
MARLEEN VAN DEN ELSEN & MARLEEN BREKELMANS

BUITENGELUK
Kamperen en logeren in de natuur

EEN PRAKTISCHE GIDS VOOR WIE BASIC OF LUXE  
WIL OVERNACHTEN IN DE NEDERLANDSE NATUUR

Eindeloze zoektochten naar de perfecte kampeervakantiebestemming zijn vanaf 
nu verleden tijd! Buitengeluk staat bomvol unieke campings en kampeerterreinen 
midden in de Hollandse natuur. Allemaal nét even anders. Heb je geen eigen tent 
of caravan?  Huur een ingerichte safaritent, boomhut of yurt en het buitengenieten 
kan beginnen. In dit boek vind je voldoende inspiratie om fantastische vakanties 
te beleven – kort of lang, en het hele jaar door. 

Marleen van den Elsen en Marleen Brekelmans verzamelden voor deze gids de 
30 meest bijzondere, charmante, stijlvolle en eigenzinnige campings in Nederland. 
Dankzij de prachtige foto’s en duidelijke iconen weet je precies wat je kunt 
verwachten van de sfeer, faciliteiten en omgeving. Maar wees gewaarschuwd: 
je krijgt meteen zin om weg te gaan! 

www.kosmosuitgevers.nl

NUR 500
Kosmos Uitgevers,
Utrecht/Antwerpen

M
ARLEEN VAN DEN ELSEN 

& M
ARLEEN BREKELM

ANS
Kam

peren en logeren in de natuur

BUITENGELUK
BETEKENIS SYMBOLEN

KAMPVUUR TOEGESTAAN

EETGELEGENHEID

HONDEN TOEGESTAAN

(ZWEM)WATER

PRIVÉSANITAIR

365 DAGEN PER JAAR GEOPEND

BUITENGELUK
NEDERLAND

#1 KAMPEERTERREIN DE LIEVELINGE
#2 CAMPING DE LAKENS
#3 NATUURKAMPEERTERREIN AMSTELKADE
#4 WATERSPORTCAMPING HEEG
#5 CAMPING WELGELEGEN
#6 NATUURKAMPEERTERREIN VOSCHEHEUGTE
#7  NATUURKAMPEERTERREIN LANDGOED DE HOEVENS
#8 NATUURKAMPEERTERREIN DE DUIVENTOREN
#9   NATUURKAMPEERTERREIN LANDGOED OTTERMEER
#10 NATUURKAMPEERTERREIN DE KLASHORST
#11 NATUURKAMPEERTERREIN IT DREAMLÂN
#12 CAMPING BIJ ONS
#13 MINICAMPING AACHTERUM 
#14 CAMPING DE ZOETE AAGT
#15 BIJ ROOZEN OP HET VELD
#16 CAMPING HET GOEIE LEVEN
#17 NETL DE WILDSTE TUIN
#18 CAMPING BUITENLAND 
#19 KAMPARI
#20 NATUURCAMPING DE JOXHORST
#21 HET BOS ROEPT
#22 LANDGOED BÖRKERHEIDE
#23 NATUURCAMPING DE KEMPHAAN
#24 NATUURCAMPING DE LEMELER ESCH
#25 CHARMECAMPING HARTJE GROEN
#26 CAMPING DE BLAUWE HAAN
#27 TRALALUNA
#28  BLAUW BUSJE
#29 GLARAVANS
#30 VAUWAY

#1

#2

#3

#4#5

#6

#7

#8

#9

#10

#11

#12

#13

#14
#15#16

#17
#18

#19

#20

#21 #22

#23

#24

#25

#26
#27

#28

#29

#30



MARLEEN VAN DEN ELSEN 
& MARLEEN BREKELMANS

BUITENGELUK
Kamperen en logeren in de natuur

UTRECHT/ANTWERPEN





INHOUDSOPGAVE
VOORWOORD

KAMPEREN KUN JE LEREN (WAARDEREN)

 KABBELEND DE DAG DOOR – 
KAMPEREN & LOGEREN AAN HET WATER
#1 KAMPEERTERREIN DE LIEVELINGE
 #2 CAMPING DE LAKENS
#3 NATUURKAMPEERTERREIN AMSTELKADE
#4 WATERSPORTCAMPING HEEG
#5 CAMPING WELGELEGEN

 WELK KAMPEERMIDDEL PAST BIJ JOU?

