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Portret

Coffeeshops, tulpen, Deltawerken, groene weiden met grazende koeien, windmolens,
bloembollenvelden en traditioneel geklede boerinnetjes met blozende wangen. Onze
Noorderburen hebben meer te bieden dan deze clichébeelden. Nederland biedt geen ruig
of imposant landschap, maar is heel interessant omdat je op korte afstand van elkaar
zoveel kunt zien, doen en beleven.
West-Nederland is bezaaid met oude handels- en havensteden met een rijk verleden.
Amsterdam en Rotterdam zijn de twee grootste. In Zeeland, in Noord-Holland en op de
Waddeneilanden vind je de kusten met ongerepte duinengordels. Wie hunebedden
(begraafplaatsen uit de Steentijd) wil zien, moet richting Drenthe. En met zijn prachtige
heuvellandschappen staat Limburg in schril contrast het beeld dat de meeste mensen van
Nederland hebben.
Nederland biedt de fietsliefhebber een waaier aan mogelijkheden: goed bewegwijzerde
fietspaden doorheen de natuur zijn de regel. Zwemmen, surfen, zeilen, schaatsen, het kan
allemaal. De waterliefhebber kan in elk seizoen zijn hartje ophalen. Wandelaars voelen
zich hier ook in hun sas. Het Pieterspad, bijvoorbeeld, laat je kennismaken met Nederland
van noord naar zuid, terwijl het Trekvogelpad je van west naar oost leidt.
Infobronnen

Web
www.holland.com: Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen
www.amsterdamhasit.com
www.visitamsterdam.nl: toeristische website van Amsterdam
www.simplyamsterdam.nl
www.use-it.nl: Rotterdam
…
Reisgidsen
Er is een groot aanbod van reisgidsen over Nederland. Enkele voorbeelden:


The Netherlands, Lonely planet



The Rough Guide to The Netherlands




Nederland, Capitool Reisgidsen
Nederland, Dominicus reeks
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Daarnaast vind je ook heel wat gedetailleerde reisgidsen per provincie en per stad (o.a.
Wat & Hoe, Capitool, Michelin,…). En uiteraard is er een enorm aanbod aan wandel- en
fietsgidsen (o.a. van ANWB, Topogidsen, Wat & Hoe wandel- en fietsgidsen,…).
Kaarten
In de reisbib van Wegwijzer kun je een groot aanbod van kaarten vinden, o.a. van ANWB,
Michelin, stadsplannen van Falk,… Enkele voorbeelden:
 Nederland, Michelin (1:400.000)


Nederland, ANWB Wegenkaart (1 :200.000)



Kaarten van alle provincies, Nilsson & Lamm (1:150.000)
...



Formaliteiten

Een kamp in het buitenland betekent natuurlijk ook wat papierwerk.
-

Een identiteitskaart volstaat. Kinderen onder de 12 jaar moeten Kids-ID hebben.
Vergeet de ingevulde medische fiches niet mee te nemen
Zorg er voor dat alle nodige verzekeringen werden afgesloten

-

Neem van elke minderjarige deelnemer een schriftelijke toestemming mee van de
ouders.

-

Voor Scouts en Gidsen: als je van plan bent om een buitenlandse scoutsassociatie te
bezoeken of er te overnachten, vergeet dan niet het Scouts- en Gidsenpaspoort
mee te nemen. Dit is een bewijs dat je daadwerkelijk bij een wereldbeweging bent
aangesloten.
Je kan dit paspoort aanvragen bij je Internationale Secretaris of door je kamp
online te registreren op
http://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/webform/kampregistratie.

