Duitsland

An der Schwentine

Zu den zwei Birken
01

Bad Malente
grootte 53 plaatsen op 2 ha
geopend 27/03 – 04/10

02

Duvendiek
grootte 57 plaatsen op 2,8 ha
geopend 01/01 – 31/12

telefoon +49 45234327
mail info@camping-bad-malente.de
web www.camping-bad-malente.de

Adres
23714, Wiesenweg 14

GPS
N 54°10’00” / O 10°34’01”

Route
Via de A1 noordwaarts, afslag
Eutin. Vanaf Eutin volgt u de
weg nog circa 5 km richting
Bad Malente/Gremsmühlen.
De camping is duidelijk met
bordjes aangegeven.

Kampeerterrein

Camping An der Schwentine is
een van de populairste campings in het noorden van
Duitsland, gelegen in een prachtig en waterrijk gebied.
De camping heeft absoluut een rustiek en familiair
karakter, maar is in de details toch tot in de puntjes
verzorgd. Zo beschikt hij over uitstekende sanitaire voorzieningen, een wasruimte met wasmachine en droger,
een babybad en een kookgelegenheid. Eigenaar Karl-
Ulrich Böttcher zorgt er bovendien voor dat werkelijk
iedereen zich hier prettig voelt. Hij beheert op het terrein
een kleine kiosk met broodjesservice. Het is een overzichtelijke camping, die in een landelijke, parkachtige
omgeving werd aangelegd aan het riviertje de Schwentine, dat tussen het oevergroen door slingert en enkele
kleine meertjes met elkaar verbindt. Het centrum van
Bad Malente ligt op loopafstand van de camping. Op
enkele honderden meters ligt het strand van de Kellersee. Op het terrein zijn bovendien fietsen te huur. Tussen
13.00 en 15.00 is de slagboom dicht i.v.m. middagrust.

telefoon +49 3832160128
mail info@ostseelandurlaub.de
web www.ostseelandurlaub.de

Adres

Kampeerterrein Dit is de noordelijkste camping

18442, Dorfstrasse 12

in deze gids! De Oostzee is vlakbij… De camping bestaat
uit een wat strakker veld voor caravans en campers en
een natuurlijke weide voor de tenten. Deze heeft ook
wat meer ruimte zodat je niet vlak langs de buren staat
in de drukke periodes. Ruimte is er ook rondom, je kijkt
ver weg naar de bosrand en de weilanden in de verte.
Alles is heel netjes verzorgd, dit geldt ook voor het
sanitair gevestigd in een keurig houten chalet. Er staan
nog meer chaletjes die gebruikt worden als huurhuisjes. Deze storen niet in het landschap omdat ze er
gelukkig niet uitzien als diepvrieskisten! De toevoeging
‘Naturcamp’ aan de naam van deze prettige camping
is dus wel terecht! Het vinden van een echt rustieke
camping valt hier niet mee en dit is volgens mij veruit
de beste keuze!

GPS
N 54°20’22” / O 12°56’35”

Route
Duvendiek ligt net boven de
105 tussen Rostock (west) en
Stralsund (oost). In Martensdorf neemt u de afslag om
noordwaarts via Niepars over
de L21 in Duvendiek aan te
komen waar u de camping
bereikt via de Dorfstrasse.

Omgeving

Misschien niet heel voor de hand liggend om dit deel van Duitsland eens op te zoeken maar
het is een prachtige verrassing! Je vindt er middeleeuwse steden zoals Rostock en Stralsund die worden
verbonden door prachtige kustlijnen. Het eiland Rügen
is een attractie op zich met haar prachtige witte kliffen
en zandstranden. Dit is het grootste eiland van Duitsland
en het werd in 1936 aan het vasteland verbonden door
de Rügendamm. Er zijn ook campings op het eiland zelf
maar ik vond deze te grootschalig voor deze gids.

