Toe aan een digitale detox? Verkas naar Møn,
in de Deense regio Zuid-Seeland. Met camper,
caravan of tent – Camp Møns Klint zorgt ervoor
dat je niks van de natuur mist. “Ga je terug naar
de basis, dan kom je erachter dat je niet veel
nodig hebt.”
TEKST VICKY DE LA COTERA MANRIQUE FOTOGRAFIE VICKY DE LA COTERA MANRIQUE,
VISITDENMARK, ANWB, GETTY IMAGES MET DANK AAN VISIT DENMARK

basics
Back to

STILTE ONDER DE STERRENHEMEL

90

91

Aborporp oratur?
Qui sim quis magnimp oritat
estrum iderovi
demporianda quo
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Een weekje in m’n eentje op een Deens eiland – het
was precies wat ik nodig had. In mijn huurauto kar ik
richting de beroemde krijtrotsen van Møn in de regio
Zuid-Seeland, ‘mijn’ eiland voor de komende dagen.
Maar voor ik incheck stop ik in Stege voor een lunch,
een pittoresk en kleurrijk dorpje en tevens de grootste
plaats van het eiland.

Geelgepleisterde brouwerij

Aborporp oratur? Qui sim
quis magnimp oritat
estrum iderovi demporianda quo voluptios
eosQuia duntorro con
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Al snel kom ik terecht op een schattige binnenplaats
en neem ik plaats aan één van de houten tafels van
Det Gamle Bryghus (de oude brouwerij). Het geelgepleisterde pand past goed bij de rest van de
17e-eeuwse koopmanshuizen in Stege, die gezegend
is met de enige stadswallen uit de middeleeuwen die
nog bewaard zijn gebleven in Denemarken. Het terras is vol en druk voor een maandagmiddag, maar de
Denen hebben nog even vakantie. Hoogzomer is het
niet, maar het is warm genoeg voor blote benen en
armen. Ik bestel mijn lunch (roggebrood met
gerookte zalm) en ik voel mijn schouders zakken. Een
paar jaar geleden vond ik het nog heel ongemakkelijk
om alleen uit eten te gaan – nu geniet ik ervan.

Tussen heuvels, bos en zee
Richting Borre maken auto’s plaats voor campers en
stadstaferelen voor glooiende hooivelden – het komt

Cil magnis mint, sim re, occum idis
earion et maximus restis ditatusa

me allemaal bekend voor. Vlak voor de krijtrotsen sla
ik rechtsaf naar de gelijknamige camping die op
steenworp afstand van de beroemde bezienswaardigheid ligt. Camp Møns Klint ligt ingekapseld tussen
heuvels, bos en de rustige Oostzee; de slogan ‘We
bring you back to nature’ heeft geen verdere uitleg
nodig. “Hoe je ook wilt kamperen, we hebben voor
ieder wat wils”, vertelt manager Ole. “Er is ruimte
voor tenten, campers en (stacaravans) en we bieden
safaritenten, chalets en twee landhuizen. De natuur
ligt voor de deur, dat is onze basis. Ga je terug naar
de basis, dan kom je erachter dat je niet veel nodig
hebt.”

Duurzaam aan het water
Hoewel ik een enorme kampeerliefhebber ben, slaap
ik in de pas geopende Lake Apartments, op een paar
honderd meter van de camping. Het aparthotel is van
dezelfde eigenaar als Camp Møns Klint en ligt, zoals
de naam al verklapt, pal aan een meer. Zodra ik mijn
appartement binnenstap en de kamerhoge ramen
aan beide zijden zie, is mijn teleurstelling dat ik zelf
niet ga kamperen in één klap verdwenen. Van de
natuur hoef ik duidelijk niks te missen. Ik ben verliefd
op mijn duurzame, Scandinavische huisje; dit is misschien wel de mooiste plek waar ik ooit ga slapen.
Het thuisfront is me druk aan het appen en vragen

hoe het met me gaat, maar ik zet mijn telefoon uit.
Digitale detox starts now.

Doen en laten wat je wil
Die avond ontmoet ik per toeval het Nederlandse
koppel Ed en Annemarieke (50) in de knusse zeemansbar Pier to Heaven, het enige beetje nachtleven dat
te vinden is op Møn. De twee zijn voor het eerst op
vakantie zonder de kids. “We zijn fan van Scandinavië”, vertelt Annemarieke. “De reis was heel ad-hoc
gepland. Ik zag in een boekje van de ANWB iets over
de krijtrotsen, daar wilde ik naartoe. We hebben niet
veel bij ons: onze truck, retro vouwwagen en honden.” “En meer hebben we ook niet nodig”, vult Ed
aan. “Weet je wat hier ook zo fijn is? Dat er geen
regels zijn. Er zijn geen hekken, poorten of afgeba-

Møn’s Dark Sky Park
Een Dark Sky Park is een plek die erkend is door de International Dark Sky
Association als plek waar weinig lichtvervuiling is. Ofwel: waar ons sterrenstelsel, de Melkweg en zelfs het Noorderlicht zichtbaar zijn bij heldere hemel.
Er zijn zo’n vijftien van deze plekken in Europa, waarvan één in Scandinavië –
op Møn. Maak nachtwandelingen met astronomen of laat je portret schieten door de astrofotograaf Ruslan Merzlyakov (@rmerzlyakov).
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kende terreinen met nummers: je kunt gewoon gaan
en staan waar je wilt.”

