
DE VOORDELEN: 
- midden in de natuur; 

- rust, ruimte en vrijheid; 

-  groepen van 10 tot 1500 

personen; 

- alle ruimte voor activiteiten;

- arrangementen op maat. 
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Vijftien locaties
Op de veertien GroepsNatuurkampeer-
terreinen in Nederland en één net over 
de grens in België organiseer je je 
familieweekend, schoolkamp of bruiloft 
op de mooiste plekken van het land. 
Alle kampeerterreinen zijn gelegen in of 
bij een natuurgebied, natuurbeleving 
staat centraal. Op de GroepsNatuur-
kampeerterreinen kun je samen genieten 
van het buitenleven, activiteiten onder-
nemen en ’s avonds rond het kampvuur 
zitten. De locaties zijn zeer divers: van 
terreinen met uitgebreide voorzieningen 
en comfort (puur natuur en natuur plus) 
tot een basic en avontuurlijk terrein 
zonder sanitair (puur avontuur). Je huurt 
een eigen veld of zelfs het hele terrein af 
voor jouw groep. Extra fijn in een tijd 
waarin we voldoende afstand van elkaar 
moeten houden. Kies de locatie die het 
beste bij jullie past!

Zeewolde

Kootwijk

Epe

Vijlen

Stadskanaal

Papenvoort

Nietap

West

Vlieland

Hamont-Achel (B)

Elp
Wieringerwerf

Ommen

Okkenbroek

ORGANISEER JE 
FAMILIEWEEKEND, 

KAMP, REÜNIE OF 
BRUILOFT OP EEN 
GROEPSNATUUR-
KAMPEERTERREIN!



Verklaring symbolen 

e aantal koude douches
f aantal warme douches
?  aantal toiletten
g  toegankelijk voor tenten
h toegankelijk voor tourcaravans
i  toegankelijk voor campers/max. aantal 
j toegankelijk voor vouwwagens
k  voorzieningen voor verblijf met paard
l  elektriciteitsaansluiting voor  

kampeermiddelen/ampère
m aantal plaatsen met elektra
n eenvoudige speelvoorzieningen
o voorzieningen mindervaliden
p  huisdieren toegestaan (aangelijnd)
q huisdieren niet toegestaan
s reserveren mogelijk

r afstortplaats cassettetoilet
v  afstand dichtstbijzijnde levens-

middelenwinkel
w afstand halte openbaar vervoer
x Trekkershutten aanwezig/aantal
z   kampvuur en/of vuurpotten  

toegestaan
y  natuurlijk zwemwater binnen een 

straal van 1 km
  kano-aanlegplek binnen een straal  

van 500 m 
A  slechtweervoorziening aanwezig
B fietsverhuur aanwezig
 wifi aanwezig
 hele jaar geopend
 trouwen in de natuur



Activiteiten
Op de GroepsNatuurkampeerterreinen is van alles te beleven, in en met 
de natuur. Omdat je een eigen veld (of het gehele terrein) tot je beschikking 
hebt, is er alle ruimte voor bosspelen, speurtochten, sportwedstrijden 
en spelletjes. Organiseer ze zelf, of laat ze organiseren. Vaak kun je 
spelmateriaal huren. Bovendien is er op bijna alle terreinen een vuurplek 
aanwezig. Hier kun je ’s avonds napraten over de dag, marshmallows 
roosteren en kampvuurmuziek maken.  

Te huur
Op alle terreinen kun je met je eigen kampeermiddelen terecht. Heb je 
geen eigen materialen? Dan zijn er op een aantal terreinen tenten te huur 
om in te slapen, te koken of in samen te komen.

Fietsarrangement
Kun je niet kiezen tussen alle GroepsNatuurkampeerterreinen? Boek 
dan een fietsarrangement! Zo kun je eerst een paar dagen in het bos 
kamperen om vervolgens nog een aantal nachten aan het water te 
verblijven. Het bagagevervoer wordt voor je geregeld, zodat je zonder 
zware bepakking kunt fietsen van het ene naar het andere terrein. 
Informeer bij de beheerders naar de mogelijkheden.

Ga eens winterkamperen!
Kamperen in de winter is een echte uitdaging en een ervaring om nooit te 
vergeten. Samen bij het vuur zitten en sterren kijken: het zijn momenten 
van verbinding. De winter is bovendien een prachtig seizoen voor allerlei 
buitenactiviteiten. Pizza’s bakken in een houtoven, een gps-tocht maken 
of een zeskamp afleggen, de mogelijkheden zijn eindeloos. Informeer 
bij de beheerder van het terrein naar het actuele aanbod of organiseer 
je activiteiten zelf. Er zijn vijf GroepsNatuurkampeerterreinen waarop je 
het hele jaar kunt kamperen. De meeste andere terreinen zijn geopend 
van april t/m september.



Fruitmand
Alle spelers staan of zitten in een kring. Iedereen heeft een stoel of 
hoepel o.i.d. De spelleider geeft iedereen (zichzelf ook) een fruitnaam, 
bijvoorbeeld appel, banaan of peer. De spelleider staat in het midden 
en zegt bijvoorbeeld peer. Op dat moment moeten alle “peren” van 
plaats verwisselen (niet naar dezelfde plaats terug) en probeert de 
spelleider een plaats te bemachtigen. De speler die geen plaats heeft 
blijft in het midden en noemt op zijn beurt ook weer een van de drie 
vruchten. Er is echter nog een andere mogelijkheid. Zegt de speler 
namelijk ‘fruitmand’, dan moet iedereen van plaats verwisselen. De 
speler die overblijft staat dan in het midden.