Omgeving De omgeving van het kuurstadje Bad Malente is groen, licht golvend en telt veel meren. Het maakt
deel uit van het Naturpark Holsteinische Schweiz en is
ook vanwege de gezonde lucht bekend. De fiets is een
ideaal transportmiddel om de omgeving te verkennen.
Dan komt u ook zonder omwegen in Eutin terecht. Deze
stad doet zijn titel ‘Rozenstad’ eer aan! Een andere bijnaam: “Weimar van het noorden”, dankt Eutin aan de culturele bloeitijd tijdens het begin van de achttiende eeuw.
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Schwalkenberg
Römnitz

Hubert
03

grootte 60 plaatsen op 3,1 ha
geopend 01/03 – 31/10

grootte 30 plaatsen op 1 ha
geopend 01/04 – 31/10
telefoon +49 4541805867
mail schwalkenbergcamping@gmx.de
web www.campingplatz-schwalkenberg.de

telefoon +49 3873643940
mail campinghubert@web.de
web www.camping-hubert.de

Adres

Kampeerterrein Camping Schwalkenberg ligt op

Adres

23909, Dorfstrasse 32

een prachtige plek aan de Ratzeburger See, op een
kleine landtong die omgeven wordt door bos en water.
Het is hier heerlijk rustig en het uitzicht op het meer en
het schiereilandje van Ratzeburg met zijn beroemde
dom is indrukwekkend. Het terrein is opgedeeld in een
smalle strook grond met bomen waarop de Dauercamper staan, en een groot grasveld waar de toeristische
plaatsen te vinden zijn. Het veld voor tentkampeerders
is autovrij. Rond het veld staan mooie oude populieren,
eiken en berken. De sfeer op de camping is ontspannen en familiair, wat ook te danken is aan de leiding van
de heer Bernd Bednorz. Het sanitair is netjes en ook
toegankelijk voor gehandicapten is goed. Op een
steenworp van de camping bevindt zich een restaurant
met een mooi terras aan het water. Er is een directe
toegang tot het meer, maar wie wil zeilen of surfen,
moet op tijd een vaarvergunning aanvragen bij het
Kreisliegenschaftsamt in Ratzeburg.

19399, Badestrand 6

GPS
N 53°42’23” / O 10°46’10”

Route
Neem op de A24 Hamburg-
Berlin de afslag Talkau,
richting Ratzeburg. De
camping is in Ratzeburg
aangegeven en bereikbaar
via de B208 richting Schwerin;
na ongeveer 1 km afslaan naar
Bak en R
 ömnitz. De camping
is vrij lastig te bereiken via
een weg met keien. Bij de
camping de linker inrit
gebruiken (zandweg).

GPS
N 53°36’23” / O 12°06’11”

Route
Goldberg ligt ten westen van
de 103 tussen Plau (zuid) en
Güstrow (noord). In Karow
neemt u de 192 om na 15 km
in Goldberg te komen.
De camping ligt aan de
noordkant van het dorp,
aan de Goldberger see.

Deze natuurlijke camping ligt
aan de rand van een groot natuurgebied bestaande uit
heide, bos en veel meertjes. De eigenaars richten zich
bewust op rustzoekers en natuurliefhebbers. Ze bieden
30 vrije en niet afgebakende plaatsen met of zonder
schaduw. Je hoeft hier dus niet in het gelid te staan! De
schaduw die er is komt van dennenbomen. Er is geen
verdere verhuur en jaarplaatsen worden er ook al niet
aangeboden, iets wat je in Duitsland niet veel tegenkomt! Door al deze pluspunten is deze goed verzorgde
en relaxte camping een goed uitgangspunt voor een
paar dagen hier in de buurt of geschikt als doorgangscamping. Het sanitair is eenvoudig en bevindt zich in
een witgeschilderd chalet. Ook leuk is dat je er fietsen
en bootjes kan huren. Het dorpje Goldberg ligt ‘om de
hoek’. Makkelijk voor de boodschappen!

tig gebied heerlijk wilt kunnen fietsen en wandelen.
Of je bent op doorreis en je zoekt toch een rustieke
camping! Is er nog meer te doen? Toch wel. Het nabij
gelegen Güstrow is een charmant stadje met 16de
eeuws slot en een 13de eeuwse dom. Iets verder (circa
40 km) maar misschien nog mooier is de plaats Schwerin, gelegen aan de Schweriner see. Het bezit onder andere een prachtig 19de eeuws kasteel met tuin
op het eiland Burg.

