Natuurkampeerterrein de Veenkuil Staatsbosbeheer (met stroom)
Kamperen middenin het bos, wakker worden met zingende vogels en genieten van de frisse lucht
Kamperen ter land, ter zee en in de lucht
Boeken voor meerdere plaatsen/groepen zonder stroom: Kuinderplaskampeerveld
Boeken voor meerdere plaatsen/groepen met stroom: Kuinderplaskampeerveld
Boeken voor een enkele plaats met stroom op natuurkampeerterrein de Veenkuil
Boeken voor enkele plaats zonder stroom op natuurkampeerterrein de Veenkuil

Geschikt voor
Geschikt voor leeftijd
Doelgroepomschrijving
Honden
Ligging terrein
Welke kampeermiddelen zijn welkom?
Eventuele bijzonderheden

Aantal kampeerplaatsen met stroom
Aantal kampeerplaatsen zonder stroom
Aantal kampeerplaatsen met stroom
Aantal kampeerplaatsen zonder stroom
Aantal douches warm water
Aantal toiletten
Sanitair
Stromend water beschikbaar
Elektriciteitsaansluiting
WIFI
Voorzieningen mindervaliden
Speelvoorzieningen kinderen
(georganiseerde) kinderactiviteiten

Slechtweervoorziening aanwezig
Afstand ( in km) tot zwemgelegenheid

Afstortplaats chemisch toilet
Toegestaan (open) vuurmogelijkheden
(indien geen brandweercode afgegeven)
Afstand (in km) naar horeca
(mogelijkheid om hapje te eten)
Afstand (in km) dichtstbijzijnde
levensmiddelenwinkel
Afstand (in km) openbaar
vervoer/bushalte
Wanneer zijn kampeerders welkom

Kinderen, gezinnen, volwassenen
Van 0 tot 99 jaar
Natuurliefhebbers die het heerlijk vinden om in een bosgebied
te avontuurlijk te overnachten.
Ja, maar beperkte hoeveelheid plaatsen
Middenin het bos
tenten/toercaravans/campers/vouwwagen
Komt u met een groep, reserveer dan op
Kuinderplaskampeerveld
15 natuurkampeerterrein de Veenkuil (met stroom)
20 natuurkampeerterrein de Veenkuil (zonder stroom)
6 Kuinderplaskamperen (met stroom) voor groepen
24 Kuinderplaskamperen (zonder stroom) voor groepen
6
11
standaard
ja
Enkele plaatsen, daarnaast algemeen oplaadpunt voor
elektrische fietsen en oplaadpunt voor mobiele apparaten
nee
nee
Ja, meerdere speeltoestellen, water en bos
Spannend verhaal, Avondwandeling, Vleermuizentocht,
Huifkartrekkertocht, Vlotbouwen, Waterdiertjes zoeken,
Bosontbijt met kanongebulder, Koetsentocht, Fietstocht,
Watersafari
Kampvuurlocatie op camping aanwezig met gratis brandhout
Een natuurwater op het kampeerterrein zelf, waar je op de
aangegeven plek mag zwemmen en mag varen in de boot van
de boswachter
ja
Een kampvuurplek met droog hout om te stoken, en
houtkachels die je kunt huren en bij je tent kan plaatsen.
Verder mag er gebarbecued worden.
3,5 km
3,5 km
3,5 km
Donderdag 8 juni vanaf 12.00 uur
tot en met maandag 12 juni 12.00 uur
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