De Turfhoeke
05

Gorredijk
grootte 12 plaatsen op 1 ha
geopend 01/04 – 15/10

telefoon +31 513464540
mail info@deturfhoeke.nl
web www.minicampingdeturfhoeke.nl

Adres
It Goarrefean 101,
8401 NL Gorredijk

GPS
N 52°59’36’’ / O 06°05’19’’

Route
Neem op de A7 afslag 27
richting Gorredijk. Bij de
tweede rotonde ga je rechts,
eerste afslag, naar de rond
weg in de richting van
Jubbega. Sla vervolgens bij de
tweede rotonde rechtsaf,
eerste afslag, en neem bij de
volgende rotonde de tweede
afslag. Je rijdt nu op it
Goarrefean. Na circa 400 m,
vóór de ophaalbrug, sla je
rechtsaf het verharde pad op.
Je rijdt nu langs het water en
bereikt na circa 300 m de
camping.

20

Kampeerterrein

Lang geleden bestond zuid

oost Friesland voor een groot deel uit onbewoonbare
moerassen waaruit veengebieden ontstonden. Ge
droogd veen, oftewel turf, was een geweldige brandstof.
In de tweede helft van de 16e eeuw begon men daarom
met het winnen van de turf. Bij deze vervening zijn, met
de schop, vaarwegen gegraven welke hebben geleid
tot de Turfroute. Minicamping de Turfhoeke ligt direct
aan deze historische route en is dan ook een ideale
plek voor waterliefhebbers. Zwemmen, vissen of vanaf
het terrein starten aan een mooie kanotocht; het is
allemaal mogelijk. Er zijn 12 ruime plaatsen met vrij
uitzicht op weilanden en passerende pleziervaarders.
Tussen het kampeerveld en de boerderij van eigenaren
Hessel Koopmans en Maaike Ploeg ligt een fraaie
boomgaard waar appels, pruimen en peren worden
geoogst. Van de bessen- en bramenstruiken mogen
gasten onbeperkt plukken. Het vrijwel nieuwe sanitair
wordt zeer goed schoongehouden. Er zijn fietsen en
kano’s te huur. In Gorredijk is nog een fijne mini
camping: de S
 ingelhof (www.campingsingelhof.nl).

Omgeving

Naast genieten van het water en de
prachtige natuurgebieden gelegen nabij De Turfhoeke,
valt er ook op cultureel gebied genoeg te ontdekken.
Zo vind je in het schilderachtige Oranjewoud, gelegen
op circa 20 km en ook wel ‘De Pronkzaal van Friesland’
genoemd, Museum Belvédère. Dit is hèt Friese museum
voor moderne en hedendaagse kunst.
NOORD-NEDERLAND

De Dennen

Drentsheerlijk
18

Schoonloo
grootte 24 plaatsen op 1,4 ha
geopend 30/03 – 01/10

19

Geesbrug
grootte 25 plaatsen op 1 ha
geopend 01/04 – 31/10

telefoon +31 623868168
mail logerenbijdeboswachter@staatsbosbeheer.nl
web www.logerenbijdeboswachter.nl

Adres
Hoofdstraat 28a,
9443 PA Schoonloo

GPS
N 52°53’49’’ / O 06°42’11’’

Route
Natuurkampeerterrein De
Dennen ligt op 500 meter van
het dorp Schoonloo, in de
richting van Schoonoord. De
afslag naar de camping ligt
aan de N376 aan de rechter
kant van de weg. Het terrein
wordt met een bord van
Staatsbosbeheer aangegeven.

Kampeerterrein

De Dennen is een relaxte
camping voor sport- en natuurliefhebbers en ook voor
gezinnen. De camping ligt midden in het Hart van
Drenthe; een prachtig gebied van 5000 hectare natuur.
De autovrije kampeerplaatsen, gelegen op verschillende
velden, zijn aangenaam groot en bieden veel privacy.
De nabijgelegen weg is soms te horen. Bij aankomst
kies je je favoriete plek uit en check je in middels het
digitale scherm. Er is dus geen receptie aanwezig. Wel
is, bij vragen, telefonisch contact met de boswachter
mogelijk. Het sanitair is eenvoudig en er wordt van de
gasten verwacht dat het gezamenlijk wordt schoon
gemaakt. Door het verblijf midden in de natuur en wie
weet door het ontbreken van Wifi en elektriciteit, wordt
bij jong en oud de creativiteit aangewakkerd; naast de
tenten en caravans worden prachtige boomhutten
gebouwd. Ook leuk: overdag hout sprokkelen in het
bos om ’s avonds een mooi vuur te maken in de
gemeenschappelijke overdekte vuurplaats. Zwemlief
hebbers komen ook aan hun trekken. Een wandelpad
van 400 meter brengt je naar Het Loomeer. Rondom
deze fraaie zwemplas ligt een zandstrand en op zomerse
dagen is de kiosk geopend.

telefoon +31 524769031
mail info@drentsheerlijk.nl
web www.drentsheerlijk.nl

Adres
Coevorderstraatweg 24A,
7917 PR Geesbrug (ingang)

GPS
N 52°43’28.50’’ / O
06°37’22.84’’

Route
Geesbrug bevindt zich 8 km
ten oosten van Hoogeveen.
De camping ligt op 5 minuten
rijden van de snelweg A37
(afslag 2, Nieuwlande/Gees
brug). De ingang van de
camping bevindt zich aan de
Coevorderstraatweg 24A. Let
op het postadres is: Verlengde
Hoogeveensvaart 113.