in het gelijknamige meer en is door drie dammen met het
vasteland verbonden. Tijdens de belegering door Deense troepen in 1693 werd Ratzeburg met de grond gelijk
gemaakt, zodat het huidige stadsbeeld dateert uit het
begin van de achttiende eeuw. Het belangrijkste bouwwerk van de stad is zonder twijfel de dom, die vanaf de
camping goed te zien is. De kerk stamt oorspronkelijk uit
1170 en werd aangelegd als drieschepige basiliek.
DUITSLAND

Kampeerterrein

Omgeving Wanneer kom je hier? Als je in een rus-

Omgeving Het stadje Ratzeburg ligt op een eiland
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Goldberg
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Am Blanksee
Klein Pankow

05

grootte 80 plaatsen op 3 ha
geopend 01/04 – 31/10
telefoon +49 3872422590
mail info@campingamblanksee.de
web www.campingamblanksee.de

Adres

Kampeerterrein Halverwege Hamburg en Berlijn

Am Blanksee 1
19376 Siggelkow/Klein Pankow

ligt de mooie ecocamping van de gastvrije Arjan en
Erni Schippers, waar rust en ruimte overheerst. Hier
begint de dag met het geluid van overvliegende kraanvogels. Het bosrijke terrein, gelegen aan een prachtig
meer met eigen strand biedt voor de hele familie
een heerlijke tijd. In de Blanksee kan gezwommen of
gesnorkeld worden, al snel hét ingrediënt voor een
fijne tijd voor kinderen. Ook is er een groot speelveld
voor een partijtje voetbal of vliegeren. De beschermde
natuurgebieden om de camping heen nodigen uit om
er te wandelen of fietsen. Wie weet, zie je onderweg
een hert of spot je een zeldzame visotter of ijsvogel.
Eenmaal terug op de camping is er de gemoedelijke
Gaststätte voor een drankje of hapje. Wanneer je daar
op vrijdag bent is de verse gerookte forel een absolute
aanrader. Wil je liever zelf koken, er is een supermarkt
voor de nodige boodschappen, en elke ochtend verse
broodjes! In al deze pracht wordt ook niet vergeten om
het sanitair zeer goed te onderhouden…

GPS
N 53°23’13” / O 12°01’14”

Route
Op de A24 Hamburg-Berlijn
neemt u afrit 16 (Suckow).
Via Suckow, Siggelkow, Gross
Pankow gaat u naar Klein
Pankow. Vanaf daar wordt
de camping aangegeven.

Omgeving Er zijn veel uitstapjes mogelijk vanuit de
Camping am Blanksee. Van Zomerrodelbaan en Apenbos tot een waar klim park. Maar ook het Blote voeten
pad of het Berenbos. Ook zijn er leuke dagtrips naar
Parchim, Lübz, Schwerin of zelfs Berlijn. Natuurlijk kan
je het ook rustiger houden en genieten van de natuur
en de meren in de omgeving. Dit kan met een mooie
wandeling of fietstocht vanaf de camping.
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Am Carwitzer See
Carwitz

Zur Hohlen Eiche
06

grootte 80 plaatsen op 3,4 ha
geopend 17/04 – 11/10

Klockow

07

grootte 65 plaatsen op 1,2 ha
geopend 01/04 – 01/10
telefoon +49 398321160
mail info@campingplatz-carwitz.de
web www.campingplatz-carwitz.de

telefoon +49 3992136900
mail runge@kleinernaturzeltplatz.de
web www.kleinernaturzeltplatz.de

Adres

Kampeerterrein Midden in het beschermde na-

Adres

Kampeerterrein Op hun kleine camping in het al

Carwitzer Strasse 80
17258 Carwitz

tuurgebied Feldberg ligt de vriendelijke camping Carwitzer See aan de oever van een meer met glashelder
water. Het terrein heeft een goede grasbodem, die echter voor een deel steil richting het water afloopt. Bij de
ingang is daarom een aantal plaatsen op terrassen
aangelegd. Niet overal is schaduw; slechts enkele oude
loofbomen staan hier en daar over het terrein verspreid. Het sanitair is eenvoudig, maar wordt wel goed
schoongehouden. In het meer kunt u niet alleen uitstekend zwemmen, maar ook kanoën en vissen. De omgeving leent zich uiteraard voor uitgebreide wandelingen
en fietstochten, maar het meest traditionele middel om
u voort te bewegen is toch de boot. Als u de kans hebt
om over de vele stroompjes en meren een tochtje te
maken, dan moet u zich die niet laten ontgaan.

