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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. 
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Infobronnen  
 

Web 

www.holland.com/be_nl/toerisme.htm: Nederlands Bureau voor Toerisme  

www.iamsterdam.com/en/visiting toeristische website van Amsterdam  

www.simplyamsterdam.nl: toeristische website van Amsterdam 

www.wegwijzer.be: Reisinformatiecentrum 

www.buitenlandskamp.be: uitleg over campings/kampterreinen 

 

Reisgidsen 

Het aanbod is ontzettend groot, iedere grote uitgever heeft één of meerdere gidsen over Nederland. Zowel 

stadsgidsen, reisgidsen met hoofdzakelijk algemene info als met praktische info (o.a. transport, restauranttips, 

evenementen, logiesinfo..). Een voorproefje: 

 Nederlandstalig: Trotter, Marco Polo, De groene gids, Capitool reisgidsen, Dominicus, ANWB 

 Engelstalig: Lonely Planet, Rough guide, ,… 

 Franstalig: Le guide du Routard, E-Vasion 

 Wandel- & fietsgids: o.a. van ANWB, Topogidsen, Wat & Hoe wandel- en fietsgidsen,… 

 

Klimaat 

Opgelet dit zijn de gemiddelde maximum en minimumtemperatuur. Het warmste moment van de dag kan nog een 

stuk hoger liggen. 

 

 

Aantal regendagen 

 

 

  

https://www.holland.com/be_nl/toerisme.htm
http://www.iamsterdam.com/en/visiting
http://www.simplyamsterdam.nl/
http://www.wegwijzer.be/
http://www.buitenlandskamp.be/
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Kaarten 

Als overzichtskaart is Michelin Nederland (1:400.000) een goede keuze. 

Meer detailinformatie vind je op de deelkaarten van ANWB, Nilsonn & Lamm, Ordnance Survey, ADAC,… 

 
AL DEZE REISGIDSEN EN KAARTEN (EN VEEL MEER)  VIND JE IN DE WEGWIJZER REISBIB IN BRUGGE  

Wist je trouwens… dat leden van Wegwijzer 10% korting krijgen voor reisgidsen en kaarten bij de reisboekhandels Atlas 

& Zanzibar?  

 

Formaliteiten   
 

 Een identiteitskaart volstaat. Kinderen onder de 12 jaar moeten Kids-ID hebben. Verkrijgbaar bij de 

gemeentediensten van je woonplaats.  

 Vraag nog eens na bij je koepel welke documenten nodig zijn. 

 Vergeet de ingevulde medische fiches niet mee te nemen. (Dit is een klein medisch dossier, waarin nuttige 

informatie staat zoals bloedgroep, inentingen of allergieën. De informatie die op de medische fiche staat, kan op 

crisismomenten van belang zijn.) 

 Zorg ervoor dat alle nodige verzekeringen werden afgesloten 

 Europese Ziekteverzekeringskaart  

 Neem van elke minderjarige deelnemer een ‘ouderlijke toestemming’ mee. Dat is een document in meerdere talen 

dat getekend wordt door de ouders en het gemeentebestuur (dienst burgerzaken) 

 ISIC (International Student Identity Card) is een wereldwijd erkende studenten ID-kaart voor universiteits- en 

hogeschoolstudenten. Met je ISIC geniet je als student van zowat 40.000 kortingen op verschillende producten en 

services in eigen land en het buitenland. Je kan ze online bestellen www.isic.be of spring een lokaal Connections 

of Airstop kantoor binnen. 

 Ambassades: diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/ambassades_en_consulaten/  

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 op culturele evenementen, met je Hostelling International 

Card krijg je korting voor je overnachting in een jeugdherberg, met een Museumkaart (€32,45 voor minderjarigen 

en het dubbele voor meerderjarigen) heb je een jaar lang toegang tot meer dan 500 musea en je internationale 

studentenkaart (ISIC kaart) biedt ook tal van kortingsmogelijkheden. 

