ANTIEKE WERELDSTAD

CULINAIR
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Rome met de camper? Klinkt niet gebruikelijk. 

Maar op weg naar Zuid-Italië of Sicilië, is het 

niet zo’n gekke pleisterplaats. En vanuit Toscane 

of Umbrië is het een leuk uitstapje. Onze 

patisseriereporters trokken onlangs door de 

Eeuwige Stad, op zoek naar la dolce vita. Hun 

observaties leiden tot de volgende conclusie: 

wie je ook spreekt – driesterrenchef of de 

werkman in de koffi ebar – allemaal hebben ze 

respect voor smaken, traditie en kwaliteit.

La pizza bianca 
Ons eerste adres ligt in het centro storico, de 

oude binnenstad. Het bedrijf Roscioli bestaat uit 

twee aparte pandjes, gelegen in van die typische 

smalle straatjes met hoge huizen, waar de was zo 

heerlijk buiten hangt te drogen. Allereerst is er de 

forno, de bakkerij, waar tientallen soorten brood 

hoog opgestapeld liggen en al evenveel soorten 

zoetigheid naar de klant lonken. Achter de enorme 

toog kan de klant de half werkplaats inkijken, 

waar twee bakkers continu bezig zijn om de 

pizza bianca te bakken, te snijden en naar voren 

te gooien. Het is de absolute hardloper van het 

bedrijf die je aan de aparte kassa bij vader Roscioli 

mag afrekenen. In het andere pand is de salumeria 

gevestigd, zeg maar een delicatessenwinkel met 

enkele tafeltjes waar je voor een kleine hap aan 

kunt schuiven. Pierluigi Roscoli, de beste pizza-

biancabakker van de stad, vertelt: ‘Ik ben de 

vierde generatie Roscioli die in dit vak bezig is. 

De filosofie en kwaliteit waarmee mijn familie 

in het begin van de twintigste eeuw begon, is 

nooit veranderd.’ De fors getatoeëerde bakker 

betoogt dat het vak in die tijd niet eens zo veel is 

veranderd, ondanks de automatisering. Zijn oven 

is nog altijd een vloeroven, ook al is die elektrisch. 

Aandacht en natuurlijke fermentatie vindt hij het 

belangrijkst.

De grote specialiteit van het huis is de pizza 

bianca, een lang plat brood dat op het eerste 

oog het meeste op focaccia lijkt. ‘Dit is het échte 

Romeinse streetfood waarvoor de klanten graag 

in de rij staan. De pizza bianca is ontstaan om de 

restjes brooddeeg te verwerken die overbleven in 

de bakkerij. Het werd dun uitgerold, ingesmeerd 

met olijfolie en bestrooid met een korreltje fleur 

de sel, dat is alles.’ In de jaren vijftig werd het 

recept iets verrijkt met verse melk en was het 

al snel niet meer het verwerken van restjes, 

maar werd er speciaal deeg voor gedraaid. ‘We 

verwerken geen olie in het deeg, dat smeren we 

er alleen maar op. Je moet namelijk de bloem en 

de fermentatie kunnen proeven. Hoe meer zout 

Tekst en foto’s: Culinaire Saisonnier
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en andere ingrediënten je aan je deeg toevoegt, 

hoe minder je het échte brood proeft.’ We krijgen 

een knapperig en warm broodje, rijkelijk gevuld 

met mortadella, voor onze neus gezet. ‘Dit is 

een typische Romeins ontbijt. Pizza bianca moet 

mooie grote gaten hebben in het kruim door het 

lange rijzen, terwijl de korst mooi knapperig is 

en enigszins vet door de olijfolie.’ Terwijl we een 

hap nemen en ons heel even in de zevende hemel 

wanen, geeft Pierluigi nog één boodschap mee. 

‘Bakken is zo min mogelijk chemie en zo veel 

mogelijk ambacht. Gebruik zo weinig mogelijk 

zout en zo veel mogelijk natuurlijke bloem. Het 

laatste geeft de echte smaak aan het brood, het 

zout niet!’

We raden iedereen aan om een bezoekje te 

brengen aan de forno en het liefst alleen maar 

in een hoekje te gaan staan, de hectiek te 

aanschouwen, de geluiden in zich op te nemen en 

Pierluigi’s vader achter de kassa te observeren.

Forno Roscioli, Via dei Chiavari 34, Rome
www.salumeriaroscioli.com

Espresso en cappucino
Je kunt nauwelijks een straatje of pleintje in deze 

stad ontdekken waar geen ijssalon of koffiebar 

te vinden is. Welke is de beste of de meest 

bijzondere? Aangezien toeristen in het algemeen 

goed te onderscheiden zijn van Italianen - 

sandalen en witte sokken vs pakken en gepoetste 

schoenen –kiezen we meestal voor een bar met 

vooral Italianen als klant. Hoewel Rome een dure 

stad kan zijn, is koffie drinken er net als in de rest 

van Italië heel goedkoop. Tenminste, als je net 

als de meeste Italianen je espresso of cappuccino 

aan de bar gebruikt. Aan een tafeltje of op het 

terras kan de koffie heel kostbaar worden. Een 

caffè (espresso), eventueel met een druppeltje 

opgeschuimde melk (macchiato), aan de bar 

kost negentig cent of een euro, de cappucino 

een paar dubbeltjes meer. Verwar een macchiato 

in Italië niet met de thuis zo populaire ‘Latte 

macchiato’ die vrijwel alleen uit melk bestaat. De 

barretjes zijn vooral in de ochtend gezellig druk. 

Dat is het moment voor een goede cappuccino, 

die je kunt laten vergezellen door een cornetto. 

Nee, dat is geen ijsje, maar een croissant, veelal 

bepoedersuikerd en crèmegevuld. Gold het 
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andere manier ijs te maken. Let wel, ik heb het 

over zoete smaken als cheesecake, roomkaas, 

worteltjestaart. Bij ons kom je geen hartige 

smaken tegen. Misschien dat ik in de toekomst de 

mozzarella van mijn vader kan verwerken tot ijs, 

maar daar blijft het dan bij.’ Het is rond lunchtijd, 

binnen en buiten verdringen de klanten zich om 

een ijsje te bestellen. ‘Zuivel speelt zoals gezegd 

een grote rol, maar vanzelfsprekend zijn onze 

sorbets gemaakt zonder melk. [...] Wij bewaren 

het ijs heel bewust in verticale bakken met een 

deksel. Je kunt dan veel natuurlijker werken, 

want het ijs hoeft niet door allerlei toevoegingen 

beschermd te worden tegen licht en lucht.’ We 

vragen haar waarom we de dames achter de toog 

zo hard met de spatel in de bakken zien kloppen 

voordat ze het ijs scheppen. ‘Zo sla je lucht in het 

ijs waardoor het wat zachter wordt, maar vooral 

wordt het iets warmer en komt de smaak beter los.’ 