Dorfstrasse 1F
17219 Klockow

even bescheiden dorpje Klockow probeert de familie
Runge de gasten een stukje familiaire gezelligheid te
bieden in een omgeving die door volslagen rust wordt
gekenmerkt. Het terrein ligt midden in de bossen van
het Müritz Nationalpark en is daarom vooral voor natuurliefhebbers, wandelaars en fietsers een interessant
vakantieadres. Alles ademt hier een natuurlijke sfeer,
ook al is die in al zijn nieuwigheid soms wat gekunsteld,
zoals in de blokhut waarin de kleine bar is onder
gebracht. Wat echter overheerst, is het gevoel van écht
buitenleven. Het is een eenvoudige camping, dus
zonder al te veel luxe voorzieningen. Wat er is, is schoon
en goed onderhouden. Tevens is er een restaurant waar
u een hapje kunt eten. In de maand december is de
camping ook geopend.

GPS
N 53°18’05” / O 13°26’24”

Route
Via de B198 van Neustrelitz
richting Prenzlau. In Möllen
beck rechtsaf via Feldberg
naar Carwitz. In Carwitz is de
camping aangegeven. Die
ligt ongeveer 400 m van het
centrum van het dorpje, aan
de oever van het gelijknamige
meer.

Omgeving Een uitstekend doel voor een uitstapje

GPS
N 53°28’31” / O 12°52’19”

Route
Op de autobaan A19 Berlin-Rostock afrit 17, Waren.
Neem de B192 (richting
Neubrandenburg). Na Waren
en Schloeden rechts richting
Groß-Dratow. Na het passeren
van Klein-Dratow komt u in
Klockow, waar de camping aan
de Dorfstraße 1f is gevestigd.

is Boitzenburg. U bereikt het dorpje via fraaie wegen
dwars door het afwisselende landschap met bos en
water dat zo typisch is voor deze streek. In Boitzenburg
staat het kasteel van de familie Von Armin, dat aan het
einde van de zestiende eeuw in renaissancestijl werd
gebouwd. Het slot is vooral vanwege zijn prachtige
jachtkamer met zijn stucwerk uit 1640 zeer geliefd. De
Engelse tuin bij het kasteel stamt uit circa 1840. Ook
een kijkje bij de molens van Woldegk, ongeveer 15 km
ten noordoosten van Carwitz, is de moeite waard.
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Omgeving Het Müritz Nationalpark strekt zich halverwege Berlijn en Rostock uit over een oppervlakte
van 322 km2. Het dankt zijn naam aan het meer Müritz,
het grootste natuurlijke meer van Noord-Duitsland,
bekend vanwege zijn glasheldere water en het beto
verende oeverlandschap. In het Nationalpark liggen temidden van dennenbossen en venen ruim 100 meren
met een oppervlakte van meer dan 1 ha. Ook rond
Klockow liggen er diverse, waarin kan worden gevist en
gezwommen. Wandelen kunt u hier eindeloos, al dan
niet onder leiding van een natuurgids. En ook fietsen is
een optie, want het landschap is vrijwel overal vlak.