 

Enkele richtprijzen: 

 Warme maaltijd: 15 EUR 

 Cola op café: 2.2 EUR 

 Bier op café: 3.50 EUR 

 Brood (500 gr) : 1.26 EUR 

 Richtprijs camping: 10 euro 

 

http://www.isic.be/
http://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/ambassades_en_consulaten/


 

    

Landenfiche NEDERLAND   5/10 

© Copyright Wegwijzer Reisinfo 

Voor een uitgebreid en actueel overzicht kijk je best op volgende websites:  

www.numbeo.com / www.pintprice.com (vgl. bierprijzen) 

Transport naar Nederland 
 

Auto 

De gemakkelijkste manier om naar Nederland te reizen is met de auto. Met de auto kom je in Nederland overal. De 

wegen zijn goed onderhouden en dankzij de verkeersborden en wegwijzers vind je gemakkelijk de weg. Vanaf 

Amsterdam zijn steden zoals Utrecht, Rotterdam, Den Haag, Delft en Leiden in een uur te bereiken. In 

ongeveer twee uur ben je in Groningen of Maastricht. Nederland kent maar twee tolwegen: de Westerscheldetunnel 

en Dordtse Kil. Nog een handige link:  www.viamichelin.com: routeplanner & berekening kost brandstof, 

tolwegen,… 

 

Bus 

Er zijn veel mogelijkheden om met de bus nar Nederland te gaan. Er rijden verschillende maatschappijen op vaste 

momenten naar daar. Check www.wegwijzer.be/dossier/dossier-busverbindingen voor een volledig overzicht 

van alle busverbindingen. 

Daarnaast kan je natuurlijk ook een privébus met chauffeur huren. 

Hier zijn enkele maatschappijen die België met Nederland verbinden: 

www.blablacar.nl/bus 

fr.flixbus.be/ 

www.regiojet.com/ 

 

Trein 

Nederland is vlot bereikbaar vanuit België. De meest gangbare route is Antwerpen - Breda - 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. 

 

Fiets 

In de reisbib van Wegwijzer kun je een overzichtskaart van alle lange fietsroutes richting Nederland vinden. Op de 

kaart merk 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 de Fietsersbond reken je het aantal kilometers (er zijn heel wat opties om de route te 

berekenen) uit dat je te wachten staat: routeplanner.fietsersbond.nl 

 

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.groteroutepaden.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 (LAW7-2),… 

  

http://www.numbeo.com/
http://www.pintprice.com/
http://www.viamichelin.com/
http://www.wegwijzer.be/dossier/dossier-busverbindingen
http://www.blablacar.nl/bus
https://fr.flixbus.be/
http://www.regiojet.com/
http://www.b-rail.be/
http://www.ns.nl/
https://routeplanner.fietsersbond.nl/
http://www.groteroutepaden.be/
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Vliegtuig 

Je mag ook zeker met het vliegtuig naar Nederland. 

De bekendste luchthaven van Nederland is Amsterdam Schiphol maar je kan ook in Eindhoven landen. 

www.schiphol.nl/nl/ 

Transport in Nederland 
 

Liften 

Liften is gekend in Nederland en je moet normaal niet al te lang wachten op een chauffeur die je wil meenemen. 

Naast autosnelwegen is het verboden om te liften, maar aan tankstations kan je wel staan. In sommige 

universiteitssteden zijn er ook officiële liftershaltes. Meer info? Deze websites helpen je alvast verder de lift van je 

leven te nemen: 

hitchwiki.org/en/Main_Page 

www.hitchlog.com 

 

Trein 

De Nederlandse Spoorwegen (NS) geeft verschillende kortingen. Voor groepen (2-7) bestaat er een groepsticket 

Daluren (vaste prijs die zakt naarmate de groep groter wordt): www.ns.nl/producten/s/groepsticket-daluren . 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). www.ns.nl  

goedkooptreinkaartje.com: soms in supermarkten te vinden. Bij NS Spoordeelwinkel kun je enkel betalen met iDEAL! 