In de warme zomermaanden is een flinke hoorn 

ijs voor veel Romeinen de lunch, hier heerst een 

échte ijscultuur. ‘Dat betekent wel dat je ervoor 

moet zorgen dat je ingrediënten gezond zijn. Ik 

werk uitsluitend met verse melk en room met een 

iets lager vetpercentage.’ Wij moeten duidelijk 

nog wennen aan de Romeinse ijscultuur, want als 

Nicoletta ons verrast met een hoorntje, zijn we blij 

dat we nog niet ontbeten en geluncht hebben, zo 

groot is het gemiddelde ijsje hier. <

Alle ruimte voor campers
Om en nabij de GRA, de ringweg die zeer 

ruim om Rome heen ligt, bevindt zich een 

handvol behoorlijke campings, zo tussen de 

6 en 10 km van het centrum. Veel dichter 

bij de bezienswaardigheden (zelfs op een 

kwartier lopen van het Colosseum) liggen 

nogal wat camperplaatsen, veelal gaat het 

om mix-parkings. U vindt ze bijvoorbeeld op 

www.campercontact.nl en op de Italiaanse 

site www.camperweb.it.

vroeger als een barbaarse stommiteit als je in 

Rome na een uur of elf, twaalf een cappucino 

bestelde - tegenwoordig zijn die scherpe kantjes 

door de globalisering wat vervlakt. Dat Italianen 

zoetekauwen zijn, wordt ook hier bewezen, 

want bij sommige bereidingen wordt de koffie als 

vanzelfsprekend gezoet. Mocht je dus echt geen 

suiker in je koffievariant willen, geef dat dan van 

tevoren duidelijk aan (amaro - bitter). Tot de betere 

koffiebars behoren al jarenlang Sant’ Eustachio Il 
Caffè en Tazza d’Oro, beide gemakkelijk te vinden 

dicht bij het Pantheon.

Op zoek naar het beste ijs
Dat is moeilijker dan op zoek gaan naar de 

beste koffie; er zijn meer ‘opvattingen’ mogelijk 

bij ijs. Zo is het nog jonge Il gelato Bistrò 
(Circonvallazione Trionfale 11, iets ten noorden 

van het Vaticaan) snel bekend geworden door de 

avontuurlijke smaken en de complete ‘beleving’: 

je kunt er prima zitten en gerechten bestellen waar 

ijs bij wordt geserveerd zoals pasta met carbonara-

ijs. Populair is ook aperi gelato, een bordje met 

kaas en charcuterie waarbij de helft bestaat uit de 

normale structuur en de helft is verwerkt tot ijs.

Traditioneler is de ijssalon van de charmante 

Nicoletta Chiachiari. Haar Come il Latte ligt niet 

heel ver van Stazione Termini (Via Silvio Spevente 

24) en is zo populair dat men buiten in lange rijen 

staat voor de rijkgevulde hoorntjes. De ijssalon 

mag dan enigszins verscholen liggen, alleen al 

door de energie die de zaak uitstraalt en en het 

prachtige interieur is een bezoek de moeite waard. 

‘Come il Latte’ betekent vrij vertaald ‘zoals melk’; 

in het interieur zien we honderden melkflessen 

en de betegelde muurtjes als in een melkfabriek. 

Nicoletta vertelt hoe ze tot deze zaak kwam na 

jaren in loondienst in een ijssalon te hebben 

gewerkt. ‘Mijn droom van een eigen zaak werd 

steeds duidelijker. Ik besloot om me volledig in 

de materie onder te dompelen en gedurende ruim 

drie jaar alle opleidingen te volgen. Ik wilde de 

passie voor onze cultuur vertalen naar ijs, maar 

vooral ook mijn familiegevoel. We hebben thuis 

een melkbedrijf, vandaar ook de naam. Van alles 

wat ik zelf lekker vind, probeer ik op een of 

Culinaire Saisonnier is 

uitgever van vakbladen 

voor culinaire professionals; 

www.saisonnier.eu. 
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EILANDHOPPEN IN 

ZEELAND
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Zodra je Zeeland binnenrijdt begint het vakantiegevoel. 

De Zeeuwse ‘eilanden’ hebben de vakantieganger veel te 

bieden, vooral ’s zomers: zee, brede stranden, dijken, polders, 

historische steden en verstilde dorpen. Tal van herinneringen 

uit het verleden zijn nog aanwezig in de vorm van forten, 

burchten, kerken en stadhuizen. De stranden rond de koppen 

van de eilanden en in Zeeuws-Vlaanderen zijn samen zestig 

kilometer lang. De Grevelingen, de Oosterschelde en het 

Veerse Meer hebben een ongekende aantrekkingskracht op 

watersporters. 

REPORTAGE

Schouwen-Duiveland is het noordelijkste eiland 

van de Zeeuwse archipel. Het kleine Dreischor 

is de parel onder de Zeeuwse ringdorpen. Het 

centrum van het dorp is rond. Omringd door 

een gracht ligt de kerk op een grasveld. Ook de 

dorpsstraat, die heel toepasselijk Ring heet, loopt 

rond. Maak een rondje om de kerk langs de kleine 

huisjes en de zwartgeteerde vlasschuren. Bezoek 

ook het aardige Museum Goemanszorg dat de tijd 

belicht waarin Dreischor het centrum was van de 

vlasteelt. En vergeet niet de kerk binnen te lopen 

waar een weelderig versierd grafmonument alle 

aandacht trekt. 

Vier op het oog lukraak geplaatste caissons bij 

Ouwerkerk herinneren aan de Watersnoodramp 

van 1 februari 1953. In de rampnacht sloegen er 

drie gaten in de zeedijk. Het dichten van deze 

gaten was een uitzonderlijk moeilijk karwei en 

uiteindelijk lukte het op 6 november om met 

Tekst: Bartho Hendriksen; foto’s: Bartho Hendriksen (tenzij anders vermeld)

behulp van caissons het laatste gat te dichten. Het 

boeiende Watersnoodmuseum is ondergebracht 

in de caissons die elk een aspect van de 

Watersnoodramp – feiten, emoties, wederopbouw 

en toekomst – belichten.

Vol indrukken gaat de reis verder naar Zierikzee. 

