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NATUURKAMPEERTERREINEN
Op dit infoblad vind je informatie over de volgende onderwerpen:
- Natuurkampeerterreinen
- Stichting Natuurkampeerterreinen
- Meer informatie
Natuurkampeerterreinen
Kamperen op mooie plekjes in de natuur kan in Nederland op een groot aantal
natuurkampeerterreinen. Het begrip 'natuurkampeerterreinen' was tot voor 2008 wettelijk
omschreven. Met de intrekking van de Wet op de Openluchtrecreatie is het aan gemeente
vrij om bijvoorbeeld in bestemmingsplannen een omschrijving voor een
natuurkampeerterrein op te nemen. Door het VNG wordt de volgende omschrijving
voorgesteld:
Natuurkampeerterrein:
Natuurkampeerterreinen kunnen zich ook aansluiten bij de Stichting
Natuurkampeerterreinen en door deze stichting erkend worden als natuurkampeerterrein.
Stichting Natuurkampeerterreinen
Een groot aantal natuurkampeerterrein zijn aangesloten bij de Stichting
Natuurkampeerterreinen. Deze stichting bestaat sinds 1975. Zij heeft als doel om
kleinschalige en rustige kampeerterreinen in een natuurlijke omgeving in stand te houden.
De stichting is geen eigenaar van de terreinen, maar erkent
terreinen die aan de richtlijnen van de stichting voldoen als
natuurkampeerterrein. Erkende terreinen mogen het groen-metwitte bord 'Natuurkampeerterrein' plaatsen en worden vermeld in
'Het Groene Boekje, Natuurkampeerterreinen in Nederland'. Op
dit moment zijn er meer dan honderd terreinen erkend. De
stichting streeft ernaar dit aantal verder uit te breiden. De beheerders van de terreinen
bepalen de tarieven, de kampregels en de openstelling van het terrein.
Deze terreinen voldoen aan een aantal kenmerken:
• het terrein is voorzien van een groen borden 'Natuurkampeerterrein' bij de ingang;
• de terreinen zijn alleen toegankelijk voor kampeerders die in het bezit zijn van een
geldige natuurkampeerkaart;
• de terreinen beschikken over basisvoorzieningen, er is minimaal één toilet en één
watertappunt aanwezig;
• de maximale aaneengesloten verblijfsduur is 28 dagen;
• over het algemeen is het niet mogelijk een plaats te bespreken;
• auto's zijn alleen op het terrein toegestaan bij aankomst en vertrek;
• de terreinen liggen in gebieden met een hoge natuurlijke en landschappelijke waarde.
Meer informatie over de stichting is te vinden op de website van de Stichting
Natuurkampeerterreinen (www.natuurkampeerterreinen.nl). Hier zijn ook de exacte eisen
te vinden waaraan een terrein moet voldoen. Een aantal kampeerterreinen van Scouting
Nederland is aangesloten bij de Stichting Natuurkampeerterreinen.
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Meer informatie
Stichting Natuurkampeerterreinen

www.natuurkampeerterreinen.nl

Ondanks dat Scouting Nederland probeert de infobladen zo up-to-date mogelijk te houden, kan het voorkomen dat er
inmiddels nieuwe regelgeving is afgekondigd. De tekst van de geldende wet- en regelgeving is bepalend. Aan deze
informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
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