 

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 OV-kaart (contactloze kaart). 

 

Te voet 

wandelnet.nl/wandelrouteplanner: route planner met wandelroutes 

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. StayOkay geeft twee types kaarten uit: met de “StayOkay” kaart (€20/persoon/jaar) krijg je 10% 

korting per nacht (in binnen- en buitenland) en met de “GroupCard”-kaart (€25/groep/jaar) krijg je eveneens 10% 

korting per nacht (maar enkel in het buitenland) dus ze is niet geldig in Nederland zelf. (de groep moet minimum 

10 personen tellen). Er zijn 4 voordeelweken per jaar met telkens 25% korting bovenop de standaard 10% korting. 

  

http://www.schiphol.nl/nl/
https://hitchwiki.org/en/Main_Page
http://www.hitchlog.com/
http://www.ns.nl/producten/s/groepsticket-daluren
http://www.ns.nl/
https://goedkooptreinkaartje.com/
https://www.ns.nl/spoordeelwinkel
http://www.9292ov.nl/
https://wandelnet.nl/wandelrouteplanner
http://www.stayokay.com/
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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 141 erkende natuurkampeerterreinen moet 

je over een Natuurkampeerkaart beschikken. Meer info op www.nivon.nl (lidmaatschap), www.inhetgroen.nl, 

www.trekkershutten.nl  en www.svr.nl (lidmaatschap). 

De andere groep zijn de campings met veel voorzieningen, veelal in de buurt van recreatiegebieden of attracties. 

Deze zijn uiteraard ook duurder.  

 

Wildkamperen 

Wildkamperen is niet meer bij wet verboden. Sinds 2008 is namelijk de kampeerwet vervallen. Het is de bedoeling 

dat gemeenten het kamperen reguleren middels hun eigen plaatselijke verordening (APV). Lang niet alle gemeentes 

hebben dit (goed) gedaan. Nederland beschikt ook over de zogenaamde paalkampeerplaatsen. Staatsbosbeheer 

heeft al hun plaatsen gesloten in 2020, maar er zijn er gelukkig nog andere. 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 www.buitenlandskamp.be. 

 

Groepsaccommodatie  

Op de website van Wegwijzer vind je, per land, een uitgebreid aanbod aan leuke kampplaatsen toegankelijk voor 

jeugdbewegingen 

www.buitenlandskamp.be  

 

Voorbeeld: www.scoutcentrumzeeland.nl Het Scoutcentrum Zeeland bestaat uit twee aparte kampeerterreinen, die 

ongeveer 600 meter uit elkaar liggen en het Hopman Vernielhuis. Meer als voldoende plaats voor je jeugdbeweging 

om een kamp op te stellen. www.groepenzeeland.nl/nl/, www.groepsgebouw.nl/ 

Toppers 
 

Nederland is een vrij compact land waar veel te zien en te doen is. Zo zijn er oude historische binnensteden, fraaie 

staaltjes van architectuur, een groot aantal musea die meer dan de moeite waard zijn en attracties die je zeker een 

hele dag zouden moeten kunnen vermaken. Je kunt in Nederland stukjes historie en folklore gaan bekijken zoals 

oude ambachten, poldermolens en klederdracht. Nederland is echter ook een plek waar grootse en kleinere 

evenementen gehouden worden die zeer interessant zijn om te bezoeken. We geven een klein overzicht van het 

toeristisch aanbod in Nederland. 

Amsterdamse grachten Met meer dan 3 miljoen passagiers per jaar vormen de rondvaartboten in Amsterdam de 

grootste attractie van Amsterdam en tevens één van de grootste attracties van Nederland. De Amsterdamse 

grachtengordel is uniek in haar soort. Hij staat niet voor niets op de werelderfgoed lijst van UNESCO.  

Deltawerken: De voortdurende strijd tegen het water heeft een uniek verdedigingssysteem opgeleverd: de 

Deltawerken. Internationaal gezien oogst de manier waarop de Nederlanders hun kwetsbare land beschermen tegen 

de zee veel bewondering op. 