PUUR NATUUR – 
DE MOOISTE NATUURKAMPEERTERREINEN
#6 NATUURKAMPEERTERREIN VOSCHEHEUGTE
#7 NATUURKAMPEERTERREIN LANDGOED DE HOEVENS
#8 NATUURKAMPEERTERREIN DE DUIVENTOREN
#9  NATUURKAMPEERTERREIN LANDGOED OTTERMEER
#10 NATUURKAMPEERTERREIN DE KLASHORST
#11 NATUURKAMPEERTERREIN IT DREAMLÂN

 DUURZAAM KAMPEREN

 6

8

12

14
18
20
22
26

28

32

34
38
40
42
48
50

54

 58

60
64
66
68
72
74
76
80
82

86

90

92
96
98

100
104
108

110

114

116
118
120
122

124

128

 BLIJ IN DE WEI – 
KAMPEREN & LOGEREN OP HET PLATTELAND
#12 CAMPING BIJ ONS
#13 MINICAMPING AACHTERUM 
#14 CAMPING DE ZOETE AAGT
#15 BIJ ROOZEN OP HET VELD
#16 CAMPING HET GOEIE LEVEN
#17 NETL DE WILDSTE TUIN
#18 CAMPING BUITENLAND 
#19 KAMPARI
#20 NATUURCAMPING DE JOXHORST

 VUURTJE STOKEN

 GRATIS EXTRA’S VAN DE NATUUR – 
KAMPEREN & LOGEREN IN HET BOS
#21 HET BOS ROEPT
#22 LANDGOED BÖRKERHEIDE
#23 NATUURCAMPING DE KEMPHAAN
#24 NATUURCAMPING DE LEMELER ESCH
#25 CHARMECAMPING HARTJE GROEN
#26 CAMPING DE BLAUWE HAAN

 WINTERKAMPEREN

 VRIJHEID & BLIJHEID – 
HAPPY CAMPERS
 #27 TRALALUNA
#28  BLAUW BUSJE
 #29 GLARAVANS
 #30 VAUWAY

DE LEKKERSTE KOFFIE OP DE CAMPING

 TOT SLOT



KOM MEE NAAR BUITEN ALLEMAAL! 

Kamperen is allang niet meer het afzien waar veel mensen het nog altijd 
mee associëren. Sterker nog, kamperen is comfortabeler dan ooit en 
helemaal van nu. We overtuigen je graag van de charme ervan, of dat 
nu is met je eigen kampeeruitrusting of in een van de leuke (glamping) 
accommodaties. Want kamperen, in elke vorm, is buitengeluk. 

Een nachtje in de buitenlucht, een weekendje in het bos, een vakantie 
op een Natuurkampeerterrein; buiten laad je op. Nergens is het zo 
gemakkelijk om de dagelijkse beslommeringen achter je te laten en te 
ontspannen als buiten: waar de vogels fluiten en de frisse lucht je laat 
slapen als een roos. 

Ben je liefhebber van het buitenleven en de natuur, kampeerder van huis 
uit, een nieuwe kampeerder met een camper of gepimpte caravan, een 
stadsmens die graag buiten is zonder in te leveren op comfort of ben je 
een levensgenieter op zoek naar hip, leuk, klein en bijzonder? Voor jou 
hebben we de leukste campings en logeertips verzameld. Kom mee naar 
buiten en ontdek jouw buitengeluk!

