
Thuis in de

Ook buiten het hoogseizoen valt er genoeg te beleven en te kamperen in 
Sønderjylland en Himmerland. Van de Waddenzee tot het Mariagerfjord: 
op weinig andere plekken vind je zo’n afwisseling als in de Jutse natuur.
TEKST VICKY DE LA COTERA FOTOGRAFIE VISITDENMARK, ANWB BEELDBANK EN GETTY IMAGES

9 natuurervaringen 
in Jutland

ANWB SAMEN MET VISITDENMARK
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NNet over de grens tussen Duitsland en Denemarken 
ligt de regio Sønderjylland, op zo’n zes uurtjes rijden 
vanaf Utrecht. Een afwisselende streek waar kraam-
pjes met groenten en fruit de wegen sieren, de natuur 
zich leent voor oneindig veel fiets- en wandelroutes, 
de kust binnen handbereik is en de meeste campings 
het hele jaar door open zijn. Als je graag buiten bent, 
is kamperen in Sønderjylland dé (en misschien wel de 
enige) manier om de natuur op zijn allermooist te 
ervaren en tegelijkertijd te genieten van een duur-
zame, groene vakantie. Hier vind je de rust en de 
ruimte om niets te doen. En als je daarna weer zin 
hebt in wat spektakel, biedt Sønderjylland een schat 
aan ervaringen voor diegenen die het beter willen 
leren kennen.

1. Zeehondensafari op de Waddenzee
Ze strekt zich uit langs de westkust van Sønder- 
jylland en bestaat uit meerdere eilanden, wadden-
gebieden en zandduinen: de Waddenzee. Een uniek 
stukje Zuid-Denemarken, dat op de Unesco Wereld-
erfgoedlijst prijkt. Het is een van de mooiste locaties 
voor een strandwandeling of fietstocht en je kunt er 
wadlopen, op krabbetjesjacht gaan of op zeehonden-
safari. Tijdens deze vaartocht zie je hoe zeehonden 
liggen te zonnen, een duik nemen in het water of je 
nieuwsgierig aanstaren. 

2. Sort Sol: een natuurfenomeen
Ook vogelliefhebbers komen aan hun trekken in  
Nationaal Park Waddenzee. Zo’n 10 miljoen vogels 
gebruiken dit gebied jaarlijks als rustplaats tijdens 
hun trek van en naar het zuiden. Vooral spreeuwen 

zijn hier massaal te vinden en zij zorgen dan ook voor 
een van de meest magische natuurverschijnselen van 
Sønderjylland: Sort Sol, oftewel: ‘zwarte zon’. Vlak 
voordat ze neerstrijken voor de nacht, vormen ze in 
grote zwermen fascinerende patronen aan de hemel, 
die de zon haast verduisteren. 

3. Wandelen en fietsen in de bossen
Of je nu voor een meerdaagse trektocht langs het 
Gendarmenpad, Marskstien of Haderslev Næs gaat 
of gewoon kiest voor een korte wandelroute: de  
bossen, boomgaarden en natuurgebieden van  
Sønderjylland bieden voor iedere wandelaar wat wils. 
Stap je liever op de fiets, dan heb je aan de gemar-
keerde fietsroutes (3.000 kilometer!) vast genoeg. 
Goed voor een uurtje fietsen, een dag fietsen of een 
meerdaagse fietstocht, zoals de Østersøruten, waar-
bij je onderweg overnacht in domstad Haderslev, 
havenstad Aabenraa en het historische Sønderborg. 

4. Herten spotten in Haderslev
Lang de Haderslev Dam bij Nørskovgård vind je 
Haderslev Dyrehave, een prachtig hertenkamp waar 
ongeveer 200 damherten en 20 edelherten rondlo-
pen. Elk jaar worden hier zo’n 70 kalveren geboren. 
Dat betekent niet alleen dat het voorjaar een mooie 
periode is om hiernaartoe te gaan, want in het najaar 
kun je mee op bronstocht en in de winter worden er 
voertochten georganiseerd. Omdat ze in de kuddes 
over de open vlakten trekken, heb je altijd de garan-
tie om deze prachtige dieren in alle rust te bekijken.
Wie mountainbiken en kajakken verkiest boven  
fietsen, wandelen, vogel- of herten spotten in het 