Nederland telt verschillende dierentuinen en dierenparken. De oudste is het in Amsterdam gelegen Artis. Een 

nieuwe moderne nieuwkomer is de GaiaZOO, die in 2005 haar deuren in het Limburgse Kerkrade opende. Onze 

persoonlijke favoriet is Diergaarde Blijdorp. Deze Rotterdamse dierentuin vind haar oorsprong in het jaar 1855, 

maar is vooral de afgelopen decennia uitgegroeid tot een zeer gevarieerde dierentuin  

 

De kust: Nederland heeft een kustlijn die meer dan vijfhonderd kilometer lang is. Het grootste deel van de kust ligt 

aan de Noordzee: in totaal 353 kilometer. Behalve de Deltawerken bestaat de Noordzeekust vooral uit stranden. De 

stranden en badplaatsen aan de Nederlandse kust vormen samen een belangrijke toeristische trekpleister. Vooral in 

http://www.nivon.nl/
http://www.inhetgroen.nl/
http://www.trekkershutten.nl/
http://www.svr.nl/
http://www.buitenlandskamp.be/
http://www.buitenlandskamp.be/
http://www.scoutcentrumzeeland.nl/
http://www.groepenzeeland.nl/nl/
http://www.groepsgebouw.nl/
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de zomermaanden is het erg druk op een aantal stranden op het moment dat de thermometer richting zomerse 

waardes van 25 graden of hoger schieten. 

 

In de provincie Gelderland ligt een bebost natuurgebied dat de naam Veluwe draagt. Dit gebied beslaat een 

oppervlakte van maar liefst duizend vierkante kilometer. De Veluwe is een druk bezocht recreatiegebied waarbinnen 

twee nationale parken liggen: de Veluwezoom en de Hoge Veluwe. Dit laatstgenoemde park behoort tot de best 

bezochte parken van Nederland. 

 

In Noord-Holland liggen de dorpen Marken en Volendam. Deze typische vissersdorpen zijn eigenlijk een soort van 

openluchtmusea waar je een kijkje neemt in het leven in een vissersdorp. Marken telt tientallen rijksmonumenten en 

is vrijwel in zijn geheel een beschermd stadsgezicht. De Volendamse haven is het hart van het dorp. Volgens de 

Volendamse VVV moet je vooral De Dijk een keertje bewandeld hebben. 

Actief 
 

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.  

 

Ook op www.nederlandfietsland.nl een heleboel tips voor fietstochten. Andere interessante websites zijn 

www.wereldfietser.nl, www.oppad.nl,...  

 

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 

www.wandelnet.nl: overzicht van alle lange-afstands wandelpaden 

www.oppad.nl: website van de wandelmagazine Op pad 

www.wandelpad.nl: website met wandelroutes (en GPS wandelroutes) 

www.wikiloc.com: Website die je wandelroutes toont. 

 

Raadpleeg ook de website van traildino: www.traildino.com. De website van Hiking Advisor geeft ook up to date 

hiking informatie www.hikingadvisor.be  

 

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. 

www.kanoweb.be : website over de kanosport en recreatie 

www.bewarebeach.nl: recreatie website 

  

http://www.nederlandfietsland.nl/
http://www.wereldfietser.nl/
http://www.oppad.nl/
http://www.wandelzoekpagina.nl/
http://www.wandelnet.nl/
http://www.oppad.nl/
http://www.wandelpad.nl/
http://www.wikiloc.com/
http://www.traildino.com/
http://www.hikingadvisor.be/
http://www.kanoweb.be/
http://www.bewarebeach.nl/
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Weetjes 
 

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! 

 

Op de site www.campingaz.com vind je de verschillende plaatsen in Nederland terug waar ze gas verkopen. 

 

Op de volgende site kan je de verschillende ziekenhuizen in Nederland raadplegen. Dit kan altijd van pas komen 

mocht er tijdens het kamp iets gebeuren.  www.hospitalscout.com/nl/Hospitals/Country/167/nederland.html  

 

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!! 

