
Rondje Veluwe
Camperroute langs Natuurkampeerterreinen



Druk, druk, druk. De to-do lijstjes vliegen door je hoofd en 

tijd om echt te ontspannen is er eigenlijk niet. Want naast 

dat het druk is op je werk, gaat het thuis ook gewoon 

door: wasjes draaien, eten koken, sporten, zwemles van 

de kinderen en afspreken met vrienden. Allemaal leuk en 

aardig, maar echt ontspannen is er niet bij. Zelfs het 

yogalesje voelt stiekem als verplichting. 

Herkenbaar? Dan hebben wij een heel goed idee: ga op 

microadventure en zorg ervoor dat je zo snel mogelijk 

met je voeten in gras en met je hoofd tussen de bomen 

zit! Ervaar de vrijheid van het reizen met een camper en 

ervaar de rust op een Natuurkampeerterrein. 

Dit is hét recept om te onthaasten.

Skip dit weekend alle verplichtingen.

Zoek een camper bij jou in de buurt via Goboony.nl

Koop Het Groene Boekje (dat kan ook op het eerste 

Natuurkampeerterrein)

Download de gratis camperroute ‘rondje Veluwe’ of 

ga zelf op avontuur

Go!
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Maar hoe doe je dat?

Voor beginnende camperaars en natuurliefhebbers

Voor drukke (jonge) gezinnen die in de natuur tot 

rust komen

Voor iedereen die wel eens op microadventure wil, in 

de natuur

•
•

•

Voor wie?
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De natuurkampeerterreinen op deze route liggen relatief dicht bij elkaar. Je hoeft geen grote afstanden af te leggen, zo heb je alle tijd om 

onderweg van al het moois dat de Veluwe te bieden heeft te genieten! Je kunt de route ook zo inrichten als dat jij wil. Afhankelijk van het aantal 

nachten dat je weggaat, kun je zelf bepalen hoeveel en welke campings je bezoekt. De adressen van de terreinen vind je bij de beschrijvingen. 

Leuke tip voor je route vanaf huis naar de Veluwe: stel je GPS in op snelwegen vermijden. Je zult je verbazen over de prachtige routes die er in 

Nederland te rijden zijn. 

Per terrein vind je informatie over de omgeving. Andere leuke plekken die de moeite waard zijn om te stoppen zijn: de vele leuke dorpjes op de 

Veluwe en het Harscamperpad is een klompenwandelpad, waarbij je (gewoon op schoenen) wandelt door het boerenlandschap. Langs de 

route zijn ook leuke picknickplekken.  

Heb je zelf een plek ontdekt die wilt delen? Geef het door! Wij zorgen ervoor dat je tip in de route wordt opgenomen zodat we deze nog mooier 

kunnen maken. 

Mail naar margje@goboony.com of bibi@degroenekoepel.nl

De route
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De ligging van Landgoed Quadenoord is niet alleen fijn om 

even tot rust te komen in de natuur. Rondom het 

kampeerterrein is een uitgebreid netwerk van wandel- en 

fietspaden. Die paden nemen je mee over Nationaal Park 

De Hoge Veluwe, Planken Wambuis en de Ginkelse heide. 

Wie weet kom je onderweg nog een wild zwijn tegen! 

Verder zijn er ook meerdere musea in de omgeving, 

bijvoorbeeld het Dutch Military Museum. Liever wat een 

minder zwaar thema? Op het terrein van Quadenoord vind 

je een beeldentuin waar je fijn doorheen kunt wandelen of 

ga naar het Natuurhistorisch Museum Ede. Ben je met de 

kinderen? Ga dan naar het Kabouterpad in het Renkums 

Beekdal.

Op Landgoed Quadenoord kun je niet alleen genieten van 

de bosrijke en heuvelachtige omgeving. Dompel jezelf ook 

onder in de cultuur(historie) van dit landgoed, met 

grafheuvels, de restanten van een oude watermolen en 

een unieke beeldentuin. Ontwaak met het gezang van 

vogels, het geritsel van de das langs de korenvelden en 

een verdwaalde ree in de omgeving. Kampeer op ruime 

plekken wijd verspreid op het landgoed. Landgoed 

Quadenoord is super mooi gelegen op de Veluwe in een 

bosrijke en heuvelachtige omgeving. Je wandelt of fietst er 

zo de natuur in. Natuurgebieden als Nationaal Park De 

Hoge Veluwe, Planken Wambuis en de Ginkelse heide 

liggen in de directe omgeving. Let op; er is geen elektra. 

Wel oplaadmogelijkheid.

Natuurkampeerterrein 
Landgoed Quadenoord

Wat te doen?