Marleen & Marleen
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Geloof ons als we zeggen dat er vandaag de 
dag voor ieder wat wils is op de camping. 
Zelden spotten wij een onder de arm geklemde 
wc-rol en bijna alle campings in dit boek bieden 
originele accommodaties voor diegenen die 
gemak en comfort hoog op het verlanglijstje 
hebben staan. 

BEN JE OVERSTAG EN OVERWEEG JIJ 
EEN (EERSTE) KAMPEERVAKANTIE? EEN 
AANTAL OPSTEKERS:
•  Is het moeten delen van het toilet voor jou

stiekem al een reden om niet te gaan? Schrijf
kamperen niet meteen af, maar huur een
privébadkamer of een accommodatie met
eigen sanitair.

•  Neem de tijd om je te oriënteren. Welk
kampeermiddel past bij je? Schaf niet
overhaast een complete kampeeruitrusting

aan, maar huur een gaaf busje, opgeknapte 
caravan of ingerichte tent om te ervaren 
welke manier van kamperen jou het best ligt. 

•  Boek niet direct drie weken Zuid-Frankrijk,
maar plan eerst een kampeerweekend niet
al te ver van huis. Liefst last minute (in het
voorseizoen kan dat best), zodat je zeker
weet dat het zonnetje schijnt.

•  Kies voor een camping met voldoende
faciliteiten zodat je een cappuccino kunt
bestellen en in de gezamenlijke huiskamer bij
de kachel kunt opwarmen, mocht het nodig zijn.

•  Ga je kamperen met kleine kinderen? Pak
altijd laarsjes en een regenjas in. Ook al is
er stralend weer voorspeld, in de ochtend is
alles vochtig. Een hele volksverhuizing aan
speelgoed is niet nodig. De natuur is een
speeltuin!

KAMPEREN KUN JE  
LEREN (WAARDEREN) 

Ja, jij ook!
‘Kamperen is creperen’ wordt vaak beweerd door niet-liefhebbers. Maar dat hoeft écht 
niet meer. Tegenwoordig is er, naast het ouderwets kamperen met de tent, een leger aan 
mogelijkheden. Of je nu op fietsvakantie bent met zo min mogelijk spullen of fris gedoucht de 
tafel dekt op de veranda van je tiny house, in beide gevallen kan het buitenleven uitstekend 
worden gevierd! Is kamperen niet echt jouw ding? Ook jij kunt het leren (waarderen).
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#1 
KAMPEERTERREIN
DE LIEVELINGE
In het zuidwestelijke puntje van Gelderland, omringd 
door het Lingebos en aan een heerlijk zwemmeer, vind 
je ’s lands meest kleurrijke camping. De Lievelinge is de 
paradijsvogel onder de campings. Alsof je met één stap 
op dit groene terrein een andere wereld betreedt, waar 
het buitenleven naadloos overgaat in een eeuwigdurend 
festival met kampvuur, muziek, lekker eten en het 
juiste gezelschap. 

KAMPEREN BIJ DE LIEVELINGE
Het kampeerterrein is opgedeeld in twee delen, het Verre Oosten en 
het Wilde Westen. Precies in het midden wordt er in restaurant KEES 
en KWARTEL uit eigen moestuin de sterren van de hemel gekookt. 
Bij Jungle Bar Marie Laveau en de kampvuurplaats met hottub 
ontmoeten gasten elkaar voor een borrel. Het aantal meter slingers en 
prikverlichting op deze camping verraden de sfeer. Hier wordt uitbundig 
gekampeerd en kom je niet zozeer voor je rust als wel voor verbinding. 
Met een kinderboerderij, klimbomen, een Kids Lab en een zwemmeer 
is De Lievelinge ook een waar paradijs voor kinderen. Rond de klok van 
zeven wordt er een zwengel gegeven aan de antieke zweefmolen! 

