
 

 

 

IVN Zomerweek 2020, ‘Tussen Marne en Moddergat’ 

31 juli t/m 7 augustus 2020 Vierhuizen 

 

 

 

 

 

Op de grens van Friesland en Groningen ligt de wildernis van het Lauwersmeer. Net boven het 
vissersplaatsje Zoutkamp, waar het Reitdiep in het Lauwersmeer stroomt, ligt het buurtschap 
Vierhuizen. Hier bivakkeert in 2020 de IVN-Zomerweek. Ga mee en geniet ook van dit Nationale ‘dark 
sky’ Park op de grens van land en zee. 

In het vlakke kleilandschap van wadden en wierden, met haar eeuwenoude dorpjes en haventjes, is 
de Lauwersmeer een delta in het klein. Water, rietvelden en bossen vormen een waar vogelparadijs, 
maar ook het aantal soorten planten en insecten is indrukwekkend. Tweeduizend jaar geleden 
verbaasden de Romeinen zich al over het feit dat er mensen woonden in het waddengebied. Ontdek 
hoe het land door de eeuwen heen veilig en bewoonbaar is gemaakt. Geniet van de ruimte, de stilte 
en de duisternis, zoals je die in Nederland nauwelijks nog vindt. 

Er is gezorgd voor een afwisselend keuzeprogramma. Dagelijks fietsen of wandelen we, onder 
begeleiding van lokale gidsen, naar de mooiste plekjes in de omgeving. ’s Avonds laten we ons 
bijpraten over natuur, landschap en bewoningsgeschiedenis van het gebied.  

Laat je verwonderen en ontdek zelf het weidse landschap van noord Nederland.  

Accommodatie 

We verblijven bij Robersum Recreatie in Vierhuizen. Voor binnenslapers zijn er keurige 3-6 persoons 
kamers, voor kampeerders een ruim maar beschut kampeerveld. Meld je nu aan, zodat je van een 
plekje verzekerd bent. De voorwaarden vind je op het aanmeldingsformulier 

 

Deelnamekosten 1 

Het bedrag is inclusief overnachtingen, alle maaltijden en 
excursies. Drankjes uit de bar zijn voor eigen rekening. Voor de 
excursies heb je een fiets nodig. Het is mogelijk een fiets te huren 
tegen meerprijs.  

Binnenslapen: Volwassen en jongeren vanaf 14 jaar € 330,-  

Kamperen: Kampeerders betalen € 300,- p.p.,  

Kinderen (tussen 7 en 14 jaar) € 130,-.  
 

Ben je geen IVN- of KNNV-lid? Ook dan ben je welkom, maar betaal je € 20,- p.p. extra. 

 
1 In overleg met de penningmeester (Herman Offereins) is een korting mogelijk voor mensen met een klein budget. 

https://drive.google.com/open?id=1hxxytQgydpl8W5Fd3YzFJFD1DEzF9DIEqKSG6yJrqZM


Activiteitenprogramma 

• We ontbijten met z’n allen vanaf 8:00 uur en zijn van 9:30 – 16:30 uur op excursie 

• Excursies onder leiding van lokale deskundigen en vrijwilligers 

• Er zijn dagelijks excursies geschikt voor kinderen vanaf 7 jaar. 

• ’s Avonds zijn er activiteiten als lezingen en schemerexcursies.  

Kort weekoverzicht  

• Vrijdag 31 juli: alle deelnemers zijn vanaf 16:00 uur welkom bij ‘Robersum Recreatie’.  

• Zaterdag is er een fietstocht om de omgeving beter te leren kennen. 

• Op zondag, maandag en donderdag is er een gevarieerd keuze programma met diverse 
excursies in kleine groepjes.  

• Dinsdag is de ‘vrije dag’. Iedereen kan deze dag naar eigen wens invullen. Er is in de 
omgeving nog veel meer te ontdekken en te beleven! 

• Woensdag: natuurwerkdag met een excursie ter plekke. 

• Vrijdag 7 augustus: ontbijt en vertrek voor 10.00u.  
 

Aanmelding en betaling 
Meld je aan via het aanmeldingsformulier. Deze 
is te vinden en in te vullen op de IVN 
zomerweeksite www.ivn.nl/ivn-zomerweek. 
Aanmeldingen worden behandeld op volgorde 
van binnenkomst en na ontvangst van het 
inschrijfgeld. We raden deelnemers van de IVN 
Zomerweek aan om een annulerings- en 
reisverzekering af te sluiten. 
 

Graag tot ziens! 
 

Stichting IVN Zomerweek organiseert jaarlijks een compleet verzorgde vakantieweek voor 
natuurliefhebbers uit heel Nederland. Een actieve week met veel natuurbeleving, landschap en 
cultuurhistorie.  

 

Contact  IVN Zomerweek 

 

Herman Offereins, 
penningmeester 
ivnzomerweek@gmail.com 
http://www.ivn.nl/ivn-
zomerweek 

 

 

 
Postadres: 
Bronsveenlaan 59,  
9665 AB Oude Pekela 

 

 

 

Locatie IVN Zomerweek 2020 
Robersum Recreatie 
Panserweg 5  
9975 VZ Vierhuizen 

https://robersum.nl 
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