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INSPECTIERAPPORT 2017 
    
Natuurkampeerterrein :  Datum/tijdstip : 
 
Plaats :   Gesproken met :  
 

Richtlijnen voor Erkenning, Inrichting en Beheer van Natuurkampeerterreinen (versie december 2016) 

Richtlijn 

   Voldaan 
aan Richtlijn 

JA NEE 

A. Locatie en karakter 

A.1 Ligging in natuurlijk en landschappelijk aantrekkelijk gebied of waardevol cultuurlandschap, waarin het NKT 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 NKT is een zelfstandige eenheid d.w.z. beschikt over eigen infrastructuur.   

B. Inrichting 

B.1 Ruime kampeerplekken (aanbevolen minimaal 150 m2) met veel privacy. Per hectare maximaal 30 gemarkeerde kampeerplaatsen. 
Het totale Natuurkampeerterrein heeft niet meer dan 120 plekken. 

  

B.2 Indeling terrein functioneel voor categorieën, waar mogelijk of nodig scheiding caravans, campers, vouwwagens, (grote) 
gezinstenten, (kleine) trekkerstentjes. 

  

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 NKT heeft een 
eenvoudig parkeerterrein, niet bedoeld voor het tijdelijk plaatsen van onbewoonde kampeermiddelen. 

  

B.5 Noodzakelijke gebouwen, bouwwerken, Trekkershutten zoveel mogelijk buiten zicht kampeerders en niet dominant aanwezig. 
Passend in de sfeer van een NKT. 

  

C. Basisvoorzieningen 

C. 1 Tenminste 1 deugdelijke sanitaire voorziening op elke 35 kampeerders met minimaal 1 toilet, wasbak, (bij voorkeur warme) douche 
en afwasbak. 

  

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

C.3 Op een zichtbare, centrale plaats is een informatie-/mededelingenbord voor kampeerders aanwezig met tenminste informatie over: 
toegangs-/gedragsregels (‘kampeerreglement’), een plattegrond met een overzicht van kampeerplekken en eventuele scheiding van 
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kampeermiddelen, de procedure van aanmelden, geldende tarieven, wijze van afrekenen, informatie over aanwezigheid en 
telefoonnummer van de beheerder, adressen en telefoonnummers van dienstdoende hulpdiensten, de verplichting en verkrijgbaarheid 
van de Natuurkampeerkaart (op het welkombord).  

C.4 Het NKT is d.m.v. voldoende terreinborden duidelijk herkenbaar. Het bord ‘Welkom op dit Natuurkampeerterrein’ staat bij de 
toegang van het terrein. Het is niet toegestaan wijzigingen aan of op dit bord aan te brengen. Ook het Netwerkbord van het actuele jaar 
is aanwezig. 

  

D. Beheer 

D.2 Het terrein is uitsluitend toegankelijk voor houders van een Natuurkampeerkaart, op de toeleving hiervan wordt door beheerder 
toegezien. Dit geldt ook voor kampeerders die gebruik maken van extra voorzieningen op het NKT zoals Trekkershutten en ingerichte 
tenten. 

  

D.3 De op het terrein toegelaten houder van een Natuurkampeerkaart heeft recht op het plaatsen van een te bewonen kampeermiddel, 
in gezinsverband of met een groep bestaande uit maximaal 4 personen. Groepen (> 10 personen) worden doorverwezen naar de 
GroepsNatuurkampeerterreinen.  

  

D.4 De beheerder biedt zijn gasten de mogelijkheid om Het Groene Boekje met de Natuurkampeerkaart op zijn terrein aan te schaffen.   

D.5 Op het terrein mag men uitsluitend verblijven in toeristische (mobiele) kampeermiddelen zoals tent, toercaravan, camper, 
vouwwagen of huifkar of in een door de eigenaar ter beschikking gestelde huurtent of Trekkershut. 

  

D.6 Maximale aaneengesloten verblijfsduur van 28 nachten.   

D.7 Er worden ’s nachts geen kampeermiddelen onbeheerd achtergelaten. Onbewoonde kampeermiddelen of het onbewoond 
overstaan tussen twee gescheiden periodes is dan ook niet toegestaan. 

  

D.8 Het streven is om tot 19.00 uur een plekje vrij te houden voor kampeerders die met de fiets of wandelend arriveren. Een apart 
trekkersveldje (met speciaal trekkerstarief) wordt hiervoor aanbevolen. 

  

D.9 Het aantal kampeermiddelen overschrijdt het aantal kampeerplaatsen niet. Kampeerplaatsen zijn bij voorkeur (natuurlijk) 
gemarkeerd en op een situatietekening aangegeven. Bijzettentjes worden geacht deel uit te maken van het kampeermiddel. Als het 
terrein vol is, wordt dit duidelijk bij de toegang c.q. via andere kanalen zoals website of antwoordapparaat aangegeven. 

  

D.10 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.11 Rust is gewaarborgd. Alleen gebruik van radio/televisie of andere geluidsbronnen als deze niet hinderlijk hoorbaar/zichtbaar zijn 
voor medekampeerders. 

  

D.12 Nastreven beheer waarbij duurzaamheid centraal staat. Voorzieningen m.b.t. milieuzorg en duurzaam beheer.    

D.13 Informatie in Het Groene Boekje is een juiste weergave van de feitelijke aard en karakter NKT. Dit geldt eveneens voor de eigen 
promotie door eigenaar/beheerder van het NKT. De eigenaar van het Natuurkampeerterrein zet zich ook in voor de promotie van het 
merk. 

  

D.14 Goed gastheerschap door beheerder. Bij voorkeur dagelijkse (op het informatiebord aangeduide) aanwezigheid en het naleven 
van de Richtlijnen. 

  

Opmerkingen voor DGK: 
 
 
 
 
 

 