Let op: als je in het midden staat maakt het niet uit of je op de plaats 
van een appel of peer terecht komt terwijl je zelf banaan bent. Je blijft 
deze vrucht voor de rest van het spel.

Levend boter, kaas en eieren
Teken op de grond een rooster van vier bij vier vakken. Met 6 of 8 
spelers vorm je twee teams, de kruisjes en de rondjes. De spelregels zijn 
hetzelfde als voor boter, kaas en eieren op papier. Om beurten gaat een 
van de spelers van elk team in een willekeurig vakje staan. Het team dat 
als eerste drie van zijn spelers op een rij krijgt, scoort een punt.

Bosvoorwerpen
De spelleider zoekt in het bos of op het terrein tien willekeurige voor-
werpen: een blad, een takje, een eikel, een stukje mos of iets derge-
lijks. Hij legt ze bij elkaar. Alle spelers mogen één minuut lang naar de 
voorwerpen kijken. Daarna legt de spelleider er iets over. De spelers 
gaan vervolgens zelf het bos in om het snelst dezelfde tien voorwerpen 
bij elkaar te zoeken. Wie heeft de beste speurneus?

SPELLETJES-

TIPS



KAMPEER-
RECEPTEN

Quotes:
“ Zelfs tijdens ons regenachtige, koude tripje in december genoten we 
volop van de natuur en gastvrijheid. Eigenaar Hendrik kwam ons zelfs 
ongevraagd extra hout brengen, top!” 
- Helene

“ Prachtige beschutte plekjes, schoon sanitair en kampvuur: wij hebben 
zeer genoten tijdens ons weekend met vrienden en familie.” 
- Elizabeth

“ Tijdens Hemelvaart hadden we ons jaarlijkse familieweekend met 14 
personen. Vriendelijke ontvangst en veel vrijheid. Prettige, eenvoudige 
keuken waar we onze gezamenlijke maaltijden bereid hebben. Gewandeld, 
gefietst en gekanood in de mooie bosrijke omgeving. Heel bijzonder!” 
- Thea

“ Leuke activiteiten geboekt, zoals een fotokompastocht naar een 
uitkijktoren in de buurt. En ‘s avonds met elkaar nagenieten bij het 
kampvuur. Een weekend om nog lang naar terug te kijken. Aanrader!” 
- Mieke



EASY CHILI  
door Gerda

Zo maak je het:
• Fruit de uien en knoflook aan en mix met de cajunmix.
• Bak vervolgens kort de paprika en prei mee.
• Voeg daarna de tomatensaus en bonen toe.
• Laat het lekker stoven tot alles gaar is.
• Serveer dit makkelijke maaltje met nacho’s of torilla’s.
• Natuurlijk ook lekker met een frisse salade erbij. 

 LINZENSOEP  
door Madelon

Zo maak je het:
• Snipper de ui en de knoflook en snijd de groenten in kleine stukjes.
•  Bak de ui en de knoflook glazig en voeg de rest van de groenten toe. 

Na circa 5 minuten de kruiden erbij doen en kort meebakken.
•  Zet de groenten onder water en breng aan de kook. Dan een  

kopje linzen toevoegen (grijze, gele of oranje - deze laatste koken 
mooi kapot).

•  Vergeet niet je favoriete bouillonpoeder of -blokjes toe te voegen, 
maar doe dat pas aan het eind van de kooktijd, want door het zout 
kunnen de linzen te stevig blijven.

•  Een half uurtje koken en lekker smullen!

BENODIGDHEDEN: 
•  2 tot 3 uien (grof gesneden)
• 2 teentjes knoflook
•  1 el cajunmix zonder zout
•  blikje tomatensaus
•  1 prei 
• 1 paprika

•  blik bonen, bijvoorbeeld chili 
beans of kidneybonen

•  voor erbij: nacho’s of tortilla’s
• eventueel gehakt toevoegen
•  scheutje olijfolie

BENODIGDHEDEN (4 PERSONEN): 
• 1 ui 
•  teentje knoflook 
•  groenten, bijvoorbeeld wortel, 

courgette en prei  
(wat er voorhanden is)

• tl paprikapoeder

• tl kurkema
•  halve tl gemberpoeder
•  halve tl komijn
•  kopje gedroogde linzen
•  ca. 1,5 l water
• 3 à 4 blokjes groentebouillon



GroepsNatuurkampeerterreinen

Locatie: Op een unieke locatie, in de bossen van Landgoed 
Welna op de Veluwe, ligt het duurzame kampterrein van 
Stichting Buitendoor. Op dit groepskampeerterrein staat 
verbinding door avontuur in de natuur centraal. Ideaal 
gelegen in een bos- en dierrijke omgeving en nabij 
recreatieplas. 

Terrein: Kamp Buitendoor bestaat uit twee delen. Voor 
grote groepen (tot 90 personen) biedt ‘Op het veld’ alle 
ruimte voor overnachten en activiteiten. Voor kleine 
groepen (tot 25 personen) is ‘In het bos’ een sfeervolle 
plek. Basisvoorzieningen voor beide terreinen zijn een 
groepstent, veldkeuken met kookgerei, koelkast en 
kampvuurkuil. Het sanitair met warme douches en toiletten 
wordt gedeeld door beide terreinen.

Verhuur en activiteiten: Tenten voor 2 tot 12 personen 
kunnen gehuurd worden. Buitendoor biedt outdoor koken, 
teambuildingsactiviteiten, boomhutbouwen en volledig 
verzorgde programma’s voor groepen jongeren aan. Voor 
mogelijkheden en tarieven kan contact worden opgenomen 
met de beheerders.

Duurzaam beheer: waterbesparende douches, 
moes-/kruidentuin, afvalscheiding, geen gebruik 

chemische middelen bij schoonmaak en onderhoud terrein.