Reisbudget

Nederland is niet de goedkoopste, maar ook niet de duurste Europese reisbestemming. De
levensstandaard is erg vergelijkbaar met die van bij ons. Er zijn uiteraard ook duidelijke
prijsverschillen tussen grote steden en kleine dorpjes. Wat opvallend duur is in Nederland,
is mineraalwater van grote merken (Spa, Vittel, Evian,…).
Uiteraard zijn er ook heel wat kortingsmogelijkheden voor jongeren. Het Cultureel
Jongeren Paspoort (CJP pas) biedt voor -30 jarigen opvallend veel kortingen in musea en
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op culturele evenementen, met je Hostelling International Card krijg je korting voor je
overnachting in een jeugdherberg, met een Museumkaart (€20 voor minderjarigen en het
dubbele voor meerderjarigen) heb je een jaar lang toegang tot meer dan 400 musea en je
internationale studententenkaart (ISIC kaart) biedt ook tal van kortingsmogelijkheden.

Transport naar Nederland

Trein
Nederland is vlot bereikbaar vanuit België. De meest gangbare route is Antwerpen Roosendaal - Amsterdam, en dan zo verder. Informatie op www.b-rail.be of www.ns.nl. Op
de website van de NMBS vind je informatie over Eurodomino en Interrail.
Bus
Eurolines rijdt meerdere keren per dag naar Amsterdam, Breda, Den Haag, Eindhoven,
Rotterdam, Utrecht en Tilburg. Prijzen vanaf ongeveer 20€, afhankelijk van de vertrek- en
de aankomstplaats. Kortingen voor jongeren en groepen. De bustickets zijn overwegend
een pak goedkoper dan de ritjes met de trein. Meer info op www.eurolines.be. Voor
verschillende opstapplaatsen klik hier.
Fiets
In de reisbib van Wegwijzer kun je een overzichtskaart van alle lange fietsroutes richting
Nederland vinden. Op de kaart merkt je onmiddellijk dat het ganse land doorregen is van
een schitterend fietsroutenetwerk. De bewegwijzerde fietsroutes vormen een snelle
verbinding tussen verschillende plaatsen op autoarme wegen. Met de fietsrouteplanner van
Fietscontreien reken je het aantal kilometers uit dat je te wachten staat, zie
http://users.pandora.be/fietscontreien/fietsrouteplanner.htm.
Enkele bekende Lange Fietsroutes van België richting Nederland zijn de Noordzeeroute
(LF1), de Stedenroute (LF2), De Schelde-Rheinroute (LF13), de Kempenroute (LF51),…
Te voet
Als je niet te ver van de grens woont en voldoende reistijd hebt, dan kun je eventueel op
eigen kracht naar Nederland wandelen. In de Reisbib van Wegwijzer kun je de GR
overzichtskaart van www.routepaden.be raadplegen, met alle grote routepaden die
aansluiten met het Nederlandse routenetwerk. Enkele voorbeelden van bekende
langeafstand wandelroutes zijn het Deltapad (LAW 5-1), het Grenslandpad (LAW 11), GR12
Parijs-Brussel-Amsterdam, GR5 van Nice naar Hoek van Holland, het Pelgrimspad (LAW72),…
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Transport in Nederland

Trein
De Nederlandse Spoorwegen (NS) geeft verschillende kortingen, maar tijdens het jaar zijn
er niet echt veel interessante formules voor groepen. Alle informatie over de tickets en
prijsvorming staat onder ‘producten<tarieven’ op de website van de NS. Tijdens de zomer
zijn er wel een aantal kortingen mogelijk, zoals NS-Jongerentoer (doorgaans in augustus).
Bus
Nederland heeft een uitgebreid aanbod aan busverbindingen. Op www.9292ov.nl staat een
toegankelijke routeplanner. Betalen voor de bus gebeurt in Nederland met een
Strippenkaart. Tijdens de zomer kan je een Zomerzwerfkaart kopen. Hiermee kan je een
hele dag in heel Nederland rondrijden met de bus.
Logies