‘Sort Sol’: enorme 
zwermen spreeuwen 

voeren een fantas-
tisch ballet op

Oestersafari op het 
Deense Wadden-
eiland Rømø

Zeehonden spotten op de 
Waddenzee

Een mooie manier om 
Sønderjylland te ontdekken: 

op de fiets!
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rustigere Sønderjylland, rijdt twee uurtjes noord-
waarts richting Himmerland. Deze zuidelijkste regio 
in Noord-Jutland is op z’n minst avontuurlijk te  
noemen, gelegen tussen twee fjorden en met een 
glooiend heuvellandschap, ontstaan tijdens de ijstijd. 
Laat je hier verrassen door autovrije eilanden,  
eeuwenoude fossielen en spectaculaire hikeroutes.

5. Kajakken op het Mariagerfjord
Het Mariagerfjord slingert door een vlak landschap 
met dijken, velden en bossen en is omgeven door 
jeneverbessen, steile heuvels en kleine vissersdorpjes. 
Bij de eerste aanblik op het fjord snap je waarom 
deze bezienswaardigheid bekendstaat als het mooi-
ste fjord van Denemarken. Het is een unieke plek 
voor een rustige kajaktocht of om in stilte te vissen 
op forellen, die je hier in groten getale vindt. 

6. Eilandhoppen naar Livø
Meer dan een bescheiden tractor vind je niet op het 
autovrije eiland Livø, dat je per boot of kajak vanaf 
de haven van Rønbjerg kunt bereiken. In plaats van 
lawaaierige winkelstraten en toeterende auto’s vind 
je hier rust en stilte en kun je te voet een rondje om 
het eiland maken (10 kilometer), op zoek naar fossie-
len, schelpen en zee-egels. Eigenlijk is Livø Denemar-
ken in een notendop: bijna alle natuur die dit land rijk 
is, vind je hier terug. 

7. Uitwaaien op Øster Hurup
‘s Zomers trekken Deense families richting dit hagel-
witte strand, dat vanwege het ondiepe water een 
prijs kreeg voor het meest kindvriendelijke strand 
van Denemarken. Buiten het seizoen kun je aan Øster 
Hurup heerlijk uitwaaien, met als startpunt Als Odde 
aan de monding van het Mariagerfjord en eindpunt 
Dokkedal. O, en als je benieuwd bent naar wat die
blauwe vlag op het strand betekent: dat is het kwali-
teitssymbool voor schone stranden met een goede 
waterkwaliteit.

Waddeneiland Rømø is een natuurparadijs

8. Fossielen zoeken in Ertebølle
Ertebølle is bekend geworden omdat vlak bij dit 
gehucht overblijfselen zijn gevonden uit het Meso-
lithicum − een cultuurperiode na de laatste ijstijd, 
toen er werd overgeschakeld op landbouw en vee-
teelt. Sindsdien wordt de Mesolithicum-cultuur ook 
wel de Ertebølle-cultuur genoemd. Wandel door dit 
natuurgebied richting de top van de 28 meter hoge 
klif Ertebølle Hoved, waar de laatste jagers en verza-
melaars uit het stenen tijdperk daadwerkelijk woon-
den. Spot fossielen van oesters en mosselschelpen 
tijdens je tocht, of bekijk ze in het kleine museum in 
het dorp.

9. Panorama-tour in Bramslev Bakker 
Bramslev Bakker is een 300 hectare groot beschermd 
gebied aan het Mariagerfjord, waarvan de panorama- 
route een van de meest spectaculaire hikingroutes 
van Denemarken is. Alleen al het uitzicht vanaf de 
parkeerplaats is schitterend te noemen. Via gemar-
keerde paden wandel je over steile hellingen en vlak 
landbouwgebied dat het fjord omringt. In Bramslev 
Bakker zelf vind je ook een prachtig strand, waar je 
overigens ook aan boord kunt gaan van de rader-
stoomboot Svanen, voor een tocht rond het Maria-
gerfjord. •

Rond veel Deense akkers zijn bloemen 
ingezaaid, een mooi gezicht!