Locatie: GroepsNatuurkampeerterrein Uteringskamp ligt in 
het Hart van Drenthe, nabij de Drentse dorpen Hooghalen, 
Grolloo, Elp en Schoonloo. Je bevindt je in 5000 hectare 
aaneengesloten natuur. De gevarieerde bossen, 
onverwachte vennen, weidse heidevelden, stuifzand en 
grillige beken geven je het gevoel dat je midden in de 
wildernis bent.

Terrein: Het GroepsNatuurkampeerterrein is door bos 
omgeven en heeft achttien veldjes en vier toiletgebouwen. 
In totaal is er plaats voor 1000 personen. Op dit terrein kun 
je alleen terecht met groepen van meer dan tien personen. 
In de omgeving zijn volop wandel- en fietsmogelijkheden. 
Er is een zwemplas op 400 m afstand.

Verhuur en activiteiten: Slaap- en kooktenten zijn te 
huur. Voor meer mogelijkheden, tarieven of arrangementen 
op maat kun je contact opnemen met de boswachter. 

Duurzaam beheer: geen gebruik chemische 
middelen bij schoonmaak en onderhoud terrein.

Puur Natuur
27,0 ha - Ruimte voor groepen 
van 10 tot 1000 personen.
Open: 01/04 - 01/11

f24 ?24 g h i @ j 
o q v3,4 w1,4 y z A 

Tarieven:
€ 7,00 per persoon per nacht 
(excl. toeristen belasting en 
reserverings kosten). 

Voor evenementen, festivals en 
speciale activiteiten kunnen er 
andere tarieven gehanteerd 
worden. 

Neem voor meer informatie 
contact op met de boswachter.

ELP | Uteringskamp
Ieberen 1 | 9442 TJ Elp | Drenthe

Contact: Staatsbosbeheer
tel. +31 (0)6-23868168 (geen sms)
uteringskamp@staatsbosbeheer.nl
www.logerenbijdeboswachter.nl/groepskamperen

EPE | Kamp Buitendoor
Gortelseweg | Epe | Gelderland 
GPS: 52.354680, 5.875582
Contact: Floor Vullings & Merel Koning
+31 (0)6-44175420 | bgg +31 (0)6-16658674
info@kampbuitendoor.nl
www.kampbuitendoor.nl

Natuur Plus
2,0 ha - Ruimte voor groepen 
tot 90 personen.
Open: 01/01 - 31/12

f4 ?10 g h i @ j 
l6A m10 p s v9,0 w7,7 
z A   

Tarieven:
0-30 personen:  € € 10,50
31-60 personen: € € 10,00
61-90 personen: € € 9,50 

Er geldt een minimaal bedrag 
per boeking van € 300. Huur 
tenten vanaf € 5,00. Alle 
tarieven zijn per persoon per 
nacht (excl. tb). Kijk voor meer 
tarieven op  
www.kampbuitendoor.nl.



GroepsNatuurkampeerterreinen
KOOTWIJK | Harskamperdennen
Houtvester van het Hoffweg 25 | 3775 KB Kootwijk 
Gelderland
Contact: Barend van der Veen en Ypie Hollema
tel. +31 (0)318-456272
info@harskamperdennen.nl
www.harskamperdennen.nl

Locatie: Het terrein ligt binnen het grofwildraster van een 
uitgestrekt bos- en heidegebied op de Zuidwest Veluwe. 
Het Kootwijkerzand, de grootste levende zandverstuiving 
van West-Europa, is op loopafstand. Radio Kootwijk met 
zijn opvallende bouwwerken midden in de natuur ligt 6 km 
verderop. De dorpjes Kootwijk en Harskamp zijn vlakbij.

Terrein: Groepskamperen in een natuurlijke omgeving, 
speciaal voor families, vrienden, scholen en verenigingen.  
Er zijn kampeerplaatsen met elektriciteit en een eigen 
sanitairgebouw met kookgelegenheid. Het is een apart stuk 
grond bij een groter kampeerterrein. Kampvuur mogelijk. 

Verhuur en activiteiten: Multifunctionele groepsruimte 
en vuurschalen te huur.

Duurzaam beheer: waterbesparende douches en 
toiletten, zonnecellen, groene energie, spaarlampen, 
afvalscheiding, gerecycled papier, duurzaam vervoer 
op terrein, geen gebruik chemische middelen bij 
schoonmaak en onderhoud terrein.

Natuur Plus 
1,3 ha - Ruimte voor groepen 
van minimaal 35 tot maximaal 
50 personen.
Open: 23/04 - 03/10

f4 ?4 g h i @ j 
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Tarieven:
Weekend:  18,50 p.p. / 2 nachten
Midweek:  24,50 p.p. /  
4 nachten
Halve midweek:  15,20 p.p. / 
2 nachten
p  2,00
l  2,75 p.n.
tb  1,08 p.p.p.n.

Slechtweeraccommodatie: €  
€ 185,00 per groep (verplicht)

Locatie: In de kop van Drenthe, op nog geen 20 minuten 
van de stad Groningen, ligt De Jarden. Direct aan het 
Leekstermeer in natuurgebied De Onlanden. Een wereld 
van water, rietkragen en prachtige wetlands. Dineren op 
het terras aan het water, leren zeilen en surfen, fietsen en 
wandelen... actief genieten dus!
 
Terrein: Kamperen in een prachtige omgeving, voor families, 
vriendengroepen en andere actieve natuurliefhebbers. 
Ontdek het ruime Groeps Natuurkampeerterrein van vijf 
velden met water en elektra-aansluiting. Speelnatuur, 
sportveld en luxe shelter. Iedere avond vuurtje stoken en 
’s morgens verse broodjes. Genieten met een familie van  
10 of een vereniging van 110!