Jeugdherbergen
Logeer in één van de 28 jeugdherbergen van HiHostels voor een prijs van €16 tot €24
pp/pn, inclusief ontbijt en bedlinnen. Via de website www.stayokay.com kun je heel
eenvoudig een jeugdherberg vinden op de handige overzichtskaart. Met de Stayokay Card,
de ledenkaart van €17,50, krijg je bovenop de tijdelijke ledenacties sowieso een korting
van €2,50 per overnachting. Tijdens het ledenweek-arrangement krijg je zelfs een korting
van 50%.
Kamperen
De kampeerterreinen in Nederland kunnen ruwweg in twee grote groepen verdeeld
worden. Enerzijds heb je de natuurkampeerterreinen, die meestal erg klein zijn en enkel
de meest noodzakelijke voorzieningen hebben. Soms kun je er overnachten in een
trekkershut. Natuurkampeerterreinen zijn meestal heel rustig en liggen midden in het
groen. Om te overnachten op één van de 139 erkende natuurkampeerterreinen moet je
over een Natuurkampeerkaart beschikken. Deze kaart kost €14,95 (incl. een gids met de
verschillende terreinen), is geldig voor maximum 4 personen en bij ondertekening verklaar
je op een respectvolle manier om te gaan met de natuur. Meer info op
www.natuurkampeerterrein.nl, www.nivon.nl, www.vekabo.nl, www.trekkershutten.nl en
www.svr.nl. De andere groep zijn de campings met veel voorzieningen, veelal in de buurt
van recreatiegebieden of attracties. Deze uiteraard ook duurder.
Wildkamperen is bij wet verboden. Gelukkig zijn er voldoende alternatieven en kun je op
legale wijze bijna hetzelfde doen. Nederland beschikt immers over zogenaamde
paalkampeerplaatsen. Staatsbosbeheer, de overheidsorganisatie die de Nederlandse
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bossen beheert, heeft overal verspreid in de Nederlandse bossen plekken afgebakend,
waar je wild mag kamperen onder voorwaarden. Deze plekken worden gemarkeerd door
een paal, vandaar de benaming van dit soort bivakplaatsen. Een overzicht van de 38
Nederlandse paalkampeerplaatsen vind je terug via
http://www.wegwijzer.be/paalkampeerplaatsen. Aangezien paalkamperen gebeurt in het
midden van de natuur, heeft Staatbosbeheer regels opgesteld die strikt nageleefd moeten
worden: je tent moet staan binnen een straal van 10m rond de paal, je mag niet langer
dan 72u blijven staan, er mogen maximum 3 tentjes staan per paalkampeerplaats (dus
enkel kleine groepjes van max. 10 personen), open vuren maken is verboden (je mag
natuurlijk wel koken met je gasbrander, maar er is een strikt verbod op kampvuren),
rommel wordt mooi opgeruimd en afval wordt meegenomen, zelfs als het je eigen afval
niet is.
Scoutsdomeinen
Via de website www.scouting.nl kun je heel eenvoudig scoutingterreinen en
groepsaccommodaties vinden. Klik op ‘Vind scouting<scoutingterreinen en accommodaties’
en dan op de gebruiksvriendelijke accommodatiegids. Ander groepsaccommodatie vind je
o.a. op www.groepen.nl, www.groepsverblijvenzeeland.nl, www.paasheuvelgroep.nl,
www.sgad.nl (in Drente) en www.gazn.nl (in Zuid-Nederland).
Actief

