
ZWERVEN EN 

STRUINEN

Haal je stevige stappers maar uit de kast. Met je huisje op je rug gaan we 
een aantal dagen flink verdwijnen in de natuur. Rondstruinen, kamperen, 
de natuur van dichtbij ervaren, buiten leven, bewegen en slapen. We 
laten je zien dat je voor zo’n meerdaagse zwerftocht helemaal niet ver 
van huis hoeft. In de pracht en praal van glooiend Zuid-Nederland, de 
Belgische Ardennen of Luxemburg leer je wat er bij zo’n meerdaagse 
tocht komt kijken. Omdat je ultieme trip in de bergen door corona niet 
door kan gaan, omdat het dichtbij huis ook hartstikke mooi is of als 
voorbereiding op een heftige buitenlandse wildkampeertocht.



Programma
Zie exacte data op de website - maximaal 10 personen - vertrek vanaf 6 personen
 
Dag 1 Reisdag en eerste bivak
Na aankomst bij het verzamelpunt duiken we de natuur in en installeren ons 
na een aantal uur lopen op onze eerste slaapplek waar verder ingaan op de 
kamproutine en met elkaar genieten van de avond buiten.

Dag 2 en 3 Rondzwerven
We leven het leven als nomaden dichtbij huis. We verplaatsen van slaapplek 
naar slaapplek en laten het avontuur over ons heen komen.

Dag 4 Van trail naar stad
Na de laatste ochtendroutine buiten en de laatste route-etappe is het tijd 
voor de terugreis naar huis.

Fysiek ●●●○○
Cultuur ●●○○○

Avontuur ●●●●○

Comfort ●●○○○
Wildlife ●●○○○

Vaardigheden ●●●●●

Thema en niveaus
Het thema van deze reis is Rewild Your Skills, voor de avontuurlijke 
groepsreiziger die meer wil leren over wildernisvaardigheden. Daarnaast is 
deze trip redelijk fysiek. We hiken dagelijks flinke stukken door heuvelachtig 
terrein en dragen voor een aantal uren een volle tas met al onze eigen 
spullen op de rug. Een goede conditie is daarom wenselijk.

Want hoe werkt dat meerdaags rondtrekken eigenlijk? Hoe vind je 
bijvoorbeeld je weg? Wat zijn nou dé items om bij je te hebben? Hoe pak je 
je rugzak in? Neem je medische spullen mee? Hoe organiseer je voeding en 
water? Hoe kun je de natuur om je heen in je voordeel gebruiken?

Tijdens deze reis ga je leren en een mooie ervaring hebben tegelijkertijd. 
Onderweg zijn de dingen eenvoudig maar hard werken. Geen comfort 
van een warm huis, geen volle koelkast of warm water met een druk op 
de knop. We gaan mee in het dagritme van het buitenleven waar enkel 
de essentiële dingen centraal staan. Koken, water zuiveren, tentenkamp 
op- en afbouwen, tas inpakken, lange afstanden verplaatsen, onvoorziene 
uitdagingen overwinnen, vuur maken, etc. Daarom zijn de dagen lang en 
intensief. En elke minuut van de dag zijn we buiten, ongeacht het weer!



Materiaal en uitrusting
Voor deze reis zijn een de volgende items noodzakelijk:

TIP!
Mocht je de juiste outdoorspullen willen aanschaffen, dan kun je daarvoor 
bij Rewild terecht. Op reis met Rewild betekent aantrekkelijke tarieven. 

• Trekkingrugzak (40-60L) 
• Wandelstokken
• Wandelschoenen categorie A of 

A/B en waterdicht (of waterdichte 
sokken)

• Wandelkleding en sokken
• Waterdichte jas en broek
• Tussenlagen en extra warme 

kleding
• Pet / Muts / Jungle hat 
• Neksjaal / buff / doek / sjaal 
• Zonnebril
• Sandalen / flip-flops 
• Korte wandelbroek 
• Sneldrogende zwembroek / 

sportbroek
• Hoofdlamp met accu of 

reservebatterijen
• Twee liter drinkcapaciteit 

(thermosfles/bidon/drinkzak/
softflasks)

• Slaapspullen voor kamperen (mat, 
slaapzak en kussen)

• Kampeerbestek, bord en beker 
• Regencover en waterdichte 

zakken
• Aansteker en een vuiniszak
• Aluminium deken en fluit
• Persoonlijke EHBO-kit inclusief 

blarenpleisters en sporttape en 
persoonlijke medicatie

• Toiletspullen, toiletpapier / 
doekjes en zonnebrandcrème

• Eventueel een microvezel 
handdoek

• Paspoort, verzekeringspas, 
bankpas

• Thee, koffie of andere dranken en 
lunch en snacks voor tussendoor. 

• Eventueel navigatiemiddelen 
(GPS, topokaart, kompas), 
batterijen & power bank, mes/
multitool, reserveveters, ducttape 
en oordoppen





Reisgarantie, boeking en COVID-19
Het vertrek van deze trip is gegarandeerd vanaf 6 personen. Er kunnen 
maximaal 10 personen mee. Deze reis is een pakketreis en om te 
voldoen aan de wettelijk verplichte garantiestelling op pakketreizen 
maakt Rewild gebruik van de STO-reisgarantie. Dit betekent dat je het 
bedrag voor de reis niet aan Rewild maar aan de Stichting Derdengelden 
Certo Escrow betaalt. Nadat je geboekt hebt op de website van 
Rewild ontvang je van Certo Escrow een betalingsmail voor de verdere 
financiële afhandeling. Mocht de reis door COVID-19 niet door kunnen 
gaan garanderen we je een volledige teruggave van de reissom.  

Verzekering
Om deel te kunnen nemen aan Rewild reizen moet je verzekerd zijn voor 
activiteiten in bergachtig gebied buiten de gebaande paden. Je kunt hiervoor 
informeren bij je huidige verzekering of een reisverzekering afsluiten bij de 
Nederlandse Klim- en Bergsportvereniging.

Voorwaarden deelname aan Rewild reizen
Door deel te nemen aan een Rewild reis, accepteer je de algemene 
reisvoorwaarden, zoals te vinden onderaan de website. De annulerings-
voorwaarden staan hier ook in uitgelegd.ook in uitgelegd.

Voeding
Ontbijt en diner wordt georganiseerd door Rewild en is inbegrepen in de 
pakketprijs. Neem zelf wat snacks en lunch mee voor tussendoor en tijdens 
het lopen.

Kosten
De kosten voor deze reis zijn €250,- per persoon. Dit is inclusief:

• een huurtarp en grondzeil of tent
• kampeerontbijt en -diner voor alle dagen
• 3 overnachtingen op een natuurterrein
• eindeloos veel pearls of wisdom
• 2 gidsen

Niet inbegrepen zijn je vervoer naar het startpunt, je eten tijdens het 
lopen en een reisverzekering.

Logistiek
Iedereen reist op eigen gelegenheid af naar het startpunt van de 
zwerftocht. De kosten hiervoor vallen buiten de pakketprijs. 

Bezoek re-wild.nl voor meer reizen!