Verhuur en activiteiten: Vele extra mogelijkheden: zeilen 
en vlotten bouwen of een compleet meerdaags arrangement. 
Ontbijt-/lunch-/diner service. Zeil- en surflessen, team-
building of zelf een mooie route varen. Vaar-, fiets- en 
wandel routes aanwezig. Wifi in restaurant. Huur van  
tenten en koelkasten is mogelijk.

Duurzaam beheer: waterbesparende douches en 
toiletten, groene energie, zonnecellen, pelletkachel, 

eigen bronwater, WTW-installatie, afvalscheiding, materiaal-
gebruik speelvoorziening, geen gebruik chemische 
middelen bij schoonmaak en onderhoud terrein.

Natuur Plus
1,5 ha - 5 velden voor 10 tot 
35 personen. Maximaal 150 
 personen in totaal.
Open: 23/04 - 13/09

f14 ?4 g h i @ j 
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w3,0 y z A   

Tarieven:
 8,65 per persoon per nacht 
(excl. tb:  1,10 vanaf 13 jaar). 
Tarieven incl. natuurbijdrage  
De Groene Koepel. 

Kijk voor meer tarieven op 
www.dejarden.nl.

NIETAP | De Jarden
Meerweg 13 | 9312 TC Nietap | Drenthe

Contact: Fam. Cnossen
tel. +31 (0)594-512073
info@cnossenleekstermeer.nl
www.cnossenleekstermeer.nl



GroepsNatuurkampeerterreinen

Locatie: Gelegen in het bosgebied van Ommen, vlak bij de 
rivier De Regge. Het Vechtdal is een van de meest veelzijdige 
natuurgebieden van ons land met de Lemelerberg, uitge-
strekte bossen, heide en zandvlaktes. Ideaal voor wandelen, 
fietsen en kanoën.

Terrein: Er zijn twee kampeervelden uitsluitend voor 
groepen. Hierdoor heeft je groep een eigen kampeerveld! 
De velden liggen in een stuk bos van 16 ha. Je slaapt 
tussen de bomen. Er is een gezellige tipi groepstent met 
tafels en banken. Daarnaast een keukentent met service-
kast en koelkast. In het toiletgebouw is een ruimte met een 
koffiezetapparaat, waterkoker en oven. Koken kan op ons 
gasfornuis.

Verhuur en activiteiten: Je kunt leuke activiteiten doen, 
zoals een zeskamp of een fotokompastocht. Wil je een 
grotere uitdaging? Kies dan voor een kano-afzaktocht of 
klauteren in het klauterwoud. Of ga koken op onze  
Tundra-grill, koken op open vuur met gietijzeren pannen 
of bak zelf pizza’s in de houtoven! Slaaptenten huren is 
mogelijk.

Duurzaam beheer: waterbesparende douches en 
toiletten, groene energie, afvalscheiding, materiaal-

gebruik speelvoorziening, geen gebruik chemische 
middelen bij schoonmaak en onderhoud terrein. 

OMMEN | De Wolfskuil
Wolfskuil 15 | 7731 AP Ommen | Overijssel

Contact: Marcel Verheij, Hopman Repelaer Stichting
tel. +31 (0)529-451631
info@wolfskuil.nl
www.wolfskuil.nl

Natuur Plus
16,0 ha - Ruimte voor 2 groepen 
van 10 tot 35 personen.
Open: 10/04 - 01/10

f4 ?4 g i j l4A m4 
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Tarieven:
Met eigen tenten:
Weekend:  22,50 p.p.
Halve midweek:  17,50 p.p.
Midweek:  30,00 p.p.
Week:  42,00 p.p.
Met huurtenten:
Weekend:  30,50 p.p.
Halve midweek:  27,50 p.p.
Midweek:  43,00 p.p.
Week:  59,50 p.p.
Tarieven incl. groepstent en 
natuurbijdrage De Groene 
Koepel en excl. tb.

OKKENBROEK | Oostermaet
Oerdijk 123a | 7434 RA Okkenbroek | Overijssel

Contact: Mevr. Meijerink
tel. +31 (0)570-551691
www.ijssellandschap.nl

Puur Natuur
1,0 ha - Er is ruimte voor 
groepen van minimaal 10 tot 
maximaal 95 personen.
Open: 01/04 - 01/11

e2 ?2 g v3,2 w0,3 z q

Tarieven:
Overnachting:  2,75 p.p.p.n.
Dagbezoeker:  1,50 
tb  0,43

Locatie: Oostermaet is gelegen op Landgoed ‘t Oostermaet, 
bij de plaatsen Okkenbroek en Lettele. Het betreft een 
groot landgoed van 550 ha, met een boskern van 285 ha, 
inclusief een aantal fraaie natuurterreinen. De oorsprong 
van het landgoed ligt in de jacht. Omstreeks 1900 kocht 
Abraham Capadose, topman bij de ‘Koninklijke Olie’ een 
groot deel van het gebied ter uitoefening van de jacht.  
Hij liet een tweetal jachthuizen plaatsen en plantte vele 
rododendronstruiken om het wild schuilgelegenheid te 
bieden. De jachthuizen staan er nog steeds en de  
rododendrons zijn nu in de maanden mei en juni een 
bezienswaardigheid.

Terrein: Het GroepsNatuurkampeerterrein is gelegen in 
een gemengd en oud bos. Het bestaat uit een familieveld 
met plaats voor 10 tot 35 personen, en een ruimer veld 
voor 35 tot 60 personen. Er is een grote kampvuurplaats en 
een eenvoudige sanitaire voorziening.