De straatjes rond het Havenplein nodigen uit tot 

een stadswandeling langs de oude museumhaven, 

de intieme Havenwijk, de oude pakhuizen en 

de monumentale woningen van kooplieden, 

handelaren en reders. En niet te vergeten langs de 

kloeke Dikke Toren die al eeuwenlang de skyline 

van Zierikzee bepaalt.

Eiland van inlagen: Noord-Beveland
De kaarsrechte Zeelandbrug over de Oosterschelde 

is 5022 meter lang. Behalve lang is de brug ook 

nog eens sierlijk en bovenal fotogeniek. In 2013 

werd de brug uitgeroepen tot rijksmonument. 
foto Ben Biondina, 
DNA-Beeldbank Zeeland
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Noord-Beveland kent een bewogen geschiedenis 

van dijkvallen en overstromingen. Het eiland 

was zelfs van 1530 tot 1598 volledig onder 

water verdwenen. Waar de eilandbewoners een 

dijkdoorbraak vreesden legden zij landinwaarts 

een reservedijk aan. De grond die nodig was voor 

deze dijk werd uit de inlaag, het gebied tussen de 

oude en de nieuwe dijk, gehaald. Tegenwoordig zijn 

inlagen vooral natuurgebied. Ze worden door veel 

weide-, moeras- en zeevogels benut als voedsel- en 

broedgebied. Het vissersdorp Colijnsplaat heeft een 

verrassing in petto: een kleine Romeinse tempel 

gewijd aan de Romeins-Zeeuwse godin Nehalennia. 

Campers only
Zeeland is met 40 speciale campings en meer dan 2000 camperplaatsen 

bijzonder campervriendelijk. Bovendien heeft de provincie sinds mei 2013 

een uniek camperpark. Het park ligt aan het Veerse Meer en heeft 100 

exclusieve camperplaatsen met luxe voorzieningen. Camperpark Zeeland is 

365 dagen per jaar geopend en heeft een selfservice check-in/check-out via 

een betaalautomaat. 

Camperpark Zeeland, Campensweg 5, 4493 MN Kampereiland,  

06 1124 2622, www.camperparkzeeland.nl

Campervriendelijk Zeeland: www.campervriendelijkzeeland.nl 

In de Romeinse tijd lag ten noorden van Colijnsplaat 

de stad Ganuenta, een belangrijk handelscentrum 

voor de vaart op Brittannia. 

In Restaurant Emelisse in Kamperland hangt de 

zoetige geur van het brouwproces. In de twee 

koperen ketels wordt enkele malen per week bier 

gebrouwen. Emelisse is er in vele soorten, smaken 

en alcoholpercentages. Een ‘Dubbel’ smaakt niet 

minder dan een vermaarde Dubbel van Westmalle. 

Niet verwonderlijk als je weet dat hetzelfde gist 

wordt gebruikt. Rij ook nog even naar Kats waar 

menig huiskamer is omgetoverd tot een atelier of 

galerie.

Idyllisch Veere
Het is moeilijk voor te stellen dat Veere in de 16e 

en 17e eeuw tot de zes machtigste en invloedrijkste 

steden van Nederland behoorde. Veere is, als de 

horden toeristen het stadje hebben verlaten, een 

dromerig stadje aan het Veerse Meer. In de Oude 

Haven hebben de schepen met Schotse wol plaats 

gemaakt voor plezierjachten. De pakhuizen en 

koopmanswoningen langs de kade herinneren aan 

deze glorietijd. De Campveerse Toren werd rond 

1500 opgetrokken en biedt al sinds 1540 ‘passanten 

en gasten spijzen van land en zee’. De imposante 

Grote Kerk kent een bewogen geschiedenis: van 

godshuis, militair hospitaal, armenhuis tot cultureel 

centrum. Koning Willem-Alexander wordt bij 

zijn eerstkomend bezoek aan Veere ingehuldigd 

als markies van Vlissingen. Hij doet dat met 

een eredronk uit de verguld zilveren beker, die 

Maximiliaan van Bourgondië in 1551 aan de stad 

schonk. Lang geleden kocht Willem van Oranje het 

markizaat van Veere en Vlissingen op een veiling.

Land achter de duinen
Zo kan het eiland Walcheren met recht worden 

genoemd, want de duinen bereiken hier hoogten 

Zomerse terrassen in 

Zierikzee (foto: Ben Seelt,  

DNA-Beeldbank Zeeland)

Foto rechts:  

rit met echte Zeeuwse 

trekpaarden over 

het strand bij Burgh-

Haamstede 

(foto: Felice Buonadonna, 

DNA-Beeldbank Zeeland)
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tot wel veertig meter! In de beschutting hiervan 

kon Domburg aan het einde van de 19e eeuw 

dankzij de mooie stranden en de vele zonne-

uren uitgroeien tot een drukbezocht kuuroord 

voor de beau-monde. Rond Domburg hangt een 

zweem van kunstzinnigheid. Bekende schilders 

die werden aangetrokken door de bijzondere 

lichtval, het grillige duinlandschap en elkaars 

gezelschap, bezochten met grote regelmaat 

het dorp. Jan Toorop was de spil van deze 

kunstenaarskolonie, die in het begin van de 20e 

eeuw zijn hoogtijdagen beleefde. De ‘Walcherse 

schilders’ exposeerden hun werk in een klein 

tentoonstellingspaviljoen dat in 1922 door een 

brand verloren ging. Het markante witblauwe 

paviljoen werd in 1994 herbouwd; het biedt nu 

onderdak aan het Marie Tak van Poortvlietmuseum, 

dat werken toont van kunstenaars die een band 

met Zeeland hebben. Een wandeling over de 

zeeboulevard loopt van de Hoge Hill langs 

het fraai gerestaureerde Badpaviljoen naar 

de Mondriaanbank. Op de bank zit de godin 

Nehalennia die peinzend over de zee uitkijkt met 

aan haar voeten een klein hondje. De primaire 

kleuren van de bank zijn volledig des Mondriaans.

Rijk handelsverleden
Middelburg telt honderden monumenten die voor 

het grootste deel uit replica’s bestaan. Bij het Het idyllische Veere

Middelburg

Watersnoodmuseum, Ouwerkerk
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Duitse bombardement op 17 mei 1940 ging een 

groot deel van de binnenstad in vlammen op. Na 

de oorlog werd besloten de stad zo veel mogelijk 

in oude stijl te herbouwen. Een gigantische 

opgave, die wonderwel lukte. Hierdoor behield 

Middelburg haar historische karakter.

