
 

Praktische informatie 
 

 

 

Openingstijden  

Wij zijn geopend van 1 april tot 30 oktober 2023 

 

Receptie 

De receptie is dagelijks geopend van 10:00 – 10:30 uur. Wij zijn regelmatig op het 

kampeerterrein als je tussentijds vragen hebt. 

 

In- uitchecktijden 

De kampeerplek is vanaf 14:00 uur beschikbaar en de uitcheck tijd is voor 12:00 uur. Wil je 

liever later uitchecken? Bespreek de mogelijkheid van een “lazy check out”. 

 

Natuurkampeerkaart 

Wij zijn aangesloten bij de Stichting Natuurkampeerterreinen daarom is een 

natuurkampeerkaart verplicht.  Je kan deze kaart via het reserveringssysteem of bij 

aankomst bij ons verkrijgen.  Logeren op een natuurkampeerterrein betekent: rust, 

kleinschalig maar ruim, landschappelijke omgeving en goede maar eenvoudige 

voorzieningen. 

 

Nachtrust 

Tussen 22:00 uur en 08:00 uur is rust gewenst  
 



Honden mee 
Honden zijn welkom! De hond moet wel aangelijnd blijven en laat je viervoeter uit buiten 
het kampeerterrein. Het weiland tegenover de camping is geen uitlaatplek. Op het 
informatiebord in het sanitair vind je een plattegrond met uitlaatplekken in de buurt. 
 

Bezoekers  

Zijn uiteraard welkom, maar geef van te voren het aantal bezoekers/extra auto’s door. 

Max. 4 personen tegelijk of in overleg, om de rust op het terrein zoveel mogelijk te 

behouden.  

 

Barbecue 

Heerlijk van genieten, mits het geen overlast veroorzaakt bij medekampeerders en geen 

schade aan de grasmat toebrengt. 
 

Vuurplek 

Voor Opa Leo’s kas is een vuurplek voor algemeen gebruik.  Volwassenen mogen dit vuur 

zelf aansteken. Heb je hulp nodig? Laat het ons weten. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Voorzieningen 

 

Sanitair 

Ons sanitair bestaat uit: 

• 4 dames toiletten  

• 2 dames douches 

• 1 afsluitbare ruimte met wasbak en baby omkleedkussen 

• 2 wasbakken algemeen dames 

• 2 heren toiletten en 2 urinoirs 

• 2 heren douches 

• 2 wasbakken heren 

• Afwasplaatsen 

• 1 koude buitendouche 

• Chemisch toilet 

 

Wifi 

Wifi is vrij beschikbaar in Opa Leo’s kas. 

 

Afval containers 

Bij de grote zwarte schuur, aan begin van het kampeerterrein hebben wij een afval 

station waar je afval kunt scheiden en inleveren.  
 

Opa Leo’s kas 

Een sfeervolle binnenruimte met houtkachel, speelhoek of gewoon een heerlijk plekje om 

een boek te lezen. In de kas is ook een koelkast en vriezer voor algemeen gebruik 

aanwezig.  
 



Kano's  

Wij hebben een aantal kano’s die vrij te gebruiken zijn voor een korte ontdekkingsreis in 

de omgeving van het kampeerterrein. Ga je liever langer op pad? Dan hebben wij speciale 

kano’s te huur.  Hou er rekening mee dat het niet is toegestaan om aan te meren op  

legakkers. Dit zijn prive eigendommen van omwonenden.  
 

Kindervoorzieningen 

• Kanoën, zwemmen, suppen direct vanaf het kampeerterrein (wij zijn omgeven 

door water) 

• Skelter rijden 

• Spelletjes en boeken kast in Opa Leo’s kas 

• Natuur ontdek kist 

• Kampvuurplek waar marsmallows/broodjes worden gebakken 

• Klein Speelbos 

• Spelen in het zand op het ‘strandje’ voor de kas 

• Baby verschoning gelegenheid in sanitair ruimte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