GroepsNatuurkampeerterreinen

Natuur Plus
1,0 ha - Ruimte voor groepen 
van 10 tot 100 personen.
Open: 01/01 - 31/12

f9 ?11 g h i @ j l8A 
m40 p s r v5,0 w1,0 z A 



Tarieven:
C  8,80 p.p.p.n.
tb   1,20 p.p.p.n.
afvalheffing:  1,00 p.p.p.n.

Voor grote groepen kunt u 
contact opnemen.

PAPENVOORT | Landgoed Mariahoeve
Papenvoort 2 | 9447 TV Papenvoort | Drenthe

Contact: Hendrik Entjes
tel. +31 (0)6-53340010
info@mariahoeve-papenvoort.nl
www.mariahoeve-papenvoort.nl 

Locatie: De Mariahoeve is een landgoed in het Drentse 
Papenvoort. Het landgoed heeft een oppervlakte van 
ongeveer 20 hectare en is in privébezit. Het bestaat uit een 
mooi, soortenrijk gemengd loof- en naaldhout bos. 

Terrein: Voor groepen is de Grote Eik beschikbaar: een 
magische plek met veel historie aan een vijvertje.

Verhuur en activiteiten: Op het terrein is een prachtig 
meertje van glaciale oorsprong met een grootte van ruim 
1,5 hectare waarin door onze gasten gevist mag worden.

Duurzaam beheer: waterbesparende douches, geen 
gebruik van chemische middelen bij schoonmaak en 

onderhoud terrein.

Locatie: De Kapschuur ligt aan de rand van Stadskanaal 
op de grens van Drenthe en Groningen, in het mooie 
 Westerwolde en bij landschap De Veenhuizerstukken met zijn 
unieke cultuurhistorie. Er zijn diverse knooppunten routes en 
wandelroutes nabij het kampeerterrein. Een  aantal  toeristische 
attracties in de omgeving zijn:  Stoomtrein S.T.A.R.,  Vesting 
Bourtangeen recreatiegebied Pagedal.

Terrein: De Kapschuur heeft een oppervlakte van 2,2 ha. 
De omringende vloeivelden van De Veenhuizerstukken worden 
nog in stand gehouden en creëren een gunstig leefgebied 
voor watervogels en steltlopers. Het terrein is zeer geschikt 
voor mensen met kinderen en door de inrichting ook voor 
de rustzoekers. Overkapte vuurplaats aanwezig. 

Verhuur en activiteiten: Indien gewenst regelen wij een 
aantal activiteiten voor je. Verhuur van tenten, fietsen, 
steppen, E-kickbikes, barbecue, gps, enzovoort. We hebben 
ook een leuk arrangement, expeditie kapschuur. Brandhout 
voor het kampvuur is te koop bij de receptie. Groeps-
accommodatie aanwezig. 

Duurzaam beheer: waterbesparende douches, 
afvalscheiding, materiaalgebruik speelvoorziening  

en sanitairgebouw.

Natuur Plus
1,0 ha - Ruimte voor groepen 
van 10 tot 100 personen.
Open: 15/03 - 01/11
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Tarieven:
C   5,25
D (4-12)  3,15
l  2,10
tb   1,10
Huur grote partytent  18,00 
Afvalheffing (tot 30 personen):
  11,00
Afvalheffing (vanaf 31 personen):
  16,00

Tarieven zijn p.p.p.n.

STADSKANAAL | De Kapschuur
De Vloeivelden 3 | 9501 LG Stadskanaal | Groningen

Contact: Jaap en Jolanda Rijks
tel. +31 (0)599-638801 (ook voor WhatsApp)
info@campingdekapschuur.nl
www.campingdekapschuur.nl



GroepsNatuurkampeerterreinen
VIJLEN | Paradijsvogels
Cottessen 12 | 6294 NE Vijlen | Limburg

Contact: Paul Franssen
tel. +31 (0)6-46432582
info@paradijsvogels.nl
www.paradijsvogels.nl

Natuur Plus
1,0 ha - Ruimte voor één groep 
van minimaal 20 tot maximaal 
60 personen.
Open: 01/04 - 01/11
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Tarieven:
C    10,00
tb    2,20

Minimaal drie nachten. Borg 
van  500 wordt binnen een 
week terug  gestort, mits netjes 
achtergelaten.

Tarieven zijn p.p.p.n.

Locatie: Dit is een van de mooiste plekjes van Zuid-Limburg, 
een groene hotspot in het Geuldal met een erg mooi uitzicht. 
Paradijsvogels ligt in de hoogte, tegen de rand van het grote 
Vijlenerbos, een plateaubos. Epen, Maastricht, Valkenburg, 
Vaals, Aken (Duitsland) en Luik (België) binnen handbereik. 
Voor sportieve mensen een uitdagende omgeving om te 
hardlopen, wandelen, fietsen en mountainbiken. Verder is er 
een grote verscheidenheid aan flora en fauna.

Terrein: Het terrein is een enigszins heuvelachtige, open 
hoogstamboomgaard vlakbij het bos en met mooi uitzicht 
over het Geuldal. Er is veel ruimte voor spelen en een fijne 
kampvuurplek en blokhut om ‘s avonds samen te genieten. 
Ook is er een groepsaccommodatie aanwezig. 

Verhuur en activiteiten: Vele activiteiten mogelijk zoals 
bergboerengolf, schapendrijven, mergel carving, vlaaien- en 
pizzabakken in een houtoven en boogschieten. Kijk voor 
meer informatie op de website.

Duurzaam beheer: waterbesparende douches en 
toiletten, groene energie, zonnecellen, moes-/
kruidentuin, afvalscheiding, compostering groen-

afval, materiaalgebruik sanitairgebouw, geen gebruik 
chemische middelen bij schoonmaak en onderhoud terrein.

