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Je vindt er schitterende natuur, rust en 
ruimte. Maar ook sfeervolle dorpen, 
levendige steden en grote attracties. Je 
hoeft er niets, maar je kunt er alles. We 
gaan naar Denemarken!

  Koninklijk 
 kamperen in 

Denemarken

 Denemarken
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  Denemarken

Fijne binnenkomer: Denemarken is 
dichterbij dan je denkt. Vanuit 
Utrecht passeer je al na 600 kilome-
ter de Duits-Deense grens. Voor een 
beetje kampeerder een peulenschil. 
Eenmaal in het Scandinavische land 
word je direct overvallen door een 
weldaad van rust en ruimte. De 
reden spreekt voor zich: 
Denemarken is een fractie groter 
dan Nederland maar heeft elf mil-
joen inwoners minder. Een saaie 
boel is het echter allerminst. 

Luxeprobleem
Met meer dan 400 eilanden, 7300 
km kustlijn, uitgestrekte natuur, 
wereldstad Kopenhagen, pittoreske 
dorpen, grote attracties als 
LEGOLAND® en tal van recreatie-
mogelijkheden valt er heel wat te 
kiezen. Dit luxeprobleem geldt ook 
voor het campingaanbod. Ga maar 
na: Koninkrijk Denemarken telt 
bijna 500 geclassificeerde campings; 
door de Deense Campingraad ge-
waardeerd met één tot vijf sterren. 
En omdat de campingwaakhond 
strenge selectiecriteria hanteert, is 
de kwaliteit van hoog niveau. Je 
kunt ook kiezen op basis van een 
thema.Vele campings hebben zich 
gespecialiseerd in een hobby of 
thema, van fietsen tot visserij en van 
rust en kalmte tot activiteiten op de 
camping. En oh ja, ‘kamperen’ 
 zonder camper, caravan of tent is 
ook een optie. Duik dan in een 
campinghut. Van basic (1 ster) tot 
luxe (5 sterren). 
 
Reizen als een royal
Denemarken is een land van korte 
afstanden en daarom ideaal om 
rond te reizen. Op eigen houtje, of 
door een van de 19 (camper)routes 
te volgen. Het aanbod is net zo 
gevarieerd als het land zelf. Ontdek 
de Noordzeekust met zijn eindeloze 
vlaktes, kilometerslange stranden 
en heidevelden. Ook de Oostzee ligt 
om de hoek. Naar de kust hoef je 
nooit meer dan 55 km te rijden. Je 
kunt er heerlijk wandelen, water-
sporten en genieten van de zon. 
Inderdaad, zon. Want met ruim 700 
zonuren in de zomermaanden is 
Denemarken rijkelijk bedeeld. 
Van koninklijke allure is de 
Kastelenroute. Denemarken behoort 
tot de oudste monarchieën ter we-
reld en is misschien daarom wel be-

Camping Key Europe
Als je in Denemarken wilt kamperen, moet je in bezit zijn 
van een geldige Camping Key Europe. Deze doet zowel 
dienst als identificatie en campingpas. De campingcard is 
verkrijgbaar bij alle Deense campings voor 110 Deense 
kroon (ca. €15) en online op www.deensecampings.nl. 

QuickStop-Service
Veel campings zijn ingesteld op vakantiegangers 
die graag op de bonnefooi reizen. Zij bieden name-
lijk de QuickStop-Service aan. Dit houdt in dat je 
tegen een gereduceerd tarief kunt overnachten. 
Deze service is alleen geldig als je na acht uur ’s 
avonds aankomt en de volgende morgen voor tien 
uur vertrekt. Handig, aangezien wildkamperen ver-
boden is. Kijk voor meer info en de deelnemende 
campings op www.dk-camp.dk. 
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Informatie: 
Websites: 
www.visitdenmark.nl/camping 
en www.deensecampings.nl

Bereikbaarheid:
De meeste vakantiebestemmin-
gen zijn gemakkelijk via Ham-
burg over de A7 te bereiken. 
Op het kwalitatief goede Deen-
se wegennet is het ontspannen 
rijden. Vergeet niet om over-
dag je dimlicht aan te zetten.

Panorama fietsroutes
Tip: de Panorama fietsroutes, verspreid over West en Oost-Denemar-
ken. Elke tocht heeft ‘verborgen’ plekjes waar je kunt genieten van een 
adembenemend uitzicht over land of zee. De 25 bewegwijzerde pano-
ramatochten variëren in lengte van 12 tot 44 km en sluiten aan bij de 
nationale fietsroute langs de Noordzee en het Deense deel van de Ber-
lijn-Kopenhagen route. De plezierritjes voeren je langs prachtige na-
tuurgebieden, de mooiste bezienswaardigheden en pittoresque 
dorpjes. De routes zijn voorzien van een thema en zijn overal te begin-
nen. Kijk voor alle panoramaroutes en gedetailleerde kaarten op 
www.visitdenmark.nl/panorama-routes. 

zaaid met kastelen, paleizen en 
burchten. Tijdens deze historische 
tocht kom je de mooiste exemplaren 
tegen. Populair is ook de Margriet-
route, een tocht van 3500 km langs 
honderden bezienswaardigheden 
en attracties. Onderweg stuit je op 
schilderachtige landschappen en 
vriendelijke mensen. De toeristische 
route, vernoemd naar Koningin 
Margrethe II, is verdeeld in dertien 
trajecten en overal te starten. 

Vorstelijk fietsen
Behalve voor kamperen is Dene-
marken ook een ideaal fietsland. De 
12.000 km aan bewegwijzerde fiets-
routes, de korte afstanden, het over-
wegend vlakke terrein en de vele 
voorzieningen voor fietsers maken 
Denemarken tot een écht fietsland. 
Het landschap is over het algemeen 
licht glooiend; hoge bergen en die-
pe dalen zijn er niet. Geen paniek 
dus als je niet (meer) in topconditie 
verkeert. En net als voor het kam-
peren geldt dat de mogelijkheden 
eindeloos zijn. 
Doorkruis het eiland Funen, de 
‘Tuin van Denemarken’. Of koers 
naar Seeland, het buureiland. Hier 
wonen de meeste Denen, voorna-
melijk in Kopenhagen. Wees vooral 
niet bang om door de hoofdstad te 
fietsen. Kopenhagen lijkt wel ge-
bouwd voor fietsers en beschikt over 
350 km aan fietspaden. Rust en 

ruimte vind je weer razendsnel in de 
afwisselende natuur. Vooral tochten 
langs de kust zijn in trek. Logisch. 
Zonovergoten, witte zandstranden, 
een zilte zeebries; wat wil een mens 
nog meer? Lekker eten wellicht. 
Loop dan eens bij een Kro (herberg) 
naar binnen en geniet van smørre-
brød, een traditioneel Deens lunch-
gerecht. Of bezoek een ecologische 
boerderij en probeer de regionale 
specialiteiten uit. Bestijg na een 
heerlijke maaltijd je fiets met je 
 zadel als troon en verken als een 
vorst het koninkrijk. Voor even jóúw 
koninkrijk. •


