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INSPECTIERAPPORT 2017 
 
Naam GNKT :  Datum/tijdstip  :  
 
Plaats :  Gesproken met  : 
       
  
Richtlijnen voor Erkenning, Inrichting en Beheer van GroepsNatuurkampeerterreinen (versie 2015) 

Richtlijn 

   Voldaan 
aan Richtlijn 

JA NEE 

A. Locatie en karakter 

A.1 Ligging in natuurlijk en landschappelijk aantrekkelijk gebied of waardevol cultuurlandschap, waarin het GNKT passend 
gesitueerd is. 

  

A.2 Gunstige ligging t.a.v. geluidsbronnen, rustig kamperen gewaarborgd. Geen stank- of lichtoverlast.   

A.3 Eenvoudig voorzieningenniveau, voorzieningen worden goed onderhouden.   

A.4 Noodzakelijke voorzieningen zoals wegen, afzettingen, gebouwen zijn duurzaam en passend in streekkarakter.   

A.5 Het GNKT is bij voorkeur een zelfstandige eenheid d.w.z. beschikt over eigen infrastructuur.    

A.6 In het geval een GNKT gecombineerd is met een NKT hebben beide terreinen gescheiden voorzieningen en wordt door 
afstand, inrichting e.d. de rust en privacy van de individuele natuurkampeerder gewaarborgd. 

  

B. Inrichting 

B.1 Het terrein kenmerkt zich door natuurlijke inrichting en ruimte en wordt opengesteld voor een op te geven maximaal aantal 
groepen/bezoekers, in overeenstemming met terreingesteldheid, infrastructuur, sanitair en overige voorzieningen zoals 
parkeergelegenheid. 

  

B.2 Indeling terrein functioneel voor categorieën kampeermiddelen die worden toegelaten.    

B.3 Bereikbaar voor toegelaten categorieën kampeermiddelen via daarvoor goed begaanbare wegen. Geen ontsluitingswegen die 
niet passend zijn in de omgeving. 

  

B.4 Parkeren bij kampeermiddel niet toegestaan met uitzondering van specifieke categorieën kampeerders. Het GNKT heeft een 
eenvoudig parkeerterrein, niet bedoeld voor het tijdelijk plaatsen van onbewoonde kampeermiddelen. 
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B.5 Noodzakelijke gebouwen, bouwwerken e.d. zoveel mogelijk buiten zicht kampeerders en niet dominant aanwezig. Passend in 
de sfeer van een GNKT. 

  

C. Basisvoorzieningen 

C.1 Voor bezoekers zijn voldoende en goed onderhouden sanitaire voorzieningen aanwezig, bestaande uit toiletten, wasbakken 
en (bij voorkeur warme) douches. Ook is er een afwasplaats. 

  

C.2 Indien caravans en campers worden toegelaten een voorziening voor het ledigen en spoelen van een chemisch toilet.   

C.3 Informatie-/mededelingenbord voor kampeerders op goed zichtbare plaats met ten minste informatie over: 
- toegangs-/gedragsregels (‘terreinreglement’) 
- situatietekening/plattegrond 

  

C.4 Op duidelijke plaats adressen en telefoonnummers hulpdiensten incl. bereikbaarheid dienstdoende beheerder bij 
noodgevallen. 

  

C.5 Het NKT is d.m.v. voldoende terreinborden duidelijk herkenbaar. Het bord ‘Welkom op dit GroepsNatuurkampeerterrein’ staat 
bij de toegang van het terrein. Ook het Netwerkbord is voor de gasten aanwezig. 

  

D. Beheer 

D.3 Op het GroepsNatuurkampeerterrein wordt de verkoop van HGB met de Natuurkampeerkaart gepromoot. 
Extra toelichting inspecteur: de Natuurkampeerkaart is vanaf 2016 niet meer verplicht op een GNKT. Wel betalen groepen een 
zgn. natuurbijdrage á 10,00 euro per groep. Deze draagt beheerder af aan De Groene Koepel.  

  

D.4 Op het terrein mag men uitsluitend verblijven in toeristische (mobiele) kampeermiddelen zoals tent, toercaravan, camper, 
vouwwagen, huifkar of in door de beheerder aangeboden verblijfsaccommodatie, zoals een verhuurtent. 

  

D.5 Maximale aaneengesloten verblijfsduur van 28 nachten.   

D.6 Er worden ’s nachts geen kampeermiddelen onbeheerd achtergelaten op het kampeerterrein of op de parkeerplaats.   

D.7 Het rijden met auto’s en campers op het terrein is alleen toegestaan bij aankomst en vertrek. Gedurende het verblijf is de auto 
geparkeerd op de daartoe aangewezen parkeerplaats.. 

  

D.8 Indien er sprake is van gebruikmaking van geluidsbronnen, levert dat geen overlast op voor de landschappelijk waardevolle 
omgeving en eventuele andere aanwezige groepen. Beheerder ziet toe op afspraken en naleving hieromtrent. 

  

D.9 Nastreven beheer waarbij duurzaamheid centraal staat. Voorzieningen m.b.t. milieuzorg en duurzaam beheer.   

D.10 Informatie in Het Groene Boekje is een juiste weergave van de feitelijke aard en karakter GNKT. Dit geldt eveneens voor de 
eigen promotie door eigenaar/beheerder van het GNKT. 

  

D.11 Goed gastheerschap door beheerder. De beheerder bezoekt het terrein regelmatig.   

Opmerkingen voor DGK: 
 
 
 
 
 
 

 

 