De camping ligt naast de verlengde
Hoogeveensevaart. Hier kun je kanoën vanaf de cam
ping. Vissen kan er ook. Fietsen en wandelen kan hier
heel goed maar als je wat verder weg wilt is er zelfs een
breng- en haal dienst in het leven geroepen! De e-bikes
kunnen op het terrein gestald en opgeladen worden.

mooie wandel- en fietstochten. De mogelijkheden lijken
eindeloos. Hanzestad Groningen, de dierentuin van
Emmen en Assen zijn dichtbij. In het op 8 kilometer
gelegen Drouwen ligt het spannende Boomkroonpad.
NOORD-NEDERLAND

Drenthe is heerlijk voor een
korte of langere vakantie en daarom het goede nieuws
dat we er deze fijne camping voor je hebben gevonden.
De naam geeft al aan hoe je je hier gaat voelen en als
je de camping al wandelend verkent snap je de naam
steeds beter. Allereerst het terrein met spannende
paadjes die de emplacementen verbinden. Het doet
parkachtig aan. De plekken zijn ruim en naar keus met
meer privacy of op een gezellig veld. Jong en oud
zullen zich hier prettig voelen, maar een ding is zeker:
voor de jonge gasten wordt veel moeite gedaan bij
weer of geen weer! Dan gaan we naar het sanitair, dit is
verwarmd en altijd prima schoon. Als vanzelf word je
naar het koffiehuis getrokken waar een lekkere bak
koffie met zelfgemaakt gebak op je wacht. Hier kun je
ook broodjes bestellen en toeristische informatie
krijgen. Ook belangrijk voor een fijne rustieke camping:
een warme ontvangst. De nieuwe eigenaars Tabitha en
Michel zorgen ervoor dat je je hier snel thuis voelt! Zij
gebruiken een deel van de camping voor het
verbouwen van fruit en groente. Ook vind je er geiten,
schapen, konijnen en kippen!

Omgeving

Omgeving De omgeving leent zich uitstekend voor
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Kampeerterrein

NOORD-NEDERLAND
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Forrières

Hodister

België

Pont de Deulin
92

Hotton
grootte 47 plaatsen op 1,5 ha
geopend 01/04 – 31/10

telefoon +32 86322332
mail pontdedeulin@skynet.be
web www.pontdedeulin.be

Adres
Rue du Monument 49,
6990 Deulin-Hotton

GPS
N 50°18’25” / O 05°23’29”

Route
Vanuit Maastricht richting Luik.
Houdt in Luik de richting
Ardennen aan tot de afslag
Marche. Neem de afslag. Dit is
de N63 in de richting Marche-
en-Famenne. Neem ongeveer
10 km vóór Marche de 2e
afslag richting Durbuy (N929).
Na ongeveer 4 km volgt de
afslag naar Fronville/Hotton
(N898). Hier ligt de camping
direct rechts beneden bij de
brug.

Kampeerterrein

Op deze fraaie camping bij
Hotton juist geen jaarplaatsen, een zeldzaamheid in
België! Er is wel een apart veld ingericht voor gebruik
van groepen, maar die ligt aan de andere kant van de
brug zodat er geen overlast is. Sinds kort wordt de
camping gerund door Tom en Kim die het stokje hebben
overgenomen van de familie Haring. Hier hopen zij hun
droom waar te kunnen maken. Pont de Deulin heeft de
afgelopen jaren al een goede reputatie opgebouwd bij
families, tweetallen, sportievelingen en groepen. Op
de groepsweide worden overigens geen kampeer
middelen met wielen toegelaten. Om de goede naam
te versterken is het s
anitair onlangs ook geheel
vernieuwd en comfortabel gemaakt zonder muntjes en
mét wc-papier. De kampeer
plekken liggen op een
centraal veld of, voor wie meer privacy wil, in met een
coniferen heg omheinde emplacementen. 16 van deze
plekken liggen direct aan de oever van de Ourthe. Je
kijkt hier mooi over het water en naar de weilanden aan
de overkant.Alle gasten kunnen overigens bij het water
komen. Je kunt er ontbijten, dineren en een drankje
nemen. Op deze camping hoor je wel de langslopende
weg.

Omgeving

Hotton, met 5700 inwoners, is al lang
bewoond. In de 12de eeuw duikt de naam al op, maar
bekend is dat er ook Romeinen en Merovingen zijn
geweest. Het ligt mooi centraal in de Ardennen en niet
al te ver van het beroemde La Roche en Ardenne.

BELGIË
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