LOGEREN BIJ DE LIEVELINGE
De bijzondere accommodaties, genaamd Huurlingen, zijn ook alles 
behalve doorsnee. Wanneer je graag in een lekker bed slaapt, kun 
je kiezen uit een bonte mix van bijzondere tenten, zelfgebouwde 
kunstobjecten en toffe oldtimers. Wat dacht je van een Amerikaanse 
Greyhound-bus met een kas als zitkamer of een hip glazen huisje aan 
het water? Liever logeren in een tipi, yurt, safaritent of een originele 
Engelse rode dubbeldekker? Het kan allemaal. 

NIET MISSEN?
Voor flexwerkers organiseert De Lievelinge een aantal keren per jaar de 
Hocus Focus-midweek. Kamperen en werken, gecombineerd met lekker 
eten en een inspirerend activiteitenprogramma. 
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Wat dacht je van een 
Amerikaanse

Greyhound-bus met een 
kas als zitkamer?
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Een puur-
natuurplaats aan 
het zwemven is een 

aanrader!
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DE KLASHORST IN EEN 
NOTENDOP:
•   Mobiele houtgestookte sauna bij je

kampeerplek
•  Het hele jaar geopend
•  Houtkacheltjes te huur
•  Relaxvertrek: late uitcheck mogelijk
•  Kamperen in harmonie met de natuur

INFO:
Natuurkampeerterrein De Klashorst
Rheezerweg 123 Diffelen
Overijssel
www.campingdeklashorst.nl

PUUR NATUUR … 49
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#11 
NATUURKAMPEERTERREIN 
IT DREAMLÂN
Natuurkampeerterrein it Dreamlân doet zijn naam eer 
aan. Dit stukje dromenland in het noorden van Friesland, 
dicht bij Nationaal Park Lauwersmeer en werelderfgoed 
de Waddenzee, lijkt bijna onaards. Je logeert hier midden 
in (voor Nederland) zeldzame ruimte en weidsheid, met 
Hollandse wolkenluchten, een relaxte sfeer en altijd fijne 
mensen om je heen. 

KAMPEREN BIJ IT DREAMLÂN
Er zijn 25 ruime plekken bij it Dreamlân voor tenten, caravans, campers, 
busjes, vouwwagens en alles wat daar op lijkt. Voor iedereen is een 
perfecte plek te vinden. In de schaduw tussen de bomen, zonnig op de 
hoger gelegen terp of op het trekkersveld, omringd door wild gras en 
weidebloemen. Alle plekken hebben een vrij uitzicht, je kampeert dus 
altijd eerste rang. 

Niet alleen jij wordt hier blij van, it Dreamlân is voor alle leeftijden een 
paradijs. Kinderen rennen vanuit hun slaapzak zo de zandbak in, rijden 
rondjes op de skelters, kletsen uren op de trampoline, vangen visjes 
vanaf de waterkant of peddelen er vrolijk op los in een van de kano’s. 
Voor tieners is er een speciale hangplek en trampoline. 

LOGEREN BIJ IT DREAMLÂN 
De strak vormgegeven Trek-in’s (‘woest aantrekkelijk’ zoals Robert en 
Minke ze beschrijven) zijn echte eyecatchers in het Friese landschap. 
De design trekkershutten hebben een vrij uitzicht over de weilanden. In 
deze duurzame huisjes heb je alles wat je nodig hebt op slechts enkele 
vierkante meters. Behoefte aan meer ruimte? Reserveer een van de luxe 
design vakantiewoningen onder het dak van de grote ‘boerenschuur’. 

NIET MISSEN?
Mocht je dit Friese dromenland willen verlaten, dan heb je veel 
mogelijkheden. Wadlopen, per boot naar de waddeneilanden, kitesurfen, 
zeilen, fietsen, kanoën of een van de elf steden bezoeken. Schuif in het 
hoogseizoen zeker aan voor de schuif-maar-aan-maaltijd met als motto 
[c]Happiness is Homemade[\c].