Locatie: GroepsNatuurkampeerterrein De Lange Paal ligt 
op Vlieland, waar de zee, de zon en de wind de hoofdrol 
spelen. Op dit kleinste Waddeneiland ervaar je rust en 
ruimte. Ook is het een paradijs voor vogels. Vlieland staat 
synoniem voor genieten voor iedereen.

Terrein: Het kampeerterrein bestaat uit drie velden met 
twee toiletgebouwen. De winkels bevinden zich op 3,5 km. 
Let op: Vlieland is niet toegankelijk voor auto’s. Informatie 
over veerdienst Harlingen-Vlieland via Rederij Doeksen:  
tel. +31 (0)88-9000888. 

Verhuur en activiteiten: Ingerichte keukentent te huur 
met 10 picknickbanken (ingericht voor max. 40 personen). 
De keukentent is te huur van 15 mei tot 1 juli. Voor meer 
mogelijkheden, tarieven of arrangementen op maat kun je 
contact opnemen met de boswachter. 

Duurzaam beheer: waterbesparende douches, 
zonnecellen, geen gebruik chemische middelen bij 

schoonmaak en onderhoud terrein.

Puur Natuur
1,5 ha - Drie velden met ruimte 
voor groepen van 12 tot 100 
personen.
Open: 01/04 - 04/10
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Tarieven:
 7,00 per persoon per nacht 
(excl. toeristen belasting en 
reserverings kosten). 

Voor evenementen, festivals 
en speciale activiteiten kunnen 
er andere tarieven gehanteerd 
worden. 

Neem voor meer informatie  
contact op met de boswachter.

VLIELAND | De Lange Paal
Postweg 1a | 8899 BZ Vlieland | Friesland
Contact: Frederika Breijer, Staatsbosbeheer 
tel. +31 (0)6-23868013 (geen sms)
langepaal@staatsbosbeheer.nl
www.logerenbijdeboswachter.nl/groepskamperen



GroepsNatuurkampeerterreinen
WEST-TERSCHELLING | Swartduin 
Longway 28 | 8881 CM West-Terschelling | Friesland
Contact: Staatsbosbeheer
tel. +31 (0)6-23868446 (geen sms)
h.hek@staatsbosbeheer.nl
www.logerenbijdeboswachter.nl/groepskamperen

Puur Natuur
1,5 ha - Er zijn 7 velden met 
ruimte voor groepen van 15 tot 
300 personen.
Open: 01/04 - 04/10
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Tarieven:
 7,00 per persoon per nacht 
(excl. toeristen belasting en  
reserveringskosten). 

Voor evenementen, festivals 
en speciale activiteiten kunnen 
er andere tarieven gehanteerd 
worden. 

Neem voor meer informatie  
contact op met de boswachter.

Locatie: GroepsNatuurkampeerterrein Swartduin ligt op 
Terschelling. Op de kaart is ons middelste Waddeneiland 
maar een smalle streep land tussen Noordzee en Wadden-
zee, maar wat een rijkdom aan natuur! Het dorp West- 
Terschelling ligt op loopafstand.

Terrein: Het groepsterrein ligt in een duingebied omgeven 
door bos. Er zijn zeven velden met op elk veld een vuurboei 
met brandklaar hout. In de omgeving zijn volop wandel-  
en fietsmogelijkheden. Informatie over veerdienst  
Harlingen-Terschelling via Rederij Doeksen: 
tel. +31 (0)88-9000888.

Verhuur en activiteiten: Voor meer mogelijkheden,  
tarieven of arrangementen op maat kun je contact  
opnemen met de boswachter.

Duurzaam beheer: geen gebruik chemische 
middelen bij schoonmaak en onderhoud terrein.

Locatie: Honderd jaar geleden zwommen hier vissen. Nu 
zie je er egels, vossen, uilen, buizerds en reeën. Omarmd 
door een zeer gevarieerd en groot bos. ‘s Avonds word je 
getrakteerd op het gakken van honderden overvliegende 
ganzen. Een verrassende kampeergelegenheid tussen 
bomen, struikgewas en natuurlijke bosbewoners. 

Terrein: De Snippenwei van Natuurkampeerterrein Het 
Bos Roept! Ideaal voor groepen vanaf zo’n 30 personen. 
Een ruim opgezet terrein - je kunt je tent, camper, hangmat 
of caravan kwijt waar je maar wilt. De Snippenwei heeft 
een grote kampvuurplaats om ‘s avonds gezellig fikkie te 
stoken of worstjes te roosteren. Verder beschikt het terrein 
over een grote groepsruimte met een volledig ingerichte 
keuken voorzien van koelkasten, gasfornuis en oven.  
Ook is er standaard zitgelegenheid voor 32 personen.  
Op de Snippenwei is een drietal stroompunten buiten 
beschikbaar.

Duurzaam beheer: groene energie, zonneboiler, 
helofytenfilter, geen gebruik chemische middelen bij 

schoonmaak en onderhoud terrein.

WIERINGERWERF | De Snippenwei
Noorderdijkweg 23a | 1771 MJ Wieringerwerf | 
Noord-Holland
Contact: S. Wiegersma en G. Hopmans
tel. +31 (0)6-42708416
info@snippenwei.nl
www.snippenwei.nl 

Natuur Plus
0,7 ha - Ruimte voor groepen 
vanaf 30 personen.
Open: 01/01 - 31/12
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Tarieven: 
C  8,50 p.p.p.n.
D (0-12)  5,00 p.p.p.n.
tb   1,50 p.p.p.n.
Schoonmaakkosten:  
  100 per verblijf
Minimumtarief:  250 
(excl.  toeristenbelasting en 
 schoonmaak)

Daggasten
vanaf 6 jaar:  5,00 p.p.p.d



GroepsNatuurkampeerterreinen

Puur Natuur
6,3 ha - Ruimte voor groepen 
van 15 tot 75 personen.
Open: 01/04 - 04/10
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Tarieven:
C    7,00
l    2,50
Exclusief toeristenbelasting en 
reserveringskosten.
Eindschoonmaak:   40,00

Voor evenementen, festivals 
en speciale activiteiten kunnen 
er andere tarieven gehanteerd 
worden. 