Watersport
Watersporten zijn heel populair in Nederland. In de bib van Wegwijzer kun je terecht voor
een hele resem waterkaarten van de ANWB, die de Nederlandse waterwegen mooi
weergeven.
http://watersport.recreatief.nl: portaalsite voor alles wat met watersport te maken heeft
www.recreatieland.nl: overzicht van verhuurcentra, watersportcentra…
www.water2005.nl: 2005, jaar van het water in Nederland. Alle info over vaarroutes,
bootverhuur, huren van oude zeilschepen…
Wandelen
In Nederland zijn er meer dan 30 langeafstandswandelroutes, dit zijn routes van minsten
100km lang die veelal voeren over onverharde paden. Enkele populaire paden zijn het
Pieterpad en het Trekvogelpad, in 2009 door Op Pad verkozen tot mooiste
langeafstandswandelroute van Europa. Veel natuurgebieden zijn ook doorregen met
plaatselijke wandelwegen, bijvoorbeeld de Hoge Veluwe. En een unieke vorm van
wandelen is dan weer het wadlopen, waarbij men te voet naar de Waddeneilanden trekt.
Enkele interessante links m.b.t. wandeltochten bij onze noorderburen:
www.wandelzoekpagina.nl
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www.wandelnet.nl: overzicht van alle lange-afstands wandelpaden
www.oppad.nl
www.wandelpad.nl
Fietsen
Dat Nederland een paradijs is voor fietsers, weet iedereen. Buiten de centra zijn de
meeste fietspaden volledig gescheiden of zelfs totaal onafhankelijk van de straat waar de
auto’s rijden. Ook op de bewegwijzering valt niets aan te merken.
Nederland kent een heleboel prima uitgewerkte langeafstandsfietsroutes.
http://www.wandelzoekpagina.nl/
Ook op www.cycle.demon.nl staan een heleboel tips voor fietstochten. Andere
interessante websites zijn www.wereldfietser.nl, www.oppad.nl,...
Extra tips

In Nederland kun je je fiets tegen betaling meenemen op het openbaar vervoer, behalve
tijdens de spitsuren (weekdagen tussen 6u30 en 9u en tussen 16u30 en 18u).
In Nederland betaal je statiegeld op harde plastiek flessen voor water en frisdrank. Gooi
de flessen dus niet direct in de PMD zak, maar kijk eerst of je statiegeld kan terugkrijgen.
Op zondag zijn de meeste bakkers in Nederland gesloten. Houd hier rekening mee als je
van plan bent om eens pistolets te eten voor ontbijt of voor het geval je nog brood nodig
zou hebben.
De Waddeneilanden zijn omwille van de goede bereikbaarheid, schitterende stranden,
unieke fauna en flora en de erg toegankelijke wandel- en fietspaden een echte aanrader.
Neem zeker een verrekijker mee!

Tot slot nog enkele reizigers aan het woord:


“Onze verwachtingen zijn een beetje gespannen omdat wij geen enkel reiservaring
hebben met Nederland en wij door Jan en Alleman regelmatig bestookt worden
met de oude bekende clichés over zuinigheid, eetgewoonten en wat al meer. Laat
mij toe nu al maar te vertellen dat alles opperbest is meegevallen.”



Nederlanders zijn vaak luidruchtig, zeker op de o zo populaire campings, maar ze
maken het daarmee wel erg gezellig. “Dit lange weekend was een aanrader, zijn
geld waard en…wij gaan zeker terug…met oordopjes!!.”
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Buitenlands kamp?
Vraag Wegwijzer on tour!

Heb je plannen voor een buitenlands kamp, maar heb je nog vragen? De medewerkers van
Wegwijzer Reisinfo vzw komen naar je toe met een uniek aanbod!
Wegwijzer geeft gratis reisadvies over transport, logement, bestemmingen, fondsenwerving…
Ze komen naar je toe met hun mobiele reisbib en geven begeleiding op maat gedurende de hele
voorbereiding. Ook tijdens je kamp kan je nog bij hen terecht voor advies!
Zo kan je hen het lastige werk laten doen om bv. een lokale busfirma te zoeken in Hongarije, een
goedkope camping in Oostenrijk of een veilige route voor een trektocht door de Franse Pyreneeën.

Ook als je nog geen concrete plannen hebt, zetten ze je op weg naar een geschikte bestemming.

Profiteer ervan en boek een afspraak via jeugd@wegwijzer.be.
Je kunt ook altijd terecht in de reisbib in Brugge. Zie www.wegwijzer.be
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