Ook de Abdij, de trots van Middelburg, kwam niet 

ongeschonden uit de oorlog. Het complex ligt, 

prachtig gerestaureerd, op de plek waar rond 880 

een kleine vluchtburg de bevolking bescherming 

bood tegen de Vikingen. De monniken maakten 

na de Reformatie plaats voor de ambtenaren van 

de Staten van Zeeland. En nog steeds zetelt het 

bestuur van de provincie Zeeland in het complex. 

Het verstilde abdijplein is een van de mooiste 

plekken van de stad. Achter de Balanspoort ligt 

het grote besloten plein met schaduwrijke bomen, 

een ideale plek om zo maar even te zitten en te 

genieten van de rust. 

De moderne glazen entree van het Zeeuws 

Museum trekt de bezoekers als het ware naar 

binnen. Begin het bezoek op de bovenste 

verdieping waar vreemde objecten uit de 

overzeese gebieden een plek hebben gevonden 

in grote houten scheepskratten. De Zeeuwen 

namen van hun verre reizen prachtige curiositeiten 

en voorwerpen mee. Maar het hoogtepunt van 

het museum is de halfverduisterde zaal met de 

beroemde Zeeuwse tapijten. De zes tapijten 

vertellen het verhaal van het heldhaftige aandeel 

van de Zeeuwen in de strijd tegen de Spanjaarden 

tijdens de Tachtigjarige Oorlog.

Maritieme sfeer
Nergens kun je zo goed de passerende schepen op 

de Westerschelde bekijken als vanaf de boulevard 

in Vlissingen. De kilometerslange zeeboulevard 

en de vele monumenten versterken het maritieme 

karakter van de stad. Trots kijkt Michiel de Ruyter 

met een kijker in zijn hand uit over de zee. Op 

elfjarige leeftijd ging hij als hoogbootsmansjongen 

voor het eerst naar zee. Veel meer over de zeeheld 

is te vinden in het sublieme Zeeuws maritiem 

muZEEum. Aan de hand van vier thema’s – water, 

werk, glorie en avontuur – wordt de bezoeker door 

het museum geleid.

Zeeuws-Vlaanderen lijkt vanaf de boulevard 

binnen handbereik. De fast ferry vanuit 

Vlissingen vervoert echter alleen fietsers en 

voetgangers; auto’s moeten gebruik maken 

van de Westerscheldetunnel. Op weg naar 

Ellewoutsdijk waar de tunnel onder water 

gaat, is de Zak van Zuid-Beveland een aardige 

tussenstop. Ten zuiden van Nisse veranderen de 

oude kronkelende zeedijken in het voorjaar in 

een uitbundige bloemenzee. De kans is groot dat 

u onderweg de schaapskudde tegenkomt. Het 

kleine Nisse is een van de mooiste dorpen van 

Zeeland. Aan het langwerpige dorpsplein staat de 

15e-eeuwse hervormde kerk. Het interieur bevat 

een ambachtsherenbank, houten apostelbeelden 

en muurschilderingen. Op het plein staan een 

muziektent en een dorpspomp die verbonden is 

met de vaete, de dorpsvijver.

Excursie door het Verdronken Land van Saeftinghe

De rede van Vlissingen

HoneyPie
HoneyPie is een vrolijk theehuis met een 

terrasboot in de stadsgracht. Voor een kopje 

thee of koffie, bagels, scones enzovoort. De 

high tea met scones en sandwiches is een 

aanrader. De rondvaartboot vertrekt voor de 

deur. 

Achter de Houttuinen 50, Middelburg,  

www.honeypie.eu

St. Anna ter Muiden
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Landje apart
Ten zuiden van de Westerschelde ligt een stukje 

Nederland dat door zijn geografische ligging meer 

op Vlaanderen is gericht dan op Zeeland. Het 

‘landje apart’, zoals de Zeeuws-Vlamingen hun 

regio noemen, is met zijn dijken, kreken, schorren 

en slikken Zeeuws, maar de mentaliteit van de 

bewoners is Vlaams. Hoewel vasteland, heb je in 

Zeeuws-Vlaanderen ook dat typische Zeeuwse 

eilandgevoel.

Een bezoek aan het Verdronken Land van 

Saeftinghe, het grootste brakwatergebied 

van Nederland, is een must. Tijdens de 

Allerheiligenvloed van 1570 liep het grootste 

deel van de heerlijkheid Saeftinghe onder water. 

Het welvarende landbouwgebied veranderde in 

een schorren- en slikkengebied à la Waddenzee. 

Vanuit het bezoekerscentrum in Emmadorp nemen 

ervaren gidsen de bezoekers mee het gebied in, 

een avontuurlijke tocht die alleen geschikt is voor 

mensen met een goede lichamelijke conditie. De 

plankierroute vormt een uitstekend alternatief. 

Bijkomen van het wadlopen kan in huiskamercafé 

Het Verdronken Land. Foto’s en prenten aan de 

muur herinneren aan de tijd toen de tochten over 

de schorren vertrokken en eindigden in het café. 

Hulst, de meest Vlaamse stad van Nederland, is 

trots op de gave wallen en bastions die het oude 

centrum omringen. De opvallende toren van de 

monumentale St.-Willibrordusbasiliek beheerst de 

skyline van het vestingstadje.

Naar de kust
Sluis is ongekend populair bij de Belgische 

buren. Met zijn 2000 inwoners heeft Sluis een 

winkelbestand waarop menige provinciestad 

jaloers zou zijn. Het stadje was ooit een 

welvarende haven aan het Zwin, een zeearm 

die tot Brugge het land instak. Toen het water 

verzandde verloor Sluis aan betekenis. Het 

nabijgelegen St. Anna ter Muiden heeft zijn 

dorpse charme wel weten te behouden. Het 

middeleeuwse Mude was eens de grote concurrent 

van Sluis. Alleen de massieve 14e-eeuwse 

kerktoren – de kerk zelf ging verloren in de 

Spaanse tijd – herinnert aan het rijke verleden. In 

de 17e eeuw werd een bescheiden zaalkerkje tegen 

de toren gebouwd. Rond het sfeervolle dorpsplein 

met pomp staan kleine huisjes met linden ervoor. 

In het oude raadhuis worden exposities van 

schilderijen en beeldhouwwerken gehouden.

Tussen Cadzand-Bad en Breskens ligt nog 

een klein stukje Noordzeekust met duinen, 

schone stranden en een handjevol badplaatsen. 

Ten westen van Cadzand-Bad ligt Het Zwin, 

vroeger een diepe geul, nu een natuurgebied. 

