
De KG viert in 2015 haar 65-jarig bestaan!! De 3 maart 1950 bedachte 

vorm is blijkbaar een succes gebleken, want nog steeds is de KG 

springlevend. 

Wie zijn wij en wat doen wij…. 

De Kampeergroep, kortweg KG, is een onderdeel van de KNNV (zie ook: www.KNNV.nl en 
kies dan Werkgroepen, of kies Natuurvakanties). Behalve KNNV leden kunnen sinds kort ook 
IVN leden deelnemen aan de activiteiten van de KG.  

 

De KG heeft tot doel om d.m.v. 
kampeerweekeinden en dagwandelingen 
met elkaar te genieten van de natuur en 
deze te bestuderen. We bezoeken 
natuurwetenschappelijk en landschap-
pelijk aantrekkelijke gebieden in heel 
Nederland. Al deze activiteiten worden 
door de leden zelf georganiseerd. De 
leden komen uit alle hoeken van het land. 
Dus er is een schat aan ideeën en 
informatie aanwezig binnen de groep, wat 
een breed aanbod garandeert. 

Wij kamperen het liefst op kleinschalige terreintjes met eenvoudige accommodatie: bijv. een 

“natuurkampeerterrein” of een SVR-camping bij een boer. In sommige gevallen kan door 

diegenen die dat wensen ook gebruik gemaakt worden van een vast onderkomen, zoals een 

huisje op het terrein, of bij een “Vrienden op de fiets” adres in de buurt. Vooral in het voor- 

en naseizoen wordt wel eens, i.v.m. de lagere temperaturen, voor een vast onderkomen 

gekozen. Op het kampeerterrein zorgt ieder in principe voor de eigen maaltijden, maar er kan 

natuurlijk onderling afgesproken worden om samen te eten. 

Tijdens de weekeinden wordt voornamelijk gewandeld en gefietst. Voor verderaf gelegen 

excursiedoelen wordt de auto wel eens ingeschakeld; degenen die met openbaar vervoer 

gekomen zijn, rijden dan met anderen mee. Vaak is er een dagtocht en dan is het raadzaam om 

drinken en een lunchpakket mee te nemen, omdat niet altijd een horecagelegenheid wordt 

opgezocht.  

  



 

Tijdens de excursies wordt niet alleen aandacht besteed aan al wat leeft, maar ook aan 

geologie en (cultuur)landschap. De een weet dit en de ander weet dat en zo komen we samen 

heel ver. We bespreken alles zoveel mogelijk en helpen elkaar in het ontdekken van wat er om 

ons heen te vinden en te ervaren is. En komen wij er overdag niet uit dan kan er ’s avonds nog 

verder worden gespeurd. 

 

Ben je nieuwsgierig geworden kijk dan eens op onze website www.knnv.nl/kampeergroep.  

Wil je eens een keer meegaan, neem dan contact op met de voorzitter van de KG, Marianne 

van der Heijden, voorzitter@kampeergroep.knnv.nl of 0641177333.  
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