Neem voor meer informatie  
contact op met de boswachter.

ZEEWOLDE | De Banken
Dasselaarweg 45 | 3896 LT Zeewolde | Flevoland

Contact: Staatsbosbeheer
tel. +31 (0)6-55715175
debanken@staatsbosbeheer.nl
www.logerenbijdeboswachter.nl/groepskamperen

Locatie: GroepsNatuurkampeerterrein De Banken ligt in 
het verrassende Horsterwold, dat eeuwenoud aandoet, 
ondanks de prille ontstaansgeschiedenis. Je kunt naar 
hartenlust struinen in natuurontwikkelingsgebied de Stille 
Kern en er zijn eindeloze mogelijkheden om te fietsen, 
wandelen en mountainbiken in de omgeving.

Terrein: Het groepsterrein bestaat uit zeven verschillende 
velden met elk een eigen toiletgebouw en warme douches. 
Zwemmen kan in het nabijgelegen Veluwemeer. 

Verhuur en activiteiten: Voor een gering bedrag is een 
hangende vuurkorf te huur, inclusief brandblusser. Voor 
meer mogelijkheden, tarieven of arrangementen op maat 
kun je contact opnemen met de boswachter.

Duurzaam beheer: geen gebruik chemische 
middelen bij schoonmaak en onderhoud terrein.

Locatie: Kamperen op beschutte kampeerveldjes in het bos 
of aan de oever van het Nuldernauw, uitdagende outdoor-
activiteiten en nieuwe avonturen beleven: het kan op het  
40 hectare grote Scoutinglandgoed volop. Er zijn kampeer-
velden voor groepen variërend van zes tot zestig kampeer-
ders, ieder met een eigen stookplaats.
Kamperen op Scoutinglandgoed Zeewolde kan het hele 
jaar! Geniet ‘s zomers én ‘s winters van de prachtige natuur,  
fijne voorzieningen en een uitgebreid activiteitenaanbod.

Terrein: Scoutinglandgoed Zeewolde is optimaal ingericht 
voor groepsactiviteiten en de faciliteiten zijn ingericht op 
groepen, van klein tot groot. Er kan gekampeerd worden 
met groepen van zes, honderd, maar ook vijfhonderd 
personen tegelijk. In overleg zijn er mogelijkheden om uit  
te breiden tot 1.500 personen of meer.

Verhuur en activiteiten: Zie de website voor meer  
informatie over activiteiten.

Duurzaam beheer: afvalscheiding, materiaalgebruik 
sanitairgebouw, geen gebruik chemische middelen bij 

schoonmaak en onderhoud terrein.

Natuur Plus
40,0 ha - Ruimte voor groepen 
tot 1500 personen.
Open: 01/01 - 20/12
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Tarieven: 
Niet-scouts:  6,75 p.p.p.n.
Scouts:  4,25 p.p.p.n.
Kinderen tot 5 jaar: gratis.
Toeristenbelasting:  1,15 
p.p.p.n. 

Tarieven zijn onder voorbehoud.

ZEEWOLDE | Scoutinglandgoed Zeewolde
Nulderpad 5 | 3896 LV Zeewolde | Flevoland

Contact: Scoutinglandgoed Zeewolde
tel. +31 (0)36 8201206 | bgg +31 (0)33 4960931
info@scoutinglandgoed.nl
www.scoutinglandgoed.nl 



GroepsNatuurkampeerterreinen
HAMONT-ACHEL | Grenzeloze Charme
Kluizerdijk 114 | 3930 Hamont-Achel | Limburg, 
België
Contact: Erik Rombouts
tel. +32 494 132 250 | bgg +32 474 812 210
erikrombouts@hotmail.com
www.erikrombouts.be

Puur Avontuur
5,0 ha - Zes verschillende 
velden met ruimte voor groepen 
tot 150 personen.
Open: 01/01 - 31/12

f ?2 g h i @ j m4 
p s r v3,0 w1,2 z A 
B 

Tarieven:
 5,00 per persoon per nacht. 
Informeer voor groepskorting.

Locatie: Zes kampeerterreinen gelegen middenin de 
bossen van Belgisch Noord-Limburg. De omgeving is rijk 
aan water en cultuur, zoals de Warmbeekvallei en de 
Trappistenbrouwerij Achel. De terreinen zijn wisselend in 
grootte en ligging, van ruime open velden to volledig door 
bossen omgeven terreinen.

Terrein: Op de velden is veel ruimte voor spellen, ook in de 
directe omgeving zijn er veel mogelijkheden voor wandel- 
en fietstochten. Een aantal velden is puur avontuur: zonder 
of met beperkte voorzieningen. In overleg kunnen bij deze 
velden tijdelijke sanitaire voorzieningen georganiseerd 
worden. Er zijn ook velden waar wel standaard sanitair 
aanwezig is.

Verhuur en activiteiten: Ga in de omgeving kayakken of 
bezoek het prachtige trappistendomein De Achelse Kluis. 
Wandelroutes (bijvoorbeeld de Trappistenroute WestVleteren) 
en fietsroutes (knooppunt 217) bevinden zich op korte 
afstand van de terreinen. 

Duurzaam beheer: groene energie, 
 zonne collectoren.