Retranchement is de laatste stop op de reis door 

Zeeland. De oude stadswallen zijn nog vrijwel 

geheel aanwezig. En dan begint België. <

Bartho Hendriksen is toeristisch journalist en schreef diverse 

Capitool Provinciegidsen waaronder de Capitool Reisgids 

Zeeland.

Vertrouwd straatbeeld in Zeeuws-Vlaanderen  

(foto: Xander Koppelmans, DNA Beeldbank Zeeland)

Mosselen eten in Philippine
Een dorp zonder haven en toch het bekendste mosseldorp van Zee-

land? Philippine lag eeuwenlang aan een zeearm. Met de sluiting van 

de Braakman in 1952 verdween de vissersvloot uit het dorp. Toch bleef 

Philippine verbonden met de mosselteelt: de negen mosselrestaurants 

en de jaarlijkse mosselfeesten in augustus trekken duizenden bezoekers 

naar het dorp.

Foto linksonder:

scheepvaart op de 

Westerschelde 

(foto Ben Seelt, DNA-

Beeldbank Zeeland)

Strandpaviljoen 

bij Westkapelle 

(foto Ben Biondina, DNA-

Beeldbank Zeeland)
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Michelin
Met de camper door Europa
De 75 mooiste routes voor motorhomes

Met deze gids kunt u goed geïnformeerd 

Europa doorkruisen per camper. Vijfen-

zeventig reisroutes leiden u door mooie 

landschappen, langs geselecteerde steden 

en dorpen en naar de musts voor natuur- 

en cultuurliefhebbers. Elke reisroute biedt 

een beschrijving van de hoogtepunten. Op 

de heldere routekaart zijn hoogtepunten, 

campings, camperplaatsen en overige adresjes aangeduid. Een praktisch 

adresboekje vermeldt Michelins keuze van eet-, slaap-, winkel- en 

andere adressen, met speciale aandacht voor rust- en parkeerplaatsen 

onderweg, helemaal toegesneden op de camperaar. De inleiding bevat 

voorbereidingtips en tal van suggesties om optimaal van uw reis te kunnen 

genieten. Voor Frankrijk heeft Michelin een aparte gids met camperroutes.

Lannoo, 448 blz., € 19,99

ANWB 
Natuurgids

De ANWB Natuurgids is 

al twintig jaar een begrip 

onder natuurliefhebbers. 

Het is een ideale en 

compacte gids voor thuis 

en onderweg; eigenlijk 

verdient dit boek een 

permanent plaatsje in 

Bert Wagendorp 
Ventoux

Bart Hoffman is misdaadjournalist, fietser en 

bijna vijftig. De toekomst baart hem zorgen 

als hij wordt ingehaald door het verleden: zijn 

vrienden David, Joost en André keren terug in 

zijn leven. En met hen de zomer van 1982; de 

zomer van de hopeloze liefde voor de mooie 

Laura, de zomer van het verraad en de zomer 

van de dood door schuld op de Mont Ventoux.

TopB
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Op een dag krijgt strafpleiter Gerard Spong een 

telefoontje uit Oslo. Een Nederlandse arts wordt op 

de hielen gezeten door politie en pers. Hij bekent 

nu dat hij zijn Filipijnse vrouw jaren geleden thuis 

dood heeft aangetroffen met een plastic zak over 

het hoofd. De nieuwe cliënt heeft de schijn tegen 

en wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van 

Gerard Spong 
De breuk
Een van mijn opmerkelijkste moordzaken

Erica Verdegaal  
Waar doen ze het van?

Rijk worden is de geheime droom van velen. Maar 

hoe word je rijk? En hoe blijf je het? Misschien stel 

je die vragen liever niet. Rijkdom is toch iets voor 

loterijwinnaars, erfgenamen, veelverdieners en 

gierigaards? Maar dat is lariekoek! Deskundigen, 

wetenschappers en miljonairs weten al lang hoe 

je rijk wordt en hoeveel geld je daarvoor nodig 

hebt. 

De immer vrolijke econoom Verdegaal haalt je 

over om vandaag nog werk van je rijkdom te 

maken. Dat gaat natuurlijk niet helemaal vanzelf. 

Je moet keuzes maken, en vooral: 

je moet het écht willen. Ook 

daarmee helpt Verdegaal je stap 

voor stap en enthousiast op weg.

Drs. ing. Erica Verdegaal schrijft 

over persoonlijke geldzaken voor 

onder meer NRC Handelsblad, 

de Geldgids (Consumentenbond), 

TROS Radar en maandblad ZIN.

Haystack, 203 blz., € 16,95

In de zomer van 2010 gaan de vrienden terug, met de racefietsen op het 

dak, hun sores op de trekhaak en de verloren tijd op de achterbank. 

Ventoux van Bert Wagendorp is een ontroerende tragikomedie die zich 

uitstrekt van de Achterhoek in de jaren zestig en zeventig tot de Randstad 

en de Provence anno 2012. Een verhaal over de oude vriendschap tussen 

vijf mannen en een vrouw. Een ontroerend, hilarisch en scherp portret van 

een generatie. En een zoektocht naar de consequenties van keuzes.

Atlas Contact, 287 blz., € 19,95

twaalf jaar. Maar in een bloedstollend hoger beroep laat Spong de zaak 

kantelen. Met hulp van een patholoog-anatoom van Scotland Yard breekt 

hij de medische bewijzen van het OM steen voor steen af.

Spong, een van de bekendste advocaten van Nederland, doet in De 

breuk zijn werkwijze en processtrategie uit de doeken. Hij beschrijft de 

afwegingen die een strafpleiter moet maken als hij gedwongen wordt alles 

op alles te zetten om een justitiële dwaling te voorkomen.

Balans, 304 blz., € 17,95

de camper. 1.024 dieren en planten worden 

beschreven; alle komen voor in Europa en de 

meeste ook in Nederland.

De nieuwe editie telt ruim 4.000 foto’s. Bij 

vogels en andere soorten die zich gedurende 

het jaar verplaatsen zijn verspreidingskaartjes 

opgenomen. De gegevens zijn overzichtelijk 

gerangschikt en het zoeken wordt vergemakkelijkt 

met kleurcodes.