Schelpen 
zoeken 

langs de 
kilometers-

lange kust

Duurzaam label: Green Stay
Duurzaamheid vormt een belangrijk element in de Deense 
levensstijl, die kamperen zo groen en milieuvriendelijk mogelijk 
maakt voor de lokale en buitenlandse toerist. Reizen buiten het 
hoogseizoen, buiten traditionele vakantiebestemmingen en 
vooral: het hele jaar door. Om kampeerders duidelijk te maken 
welke campings zich in het bijzonder focussen op duurzaamheid, 
kun je uitkijken naar het label Green Stay. Met dit certificaat 
laten campings zien dat ze aandacht geven aan het effect op 
milieu en klimaat.
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1Camping Hobro City 
Gelegen aan een van de 

mooiste fjorden van Dene-
marken: het Mariagerfjord, op 
slechts 10 minuten lopen van 
het stadscentrum. Mogelijk-
heid tot huren van mobile 
homes, gîtes en bungalows.  
Er is een minisupermarkt met 
vers brood, een verwarmd 
buitenzwembad, tafeltennis 
en minigolf. Honden zijn 
toegestaan.
adres Gattenborg 2 
DK-9500 Hobro
open hele jaar
wifi betaald
terrein klein, 90 toeristische 
staanplaatsen
boeken hobrocamping.dk
kampeerkorting ANWB 
Kampeerkaart CKE 

 

2Camping Mariager  
& Hytter

Omzoomd met hagen van 
wilde rozenstruiken en loof-
bomen en pal aan het Maria-
gerfjord ligt familiecamping 
Mariager & Hytter. Optie tot 
boeken van een hut, mini-
chalet, luxechalet of staan-
plaats met eigen terras. 
Speeltuin met klimtoren en 
ballenbak aanwezig, evenals 
speelvelden, minisupermarkt 
en openbaar kiezelstrand met 
ligweide en zwemsteiger.
adres Ny Havnevej 5A 
DK-9550 Mariager
open 31 maart t/m  
26 september 
wifi betaald
terrein middelgroot, 158 
toeristische staanplaatsen
boeken mariagercamping.dk
kampeerkorting ANWB 
Kampeerkaart CKE

3Gammelbro Camping 
De levendige gezinscam-

ping Gammelbro ligt aan zee 
en beschikt over 506 ruime 
kampeerplekken die variëren 
in afmetingen. Vanaf sommige 
plekken heb je uitzicht op zee. 
De camping is zeer populair 
onder watersport- en strand-
liefhebbers. Elke dag zijn er 
creatieve (kinder)workshops, 
er zijn skelters te huur en er is 
een breed publiek zandstrand 
met sanitaire voorzieningen. 
De hond mag mee naar de 
camping. Er zijn uitgebreide 
horecavoorzieningen.
adres Gammelbrovej 70  
DK-6100 Haderslev
open hele jaar 
wifi tegen betaling
terrein zeer groot, 506 toeris-
tische staanplaatsen
boeken gammelbro.dk
 

4First Camp Frigård - 
Flensborg Fjord 

Ideaal voor een familieva-
kantie en strandvakantie. 
Lichtglooiend terrein met 
smalle, terrasvormige velden 
en een bosrijke omgeving. Er is 
een openluchtzwembad met 
waterglijbaan, buitenspeeltuin 
en animatieprogramma’s voor 
alle leeftijden. Winkel met 
vers brood en snackbar 
aanwezig. Tegen betaling  
kun je gebruikmaken van de 
jacuzzi’s en de sauna.
adres Kummelefort 14  
DK-6340 Kollund
open hele jaar
wifi gratis, niet overal dekking 
terrein zeer grote camping, 
775 toeristische staanplaatsen
boeken firstcamp.dk/destina-
tion/frigard-flensborg-fjord
kampeerkorting ANWB 
Kampeerkaart CKE

Afstand vanaf Utrecht 
600 kilometer

Informatie
i visitdenmark.nl/camping
op tv Camp to Go (RTL4) 
vanaf za 26 februari 2022

ANWB
Praktische informatie op 
i anwb.nl/vakantie/ 
denemarken
Voor de laatste ontwikkelin-
gen rondom veilig reizen:
i anwb.nl/reiswijzer

Info

Campings

98