Notities 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

http://www.campingaz.com/
http://www.hospitalscout.com/nl/Hospitals/Country/167/nederland.html
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Buitenlands kamp? Vraag Wegwijzer on tour! 

Bij de voorbereiding van een buitenlands kamp komt heel wat kijken. 

Welke bestemming kiezen we? Hoeveel geld moet je inzamelen? Ga je 

vliegen of met de bus? Of is een minibusje toch goedkoper? En hoe en 

waar gaan we overnachten?  

Als je alles zelf wilt doen, is dat vaak het goedkoopst, maar dan kan je 

best wat ondersteuning gebruiken.  De medewerkers van Wegwijzer 

komen daarom graag naar je toe (in je eigen lokaal of bij je thuis) met 2 

unieke workshops voor de leiding en/of leden. We verwachten dat er 

minstens 4 mensen aanwezig zijn. Een workshop duurt minstens 2 uur en 

kost 25 euro.  

 

Workshop “Eerste Hulp bij Buitenlands Kamp” 
Bij het begin van je voorbereidingen komen we bij jullie langs met een workshop "Eerste hulp bij Buitenlands kamp". Als je nog geen 

concrete plannen hebt, zetten we je hiermee graag op weg naar een geschikte bestemming. 

Programma: 
 Inspiratie: concrete voorbeelden van andere groepen die op buitenlands kamp gingen 

 Planning en keuzes: hoe pak je de voorbereiding aan en welke keuzes moet je maken qua kostprijs, reisdoel, transport, overnachting, mobiliteit, 

samenwerkingen 

 Het financiële plaatje: hoeveel kost een buitenlands kamp gemiddeld? Hoe spaar je het geld bijeen en hoe kan je geld loskrijgen van je gemeente? 

 De papierberg: welke papieren heb je nodig (paspoort, verzekeringen, medische documenten...) en wat doe je als je papieren kwijt bent? 

 Doorverwijzing:  er zijn vele organisaties die groepsreizen organiseren. Als je niet alles zelf wilt doen, verwijzen we je graag door naar een geschikte partner. 

Workshop “Reisbib op wieltjes” 
Eens je een bestemming hebt gekozen, komt Wegwijzer ook graag bij je langs met de 

mobiele reisbib. 

We nemen dan een pak reisverslagen, reisgidsen, tijdschriftartikels en kaarten mee 

over je bestemming en begeleiden je door het proces van het zoeken naar transport 

ter plekke, overnachtingsplaatsen. We geven ook  toeristische tips mee rond geld, 

eten, cultuur... Uiteraard kan je op dat moment ook je vragen stellen aan de 

begeleiders van Wegwijzer. Op het eind van de workshop is het de bedoeling dat je 

route zo goed als vastligt en dat je kunt beginnen met boeken en vastleggen. 

 

En verder... 
Extra vorming. Als je dat wilt, kan je ook bij ons terecht voor extra vormingen over 

trekkings, kampeermateriaal, outdoor-EHBO, liften, kampfotografie... Het hele 

overzicht vind je op www.wegwijzer.be/workshop.  

Stel je vragen. Wil je liever geen workshop, maar heb je wel nog vragen over je 

buitenlands kamp? Via www.wegwijzer.be/reisvragen kan je eender welke vraag 

stellen. We zoeken de info op in onze reisbib en mailen je dan een antwoord terug. 

Opgepast: jullie leggen zelf nog wel alles vast. We zijn geen reisbureau! 

Kom naar onze reisbib. In onze eigen reisbibliotheek in Brugge kan je als groep 

terecht om je kamp voor te bereiden. Dat kan tijdens de openingsuren (woensdag: 14-

18 uur en zaterdag: 10-18 uur), maar je kunt ook op afspraak komen, bvb. een hele dag 

tijdens de paasvakantie 

 

http://www.wegwijzer.be/workshop
http://www.wegwijzer.be/reisvragen