ANWB Media, 544 blz., € 12,95

Actie voor lezers van 
TopCamper magazine
De uitgever heeft een vijftal exemplaren van 

de ANWB Natuurgids beschikbaar gesteld 

voor de lezers van TopCamper magazine. Tot 

en met 30 september 2013 kunt u meedin-

gen. Onder de inzenders verloten wij de 

boeken. De vijf gelukkigen krijgen het boek 

thuisgestuurd. Mail naar:

redactie@top-camper.eu 
onder vermelding van ‘ANWB Natuurgids’ 
plus uw naam en adres.
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CAMPERVAKANTIE !
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Olaf Tempelman 
Omweg naar Istanbul 
De kusten van de Zwarte Zee

De Zwarte Zee was ooit het hart van de 

antieke wereld. Een paar millennia lang 

waren haar kusten bloeiende multiculturele 

universa. Maar deze zee, die net geen 

binnenzee is, vormt de uiterste marge van 

het Europa van nu.

Olaf Tempelman en fotograaf Marco van 

Duyvendijk reizen langs de Zwarte Zee van Istanbul naar Odessa, waar 

de bewoners afdalen naar de betonstranden langs trappen die geuren 

naar suikerspinnen. Naar Jalta, waar het mengsel van cipressen, vijgen en 

palmen bedwelmend is. Naar Batoemi, Trabzon, Samsun en uiteindelijk 

terug naar Istanbul. En overal zijn de restanten van een multi-etnisch, 

multicultureel, multireligieus verleden.

Olaf Tempelman is voormalig Oost-Europacorrespondent en nu redacteur 

bij de Volkskrant. Marco van Duyvendijk wisselt reis-, documentaire- en 

portretfotografie af.

Atlas Contact, 192 blz., € 24,95

Van Sambeek 
Pensionado’s

Een groep oude 

vrienden komt 

samen in een huis 

in het Spaanse 

dorpje Sa Riera. 

Geldzorgen zijn 

er eigenlijk niet, 

genieten is het 

devies, maar door 

de zeeën van tijd 

ontstaan er ook 

snel frustraties en 

soms zelfs ruzies. 

De arts Rob beseft sinds kort dat hij te veel heeft 

gemist en besluit veel vrijer te gaan leven, iets 

waar zijn vrouw Vera erg aan moet wennen. De 

losgeslagen Boudewijn kan maar niet accepteren 

dat hij ouder wordt, waardoor hij continu op 

zoek is naar prikkels en spanningen. En de 

verliefde Wouter is na de dood van zijn vrouw 

gevallen voor de twintig jaar jongere Fleur, wat 

hem veel scheve gezichten oplevert. Bij vele 

schalen tapas en nog meer flessen wijn worden 

de verhoudingen op scherp gezet, wat zorgt voor 

hilarische confrontaties, verrassende inzichten en 

het nodige venijn.

Prometheus, 320 blz., € 19,95

NKC 
Camperplaats app

In mei bracht de Nederlandse Kampeerauto Club 

een smartphone-app uit met de complete database 

van de website www.campercontact.nl: meer dan 

14.000 camperlocaties in 38 landen. De app bulkt 

van de gedetailleerde informatie over camperplaatsen, 

serviceplaatsen en campervriendelijke campings. 

Gebruikers kunnen actief een bijdrage leveren door 

nieuwe camperlocaties, foto’s en beoordelingen aan de 

TopB
oeken / TopSites / TopA

pps

De ANWB voert al een aantal jaren een serie 

gidsen die campings beschrijft voor fijnproevers: 

charme staat voorop, ligging en gastvrijheid zijn 

heel belangrijk. De basale voorzieningen moeten 

op een voldoende niveau zijn maar verder wordt 

de selectie bepaald door bijvoorbeeld rust, sfeer, 

landschap en de hartelijkheid van de beheerders. 

Er bestaan charmecampinggidsen van elf 

gebieden in Europa. De hardlopers Zuidwest- 

en Zuidoost-Frankrijk zijn al weer herzien, de 

inhoud is verder verbeterd.

ANWB Media, 128 blz., € 13,95 per stuk

Zuidwest-Frankrijk
Zuidoost-Frankrijk
ANWB Charmecampings

Dido Michielsen  
Moscow Times 
Het Russische avontuur van Derk Sauer en Ellen Verbeek

Met een Apple-computer gesmokkeld achter in 

zijn Volvo-station vertrok Derk Sauer in 1990 

naar Moskou. Nadat de Sovjet-Unie uiteen was 

gevallen startte hij in 1992 een uitgeverij. Door 

het succes van de Russische Cosmopolitan en 

kranten als Moscow Times en Vedomosti groeide 

Independent Media uit tot een miljoenenbedrijf. 

Beleef mee hoe hij en zijn vrouw Ellen Verbeek 

zich staande hielden in een Rusland waar 

alles nog moest worden uitgevonden en waar 

geluk, onverschrokkenheid en intuïtie de beste 

ingrediënten bleken om te overleven.

Nieuw Amsterdam, 192 blz., € 19,95

app toe te voegen. Ook kunnen kampeerautobezitters op hun smartphone 

of tablet routes naar camperplaatsen bepalen en de locatie markeren waar 

ze hun camper geparkeerd hebben.

De app functioneert ook offline, waardoor roamingkosten in het buitenland 

geen rol spelen. Zowel in de App Store van Apple als in Google Play is een 

gratis proefversie te downloaden. NKC-leden kunnen gratis de volledige 

versie downloaden.

NKC, ca. 200 MB, € 5,49
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IN DE VOETSPOREN VAN   

Tekst: Rob van Aert; foto’s: Peter Jacobs

OP VERKENNING IN HONGAARS NATUURRESERVAAT KIS BALATON

Onontdekte gebieden zijn de droom van 

de echte reiziger. Dat ze nog bestaan, 

is eigenlijk een wonder. Door de 

toenemende mobiliteit en globalisering 

verdwijnen ze zienderogen. 

TopCamper werd attent gemaakt op 

zo’n interessante plaats in Hongarije: 

Kis Balaton. Reporter Peter Jacobs ging 

voor ons op onderzoek uit. 
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  DE REUS
REPORTAGE

Zelfs de Hongaren kennen het gebied amper. 

Zij kiezen als vakantiebestemming vaker voor 

het grote Balatonmeer, want ze zijn dol op de 

vele thermaalbaden daar omheen. Kis Balaton 

betekent letterlijk ‘Klein Balaton’. Het Balaton 

is 80 kilometer lang en 15 km op zijn breedst. 

Het kleine Balaton is 22 kilometer lang en 

ongeveer 4 kilometer breed. Toerisme staat in 

dit reservaat feitelijk nog in de kinderschoenen. 

Voor u als bezitter van een mooie camper vormt 

dit geen enkele belemmering, u heeft immers 

alle faciliteiten aan boord die u nodig heeft. Er 

zijn ter plekke wel voorzieningen, maar naar 

westerse maatstaven zijn deze basaal. Voor luxe 

en recreatief geweld moet u hier niet zijn. Dat 

wordt echter in ruime mate gecompenseerd door 

een overdaad aan rust en een adembenemend, 

ongerept natuurgebied.

