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(NATUUR)KAMPEERTERREIN & TREKKERSHUTTEN 

Tot 1 juli 2020 
-Beschikt u over een caravan of camper/kampeerbus met eigen sanitaire voorzieningen 
(chemische toiletcassette, vuilwateropvang en (af)wasplek)? Dan bent u van harte welkom op 
ons (natuur)kampeerterrein! 
-Kamperen in een tent of vouwwagen mag per 11 mei weer, met als voorwaarde dat mensen 
zelfvoorzienend kunnen zijn in toilet- en was/of douchevoorziening. Dat betekent dat een 
losse sanitaire cabine naast een tent of vouwwagen is toegestaan. Zie vragen & antwoorden 
noordverordening 11 mei 2020: www.vnog.nl 
-De gebruikers van trekkershutten hebben een wc en wasgelegenheid tot hun beschikking. 
Voor meer informatie, kunt u het beste contact opnemen met de receptie. Tel. 06-57200739; 
-U mag hier overnachten als individu, met partner of met uw eigen (op hetzelfde adres 
wonende) gezin. Familie- of vriendengroepen zijn nu niet welkom; bezoek is beperkt mogelijk; 
voor details, zie hieronder; 
-Koken doet u in uw eigen caravan of camper evenals afwassen en douchen/wassen; 
-Er is geen eigen waterpunt dan wel riolering aanwezig bij de staanplaatsen; wel zijn er 
waterkraantjes op de velden; 
-Het sanitair gebouw en de slechtweeraccommodatie zijn gesloten; 
-De stortplaats voor het legen van uw chemisch toiletcassette is geopend. Na het lozen van 
uw cassette moet u uw handen wassen bij het kraantje om de hoek. Er is daar zeep; 
-Er is een camperservicestation waar campers grijs water kunnen lozen en in de automaat 
water kunnen tanken. 
 

aanvullend vanaf 1 juli 2020 
-Naast gasten met eigen sanitair zijn ook de gasten zonder eigen sanitaire voorzieningen 
welkom. Ook de slechtweeraccommodatie en het sanitair gebouw zijn geopend. 
 

-Niet vergeten:  
*houd altijd 1,5 meter afstand; 
*Ga niet naar plaatsen waar het druk is, ook niet groeperen; 
*Maximaal 3 personen op/bij uw kampeerplek, tenzij zij tot hetzelfde huishouden behoren en 
op hetzelfde woonadres staan ingeschreven.  
*Vanwege het bovenstaande is bezoek beperkt mogelijk: Vraagt u altijd van te voren naar de 
mogelijkheden. 
*Nies en hoest in uw elleboog en was vaak uw handen met zeep.  
*Bent u verkouden? Blijf dan thuis! Hebt u koorts of bent u benauwd? Dan moeten alle 
huisgenoten thuis blijven. 
Van al onze gasten verwachten wij dat zij de verantwoordelijkheid nemen om de RIVM-
maatregelen op te volgen en de 1,5 meter afstand tot andere gasten in acht nemen! 
 
We rekenen op uw begrip en op uw eigen naleving van het advies. 
Bovenstaande mogelijkheden zijn onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen in de 
noodverordening van de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland (www.vnog.nl) 