DUITSLAND
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Wally’s Minicamping

Waakhausen
08

Neubörger
grootte 10 plaatsen op 0,4 ha
geopend 01/04 – 31/10

09

Worpswede
grootte 50 plaatsen op 1,5 ha
geopend 01/01 – 31/12

telefoon +49 4966912542
mail via site
web www.wallys-bb.nl

telefoon +49 47929567845
mail olaf.rosenhagen@gmx.de
web www.worpswede-camping.de

Adres

Kampeerterrein Wally’s is een heerlijk ongecom-

Adres

Kampeerterrein Tot 2007 was het kampeerterrein

Kluser Strasse 50
26909 Neubörger

pliceerde en rustige camping met tien plaatsen en
wordt beheerd door de gastvrije Nederlanders Ron en
Lydia. Zij bieden hier ook de mogelijkheid voor bed and
breakfast. De kampeerplaatsen liggen op een groot
grasveld omringd met bomen. Ook staan er op het veld
wat bomen en struiken voor extra schaduw. Er is ruimte
genoeg, hier niks geen haring in haring! Het sanitair is
ruim en modern. Ook is er een recreatieruimte voor een
koffie of een ander drankje. Je kunt er ook zelfgemaakte jam kopen. Wally’s heeft precies wat je van een rustieke camping verwacht! Tel daarbij de wifi en de mogelijkheid om je elektrische fiets op te laden op en je bent
helemaal klaar voor een prettig verblijf in het Enstal. De
fietsen kunnen overigens binnen gestald worden. Voor
kinderen zijn er geen voorzieningen.

Waakhauserner Strasse 20
27726 Worpswede

in Waakhausen eigendom van de Duitse kanobond DKV,
maar sinds maart van dat jaar is de familie Rosenhagen
de nieuwe eigenaar. Het is een van de leukste kampeerterreinen in Noord-Duitsland, dat al in 1933 voor het eerst
werd geopend. Het is idyllisch gelegen, midden tussen
bossen, veenmoerassen en weilanden rond een mooi
huis met een rieten dak, dat dienstdoet als eenvoudige
slaapgelegenheid voor maximaal 30 personen. De camping is ideaal voor zomaar een weekend of een weekje
ertussenuit. Het sanitair is zeer eenvoudig maar schoon.
U kunt meteen vanaf de camping met de kano te water.
Verder moet u niet vergeten dat het vooral een sportieve
camping is en dat er nog wel eens veel jong publiek
rondloopt. Wel rustiek, maar niet altijd rustig, hoewel er
zo veel mogelijk voor wordt gezorgd dat groepen jongeren op een apart gedeelte kamperen.

GPS
N 52°56’58” / O 07°26’13”

Route
Neubörger ligt ten oosten
van de 70 tussen Lathen (zuid)
en Papenburg (noord) – de
70 loopt ongeveer parallel
met autobahn 31 – dan afslag
Dörpen nemen. Via de 401 en
vervolgens rechtsaf (L62) naar
Neubörger. De camping ligt
aan de zuidwestkant van het
dorp: rechtsaf de Kluserstrasse
tot de camping bij het blauwe
tuinhek.
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GPS
N 53°12’34” / O 08°52’35”

Route
Waakhausen maakt deel uit
van de gemeente Worpswede
en ligt iets ten noordoosten
van Bremen. In Worpswede
in westelijke richting naar
Ritterhude. De camping is
in Waakhausen met bordjes
aangegeven.

Omgeving

Slechts een steenworp over de grens
en toch helemaal een vakantiegevoel! Zo is Wally’s ook
een goede keus voor wie niet ver wil rijden maar toch
het buitenland op wil zoeken. Zoals uit de bovenstaande tekst wel blijkt wordt hier veel gefietst. Vlak bij
de camping in Sögel ligt het jachtslot Clemenswerth.
Het bestaat uit negen gebouwen waarvan er acht ster
vormig om de middelste liggen. Het gehele complex
ligt in een fraaie kasteeltuin en stamt uit de 18de eeuw.

DUITSLAND

Omgeving

De camping ligt aan de rand van het
beruchte Teufelsmoor (Duivelsmoeras), waar in vroeger
tijden regelmatig mensen op mysterieuze wijze verdwenen. Dat vertellen in elk geval de dorpsgek en de
waarzegster van Worpswede. Maar ja, die moeten ook
leven van griezelige verhalen. De vele kunstenaars die
Worpswede tot hun domicilie kozen en hier in een soort
kunstenaarskolonie leven en werken, denken daar natuurlijk heel anders over. Hoe het ook zij, het polderland
tussen de havensteden Bremen, Bremerhaven en Hamburg is onbedorven en heerlijk stil.
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