Voorproeven 
‘Als we aankomen op de uitgestrekte camping 

Zala in Keszthely worden we keurig ontvangen. 

Alles is goed geregeld, we werden immers 

verwacht. De kampeerplaats is eenvoudig, maar 

we krijgen een ruim bemeten plaats toegewezen. 

De voorzieningen zijn sober en netjes, alleen 

’s morgens zijn er broodjes te koop. Meer hebben 

we niet nodig. Het is zondag. We besluiten naar 

de stad te gaan. Het toeristenbureau is geopend 

vanwege diverse festiviteiten die plaatsvinden, 

vandaag vooral wijnproeverijen. We krijgen 

vrijkaarten aangeboden voor alle attracties die 

zich in de regio bevinden. Ons is het vooral te 

doen om Kis Balaton, maar we vinden het geen 

straf te starten met het proeven van enkele wijnen. 

Voordat we daarmee beginnen lopen we eerst een 

rondje door het centrum.’

Keszthely, culturele hoofdstad van Balaton
‘Keszthely ligt aan de zuidpunt van het grote 

Balatonmeer op zo’n zes kilometer van het 

bekende openluchtkuuroord Héviz. De naam 

van de stad wordt overigens uitgesproken als 

Kesthej. Het is de oudste en grootste plaats in de 
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regio; met recht wordt het ook wel de ‘culturele 

hoofdstad van het Balatonmeer’ genoemd. 

Al in de Romeinse tijd was het een belangrijk 

handelscentrum. Hier en daar zijn daarvan nog 

sporen zichtbaar in de stad en de omgeving. 

We wandelen door het centrum. Op het Fö tér, 

het centrale plein van de stad, zien we bij het 

imposante oude raadhuis een pestzuil. Dergelijke 

zuilen verbeelden meestal de heilige Drie-eenheid. 

Daarom worden ze ook wel drievuldigheidszuilen 

genoemd. De monumenten werden als offergave 

opgericht door dankbare overlevenden van 

een pestepidemie. Ze komen het meest voor in 

Centraal-Europa waar het katholicisme heerste.’

Pracht en praal
‘Een bijzondere plek is het Festetics-kasteel 

aan de rand van de stad richting Héviz. Met 

honderdeneen kamers behoort het tot de drie 

grootste en mooiste kastelen van Hongarije. 

Vruchtbare gronden
De kleinste wijnstreek Somló, noordelijk van 

Keszthely, produceert pittige, karaktervolle 

wijnen. Ze hebben een zwaar, masculien 

karakter met een hoge zuurtegraad en dito 

alcoholpercentage. Ze worden lang gerijpt in 

oude, houten fusten om het verfijnd bouquet 

volledig tot ontwikkeling te laten komen. Uit 

de achttiende eeuw stamt het (bij)geloof dat 

degene die Somlói wijn drinkt – Juhfark om 

precies te zijn – tijdens de huwelijksnacht 

gegarandeerd mannelijke nakomelingen 

zal verwekken. Het zal dan ook niemand 

verbazen dat deze wijnen zijn te vinden in 

de kelders van menig aristocratische familie 

in Europa.

De plattegrond laat zien dat de inspiratie voor de 

architect een ‘paardenhoef’ is geweest. Een collectie 

van 100.000 boeken vindt onderdak in de befaamde 

Helikon-bibliotheek. Zeven opeenvolgende 

generaties van graven hielden hier domicilie. In 

1779 stichtte graaf György Festetics (1755-1819) in 

Keszthely de eerste Hogere Landbouwschool van 

Europa.’

Excellente wijnen uit de regio
‘Hongarije heeft een gematigd landklimaat wat 

de kwaliteit van wijn ten goede komt. Het land 

kent tweeëntwintig wijnstreken, waarvan zich 

een kwart rond Balaton bevindt. Meer dan tien 

verschillende druivenrassen gedijen hier uitstekend. 

De vulkanische bodem, het microklimaat, de 

beschutting en voldoende zon die bovendien wordt 

weerspiegeld door het meer, zorgen voor unieke 

merendeels droge witte wijnen. Bij proeverijen 

proosten lokale wijnboeren graag op de stelling 
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dat ‘alleen de wijnstok die zijn spiegelbeeld 

weerkaatst ziet in het Balaton goede wijn geeft’. 

Badacsonyi Kéknyelü is droog, Szürkebarát (grijze 

monnik) lichtelijk zoeter, Olaszrizling mild en 

zacht, Balatonboglári Muskotály zoet, Kiraly 

Leányka (koningsdochter) halfdroog en Ezerjó 

(duizendmaal goed) droog. Op de terugweg naar 

onze kampeerplaats lijken de huisjes witter, het 

Balatonmeer blauwer en de wijnvelden groener.’

Nationaal park
Kis Balaton kreeg in 1979 internationale erkenning 

toen het met 14.745 hectaren werd opgenomen 

in de lijst van te beschermen gebieden tijdens 

de Ramsar-conventie in Iran. Gedurende die 

bijeenkomst werd een intergouvernementeel 

verdrag gesloten waarin de deelnemende landen 

afspraken hun draslanden te beschermen omwille 

van de ecologische waarde. Op dit moment 

vallen 29 van zulke wetlands in Hongarije onder 

dit verdrag. Ter vergelijking: in Nederland zijn 

het er 53, zoals de Biesbosch, Grevelingen, 

Oostvaardersplassen en de Waddenzee. 

Uitgangspunt van het verdrag is duurzaam gebruik 

en wijs beheer met oog voor de toekomst.

Uniek natuurreservaat
‘Op vertoon van de benodigde documenten 

krijgen we toegang tot het nationaal park Kis 

Balaton. Het reusachtige plassen- en moerasgebied 

is niet toegankelijk voor auto’s. Er lopen hooguit 

een paar wegen doorheen. Het terrein beslaat 

hoofdzakelijk plassen en rietvelden. Fietsen zijn 

nog het meest aan te bevelen als vervoermiddel 

in het gebied. Dan merk je ook pas echt goed 

hoe verrukkelijk het ruikt als de linden in bloei 

staan. Zwemmen is er niet toegestaan, vissen mag 

wel met een speciale vergunning maar weer niet 

op enkele zeldzame soorten. De meeste delen 
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zijn het best te bezoeken onder begeleiding 

van een gids. Op sommige plaatsen is dit zelfs 

verplicht. Het reservaat vormt het territorium van 

honderden vogelsoorten; ruim 230 verschillende 

zijn hier waargenomen. De helft daarvan broedt 

hier ook. De meest voorkomende soorten zijn 

aalscholver, blauwe reiger, grote zilverreiger, 

lepelaar, roerdomp, stern en ijsvogel. Gedurende 

de vogeltrek in het voor- en najaar komen hier 

tienduizenden vogels foerageren. Regelmatig 

worden tochten georganiseerd onder begeleiding 

van deskundige gidsen. Het Búbos Vöcsök-

spoor rond het Kányavár eiland kan op eigen 

gelegenheid worden afgelegd. De fraaie houten 

brug bij Fenyvespustzta vormt de toegang.’