De Groene Koepel, te gast in de natuur
Stichting De Groene Koepel zet zich in voor een duurzame ontwikkeling van 
groene verblijfsrecreatie in Nederland en vlak over de grenzen. Met de focus 
op natuurbeleving, duurzaamheid, cultuurhistorie en maatschappelijk 
verantwoord ondernemen (MVO) werken we aan aantrekkelijke, 
toekomstbestendige verblijfsrecreatie, waarbij mensen los kunnen komen 
van de hectiek van alledag.

Kwaliteit en marketing
Alle GroepsNatuurkampeerterreinen zijn aangesloten bij De Groene Koepel. 
Als stichting verzorgen we de marketing en bewaken we de kwaliteit van 
dit keurmerk middels direct contact en terreinbezoek. Tevens worden er 
driejaarlijkse controles uitgevoerd door de Stichting Keurmerk Milieu, 
Veiligheid en Kwaliteit (KMVK) op de Richtlijnen voor GroepsNatuur-
kampeerterreinen. De terreinen zijn te herkennen aan het groene 
welkomstbord bij de entree.

Tientje voor de natuur
Kampeer je op een GroepsNatuurkampeerterrein? Dan ben je duurzaam 
bezig! De ecologische voetafdruk van een verblijf op een van onze 
terreinen is erg klein. Je betaalt voor je groep eenmalig een natuurbijdrage 
van 10,00. Dit ‘Tientje voor de natuur’ komt ten goede aan de activiteiten 
die De Groene Koepel ontplooit voor het behoud van het netwerk van 
GroepsNatuurkampeerterreinen. Zo blijft het concept van groepskamperen 
in de natuur gewaarborgd en kunnen groepen elk jaar weer terecht op 
deze prachtige, relatief kwetsbare plekken.

Reserveren
Wil je een verblijf op een GroepsNatuurkampeerterrein reserveren of meer 
informatie aanvragen? Neem dan contact op met het terrein van je keuze! 
Op de volgende pagina’s vind je een overzicht van alle terreinen. Zie ook: 
www.groepsnatuurkampeerterreinen.nl.

Laat ons weten hoe het was!
Ben je op een GroepsNatuurkampeerterrein geweest?  
Laat ons dan weten hoe het was. Op de betreffende terreinpagina’s op  
www.groepsnatuurkampeerterreinen.nl kun je een recensie achterlaten.



Toegankelijkheid
Het is ons streven om de GroepsNatuurkampeerterreinen zo inclusief mogelijk 
in te richten, niet alleen voor mensen met een beperking maar ook voor hun 
naasten en zorgverleners. Iedereen die tot rust wil komen op een fijne plek 
zonder prikkels, vindt op onze terreinen volop rust en ruimte. Midden in de 
natuur heb je als groep alle vrijheid op je eigen veld. Er zijn mogelijkheden 
voor activiteiten op maat, of je die nu zelf organiseert of laat regelen door het 
terrein. De beheerders denken graag met je mee over de mogelijkheden.

LOSKOMEN VAN 

DE HECTIEK 
VAN ALLE DAG



DGK Lab
Naast de drie keurmerken Natuurkampeerterreinen, GroepsNatuur-
kampeerterreinen en Trekkershutten heeft De Groene Koepel haar eigen 
kennis- en ontwikkelcentrum: het DGK Lab. Hiermee zetten we ons in 
voor verschillende innovaties in de verblijfsrecreatie. Dit doen we onder 
andere door het aanbieden van cursussen en kennissessies voor 
ondernemers. Daar vloeien weer mooie projecten met thema’s als 
cultuurhistorie en eetbare natuur uit voort. 

Natuurlijk Cultuurrijk
De inzet van het project Natuurlijk Cultuurrijk is de rijke cultuurhistorie 
van het Nederlandse landschap onder de aandacht te brengen van 
kampeerders. In het kader van dit project hebben we recent de gratis 
app ‘Cultuurrijk’ ontwikkeld, waarmee de gebruiker zelf op speurtocht 
gaat naar verborgen verhalen en historische gebeurtenissen uit de 
omgeving. De app is op het moment in de provincie Overijssel te proberen.



Eetbaar Landschap
Om gasten kennis te laten maken met de natuurlijke herkomst van hun 
voedsel hebben enkele GroepsNatuurkampeerterreinen eetbare natuur 
aangeplant. Je kunt hier naar hartenlust kruiden oogsten, fruit plukken 
of struinen door een klein voedselbos. Soms kun je zelfs je tent opzetten 
midden tussen de eetbare soorten! Eetbaar Landschap is niet alleen 
leuk en lekker voor de mens, maar ook voor de natuur. 

Om het predicaat Eetbaar Landschap te verdienen moeten de vrucht-
dragende bomen en eetbare planten wel in een gebalanceerd ecosysteem 
zijn ingebed. Zo oogsten we niet alleen gezonde groene voeding, maar 
dragen we met een bloeiende biodiversiteit ook bij aan een stukje 
natuurbescherming. Sinds 2017 biedt De Groene Koepel ondernemers 
de cursus Eetbaar Landschap aan; inmiddels zijn daarvan ook letterlijk 
en figuurlijk de vruchten te plukken!



 
Heb je vragen over de GroepsNatuurkampeerterreinen in het algemeen?
Neem dan contact op met onze organisatie:
 
Stichting De Groene Koepel, te gast in de natuur
Postbus 413
3430 AK Nieuwegein, Nederland
T: +31 (0)30-6033701
E: info@degroenekoepel.nl
I: www.groepsnatuurkampeerterreinen.nl

We wensen je veel plezier op de GroepsNatuurkampeerterreinen!

te gast in de natuur