Dark Sky in Scandinavië
Aandacht voor details is ook iets wat opvalt bij het
Nederlandse stel: “van die leuke vaasjes met verse
bloemen in de sanitaire hokken, bijvoorbeeld”, vertelt
Annemarieke. En de houten bordjes als bewegwijzering. Plastic ontbreekt, want net als bij Lake Apartments staat duurzaamheid hoog in het gareel bij
Camp Møns Klint. Ook wat betreft lichtvervuiling,
want door een project van een aantal enthousiaste,
jonge astronomen werd Møn een paar jaar geleden
verklaard tot officieel Dark Sky-gebied in Europa – de
eerste van Scandinavië. Ole: “Het is hier zo donker,
dat je ’s avonds tot wel vijfduizend sterren ziet. Ter
vergelijking: in de stad zie je er zo’n 200. Bij heldere
hemel kun je de Melkweg zien en met geluk ook het
Noorderlicht.”

Yoga tussen de koeien

6x doen op en rond Møn
1. Onmisbaar: een bezoek aan
de krijtrotsen van Møn.
Start vanaf het bezoekerscentrum en loop de ± 500
traptreden naar beneden.
2. Of huur een mountainbike
vanaf Camp Møns Klint en
fiets je weg omhoog voor
een nóg spectaculairder uitzicht op de kliffen.
3. Drink ’s avonds een drankje
in de gezellige zeemanskroeg Pier to Heaven in de
Klintholm Havn.
4. Bezoek de Tirsdagsmarket
(dinsdagmarkt) in Stege, de
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grootste plaats van het
eiland
5. Schrijf je in voor Cow Yoga
op zondag (bij de receptie
van Camp Møns Klint)
6. Ga een dagje uit op het
naastgelegen eiland Lolland. Fiets de Sundroute
rond Guldborg, maak een
boottour over de Maribo
Lakes of wandel over Lolland’s ‘Albuen’, ofwel: elleboog – het schiereiland op
het westelijke puntje van
Lolland.

Verder doet de camping er zoveel mogelijk aan de
gasten vooral niét op de camping te houden. “Je bent
gast op het eiland, niet op de camping”, zegt Ole. “Ga
met ons mee mountainbiken, paardrijden, kajakken
of doe yoga tussen de koeien. Vroeger was het zo dat
je met gemak twee à drie weken op dezelfde camping
stond, nu staan mensen er twee à drie dagen. Maar
met ons aanbod aan mindfullness, stilte en natuur
zie je dat mensen bijna altijd hun verblijf verlengen.
Kom je hier eenmaal tot rust, dan wil je nooit meer
weg.”
En ook daar blijkt Ole gelijk in te hebben. De volgende
ochtend sta ik met een bezweet hoofd bovenop de
krijtrotsen, nog buiten adem van mijn mountainbiketour en met mijn telefoon in de aanslag om een foto
te maken. En dan ineens poppen de woorden op mijn
scherm: ‘geen service’. Al zóu ik dit uitzicht nu willen
delen met de wereld, mijn telefoon verbiedt het. Wat
een heerlijk gevoel. Ole, kan ik hier nog langer blijven? •
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Afstand
vanaf Utrecht
Møn 700 kilometer (veerboot
Puttgarden – Rødbyhavn)
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vakantie/denemarken
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Campings
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Camp Møns
Klint

De persoonlijke benadering en
de weidsheid hier geven een
heerlijk vrij gevoel. De camping
ligt tussen glooiende velden
met beukenbossen, op een
steenworp afstand van de krijtrotsen van Møn en een strand.
Je vindt er een speeltuin, buitenzwembad, visvijver, pluktuin,
tennisbaan, midgetgolf, pingpongtafel en activiteiten als
kajakken, paardrijden en sterrenkijken. Honden zijn welkom.
adres Klintevej 544, DK-4791
Borre
open begin april t/m eind
oktober
terrein grote camping met 367
plaatsen voor tenten, campers
en caravans. Chalets en vakantiewoningen te huur. Via
Camøno Camp ook nog twee
luxe safaritenten te huur op het
terrein van Camp Møns Klint.
Kijk op camoenocamp.dk
boeken via
anwbcamping.nl/40527

Møn
Paardrijden over witte zandstranden, mountainbiken door
groene beukenbossen, kajakken onder witte krijtrotsen en de
wilde Oostzee op de achtergrond: het eiland Møn in de regio
Zuid-Seeland biedt één van de meest dramatische landschappen van Denemarken. Niet voor niets wordt Møn ook wel de
‘achtertuin van Kopenhagen’ genoemd; maak een dagtrip of
blijf wat langer en slaap onder de inktzwarte sterrenhemel.
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horeca zijn ruim aanwezig.
Gratis wifi
adres Feddet 12, DK-4640 Faxe7
open hele jaar
terrein zeer grote camping met
370 plaatsen voor tenten,
campers en caravans.
boeken via
anwbcamping.nl/4058
Tenten, caravans en trekkershutten te huur.

3

Møn Strandcamping
Ulvshale

Fijne natuurcamping op een
licht glooiend duinterrein. Een
smalle duinrand scheidt de
camping van de zee. Aan de
camping grenst een zandstrand
met wat kiezels. Honden zijn
welkom. Wifi tegen betaling.
adres Ulvshalevej 236, DK-4780
Stege
open 3 april t/m 6 september
terrein middelgrote camping
met 100 plaatsen voor tenten,
campers en caravans
boeken via
anwbcamping.nl/40562
kampeerkorting ACSI

Feddet Strand Resort

Op een uurtje rijden van
het eiland ligt deze camping
langs een duinrand, in een
prachtig bosrijk natuurgebied.
Sport- en spelfaciliteiten, groot
overdekt waterpark met buitenjacuzzi, verwarmd binnenzwembad, spa, zonnebank,
whirlpool, beautycenter en

Zoek en boek!
ga naar anwb.nl/camping