Waterbuffels
‘Het waterbuffelreservaat in Kápolnapuszta is 

het hele jaar geopend. Met een gids kunnen 

we op een paardenkarretje redelijk dicht bij de 

waterbuffels komen. Uitstappen is niet aan te 

raden, het zijn immers echt wilde beesten en hun 

hoorns zien er vervaarlijk uit. Op een uitgestrekt 

gebied grazen hier zo’n 150 inheemse runderen. 

Op het zeldzame documentatiemateriaal zagen 

we hoe de buffels zich koesterden in drassige 

modderpoelen. Gedurende ons bezoek gaven de 

buffels er de voorkeur aan om de graslanden te 

begrazen. Voor het eerst van ons leven zien we 

wilde marmotten. Iets verderop graast een kudde 

grijze runderen die van origine ook uit Hongarije 

stammen. Het ras was bijna uitgestorven. 

Hongaarse boeren vinden deze koeien niet zo 

interessant omdat ze economisch niet erg rendabel 

zijn. In het nationale park zijn op diverse grote 

boerderijen fokprogramma’s gestart om het 

runderras te kunnen behouden.’

Balatonmeer
Balaton, zoals de Hongaren het meer noemen, is het grootste meer 

van het land, van Centraal-Europa zelfs. In de jaren zestig raakte het in 

zwang als toeristische bestemming voor de Hongaarse middenklasse, in 

het bijzonder door gesubsidieerde uitjes voor vakbondsleden. De regio 

trok veel Oost-Duitsers en andere toeristen uit het Oostblok. Doordat 

ook Duitsers uit het westen het gebied konden bezoeken was het 

Balatonmeer tot 1989 een veel gekozen ontmoetingsplaats voor familie 

en vrienden die door de Berlijnse Muur van elkaar waren gescheiden. 

Ook bij Nederlanders werd Balaton een bekende bestemming in de 

jaren tachtig; het lage prijspeil was een van de trekkers van het gebied. 

Door de val van het communisme na 1991 en het uiteenvallen van 

de vakbonden groeide het gebied langzaam uit tot een meer luxe 

vakantiebestemming. Het water is gemiddeld niet dieper dan drie meter 

met een maximum van twaalf. Het meer heeft een zompige bodem.
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De legende van Balaton
In de bossen rond de vulkanische berg Badacsony 

zouden vroeger reuzen hebben geleefd. De 

laatst overgebleven reus Balaton woonde er 

alleen met zijn dochter Haláp. Zij ging om met 

gewone mensen en had een jong meisje als 

hartsvriendin. Eenmaal volwassen, wilde het 

mensenkind niets meer met Haláp te maken 

hebben. De reuzendochter stierf van verdriet en 

eenzaamheid. Vader Balaton moest een graf maken 

voor zijn dierbare dochter. Toen hij daarvoor 

een enorm rotsblok optilde, struikelde hij en 

werd hij vermorzeld. De volgende dag zagen 

de omwonenden dat er onder de steen een bron 

was ontsprongen. Sindsdien draagt het zacht 

kabbelende meer de naam van de laatste reus.

Conclusie
Wie cultuur zoekt, is beter af in Budapest. Wie op 

zoek is naar klassiek toerisme en ontspanning kan 

dat vinden rondom het Balatonmeer. En degene 

die geïnteresseerd is in een vrijwel onaangeroerd 

gebied komt helemaal aan zijn trekken in het 

natuurreservaat Kis Balaton. Vanwege zijn 

puurheid dient wel gezegd dat dit een bestemming 

is voor de echte liefhebber. <

Niet verklappen
Diep onder de bossen van Balatonfüzfö lag ooit een ondergrondse energiecentrale verscholen. In 

1924 werd die in het diepste geheim gebouwd voor militaire doeleinden. In 1972 werd het complex 

geprivatiseerd en is alle machinerie verkocht als oud ijzer. Nu wordt gezocht naar een nieuwe 

bestemming voor deze 4000 m² ondergrondse ruimte. Feestzaal? Wijnkelder? Iemand interesse? 
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Onze TopCampers zijn ook te zien op de Messe in Düsseldorf. Onze 
verkoopadviseurs Hans v.d. Berg en Hans de Jong zijn voor u aanwezig 
op de Hymer stand en Mark Keijzers op de Carado stand. 

Volg ons op:

Twitter & Facebook
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Imagine...
Een droom is  een v is ioen van datgene wat  werke l i jkhe id kan worden.

Ste l t  u  z i ch eens voor. . .  een motorhome dat  het  topsegment overs t i jg t .

Een motorhome dat  compleet  un iek i s ,  omdat  ontwerp en rea l i sat ie  úw

ind iv idue le wensen re f lec te ren.  H igh -end in  e lk  aspect ,  in  e lk  deta i l .

Dromen worden werke l i jkhe id.

G e n u i n e  h a n d c r a f t e d  m o t o r h o m e s  b y  v a n  v e n r o o y,  t h e  n e t h e r l a n d s .  w w w. v a n v e n r o o y. c o m  
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Onbezorgd onderweg genieten met het comfort van thuis? 
Dat kan met ORANGE, de nieuwe productlijn van WhisperPower met 
de beste prijs-kwaliteitverhouding. Energiezuinige omvormers voor-
zien van een aansluiting voor het laden van laptop, tablet of telefoon, 
volautomatische acculaders, krachtige sinus omvormer/acculader 
combinaties, long-life accu’s, slimme & stille diesel generatoren voor 
vaste inbouw en veel meer. Ga naar www.poweringyourlifestyle.nl 
voor meer informatie en verkooppunten.

Powering your Lifestyle!

www.poweringyourlifestyle.nl

WHISPERPOWER-Orange_def_180713_topcamper.indd   1 18-07-13   12:49

Breng een Bezoek

aan onze stand 

op de CamperBeurs 

in HardenBerg 

20-22 septemBer
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