ANWB IN SAMENWERKING MET VISIT DENMARK

joenen jaren geleden uitgestorven inktvissoort. Kun

Noord-Europa ligt. Safari-plús vinden we, want in

je een fossiel niet thuisbrengen, breng dan eerst een

het indrukwekkende ‘Jurassic park’ sta je opeens oog

bezoekje aan het GeoCenter: een interactief speelmu-

in oog met metershoge, bewegende dinosaurussen. ‘s

seum waar je als kind én als volwassene de hele dag

Middags staan er nog meer dieren op het programma,

wilt ronddwalen. Duw tegen nep-ijsrotsen of duik met

wanneer de eigenaar van camping Nysted waar we

een 3D-bril de bioscoop in voor een film over het ont-

logeren, ons per fiets een deel van zijn geliefde ‘Para-

staan van de aarde. En ben je na de museumtour nog

dijsroute’ laat zien, langs de Baltische zee. ‘Daar zwem-

steeds niet zeker van het fossiel dat je hebt gevonden?

men de zeehonden!’, wijst hij. En even later loodst hij

Dan kan het zomaar dat je een nieuwe, uitgestorven

ons een stukje bos in en fluistert: ‘Kijk, rendieren!’

diersoort hebt ontdekt. Dat kan hier allemaal, in De-

Het is de puurheid, de weidsheid en de stilte van de

nemarken.

Deense natuur die ons bijblijven als we ’s avonds het
glas heffen in de knusse haven van Nysted. Dát en die

Dino’s en rendieren

tientallen metershoge dinosaurus die niet van echt te

Voor het spotten van tijgers, giraffen en neushoorns

onderscheiden was.

hoef je niet naar Afrika – in Denemarken lopen
ze allemaal vrij rond. Vanaf Moen eilandhop je zo

Eilandhoppen ten zuiden van Kopenhagen

TEKST RESI LANKESTERFOTOGRAFIE RUBEN DRENTH

DARK SKY’S EN DINO’S
Zwemmen langs prehistorische kalksteenrotsen, zeehonden en wilde tijgers
spotten en genieten van de indrukwekkendste sterrenhemel ooit: ten zuiden van
Kopenhagen waan je je als avontuurlijke
natuurliefhebber in het paradijs.

DO

door naar Lolland, waar het grootste safaripark van

MEER REISTIPS VIND JE OP VISITDENMARK.NL
EN ANWB.NL/DENEMARKEN
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licht te leven. Maar dan mis je zoveel!’ Sterren bijvoorbeeld. Want zeker wie in de stad woont, heeft door
de overvloed aan licht zelden meer zicht op een eindeloze sterrenhemel, inclusief Melkweg. Daarom ontwierp Ole een speciaal Dark Sky Area-kampeerveld,
om in de donkerste donkerte de magie van de sterren
te ervaren. Bereid je voor met een star gazing-safari,
zodat je daarna precies weet hoe het ook alweer zit
met de poolster en je een planeet van een ster kunt
onderscheiden.

Ruimte, natuur en vrijheid: daar draait het om bij
kamperen, vindt Ole Eskling van camping Moens

Op fossielenjacht

Klint. Terwijl hij ons rondleidt over zijn grote, groene

Knalwit, 70 miljoen jaar oud en zes kilometer lang: de

kampeerterrein, vertelt hij hoe belangrijk het is om

kalkstenen rotskust van het eiland Moen is fenome-

ook in het donker van de natuur te genieten. Juíst in

naal. De hele kustlijn is bezaaid met fossielen. Zoek
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het donker: ‘We zijn het ontwend om zonder constant

zoveel mogelijk kleine bruine ‘staartjes’ van een mil-

anwbcamping.nl
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Geniet van de sterren en de stilte op
camping Moens Klint, één van de ruim

honderd officiële Dark Sky Places wereldwijd.
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Herten, zeehonden en kunst: je komt
het allemaal tegen als je per fiets de

Paradijsroute volgt. Meer routes in de app van
Naturlandet. Naturlandet.dk
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Spot tijgers, giraffen én dino’s in het
safaripark van Knuthenborg. Knuthe-

borg.dk