Quadenoord 4

6871 NG, Renkum

Gelderland

Tel. +31 (0)6-10684849 

info@quadenoord.nl

www.quadenoord.nl

Renkum
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De Harskamperdennen ligt binnen een (grofwild)raster en 

gaat op in de omringende natuur. Harskamperdennen ligt 

voor Nederlandse begrippen op een unieke locatie, op 

loopafstand van het Kootwijker Zand. Radio Kootwijk met 

zijn karakteristieke zendgebouw ligt op zes kilometer 

afstand. Radio Kootwijk, het voormalige zendstation van 

waaruit in de jaren dertig van de vorige eeuw radiocontact 

werd onderhouden met Nederlands-Indië. Ook leuk is een 

bezoekje aan een boerderij in de omgeving zoals Boerderij 

Eco Fields of Geitenboerderij de Groote Stroe. Ook leuk; de 

klompenpaden! Klompenpaden zijn rondwandelingen in 

het agrarisch cultuurlandschap en voeren over onverharde 

paden via boerenland en landgoederen. Ook tof; Het 

Kröller-Müller Museum.  

Daar waar vroeger de wind nog vrij spel had over de 

stuifzanden kampeer je nu op een bijzonder sfeervol 

bosterrein. Het terrein ligt in het bos van Staatsbosbeheer. 

Direct vanaf het terrein zijn vele loop- en 

fietsmogelijkheden, vlak bij het Kootwijker Zand en Radio 

Kootwijk. Harskamperdennen is onderdeel van een grotere 

natuurcamping. Hier kampeer je zoals kamperen bedoeld 

is. Met veel ruimte op speelse veldjes, glooiend tussen oude 

dennenbomen. Kies een kampeerplaats bij 

(water)speeltoestellen of op een solitaire plek voor jezelf. Er 

zijn regelmatig natuuractiviteiten, er is een overdekte 

kampvuurplaats, kluisjes met stopcontact en een 

slechtweeraccommodatie.

Natuurkampeerterrein 
Harskamperdennen

Wat te doen?

Houtvester v/h Hoffweg 25

3775 KB Kootwijk

Gelderland

Tel. +31 (0)318-456272

info@harskamperdennen.nl

https://www.harskamperdennen.nl

Kootwijk
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Het Speulder- en Sprielderbos is onderdeel van de Veluwe. 
Het bos behoort tot de oudste en mooiste bossen van ons 
land. Je kunt hier heerlijk ronddwalen en genieten van de 
prachtige natuur. Ben je benieuwd naar de inwoners van 
dit bos? Kom ze dan bekijken van achter de 
wildkijkschermen. Vooral in de schemering laten ze zich 
vaak zien. Onze boswachter Frits Faber laat je graag kennis 
maken met de bewoners van de Veluwe. Een ontmoeting 
die je niet snel zult vergeten, is die met het wilde zwijn. Ze 
zijn vooral in de schemering actief. Je kunt ze hier niet 
alleen zien, maar ook horen én ruiken. Daar waar een rotte 
(groep zwijnen) is geweest, stinkt het soms een uur in de 
wind. En als een rotte op drift is, kun je hun gedraaf in de 
verte horen. Eigenlijk kampeer je hier dus midden tussen de 
wilde zwijnen. Overigens kan je ook zelf op pad in het 
natuurgebied. In deze omgeving kan je ook heerlijk 
wandelen. 

Het eeuwenoude Speulderbos is een van de mooiste en 

oudste bossen van Nederland. Kromme eiken- en 

beukenbomen bepalen de sfeer. Het bos is een paradijs 

voor vogels, edelherten, dassen en wilde zwijnen. Grote 

kans dat je op een van je wandel- of fietstochten wild 

tegenkomt. Bezoek ook eens een wildkijkscherm tegen de 

avond. Dagje uit? Bezoek het Buitencentrum Veluwe-Noord 

in Nunspeet. Het kampeerterrein bevindt zich op een grote 

open plek in het bos. De kampeerplekken zijn ruim, verdeeld 

over twee grote lanen en omringd door groen. Kinderen 

rennen zo het bos in, waar ze verder bouwen aan de 

spannende hutten die er al staan. En je weet zeker dat je 

rust hebt, want je hebt hier zelfs geen telefonisch bereik. 

Mindervalidendouche en -toilet. 

Natuurkampeerterrein 
Drie 

Wat te doen?

Sprielderweg 207

3852 MK Ermelo

Gelderland

Tel. +31 (0)30-6977749

bgg. +31 (0)6-55358978 (8.00-22.00 uur / geen sms)

logerenbijdeboswachter@staatsbosbeheer.nl

https://www.logerenbijdeboswachter.nl

Ermelo
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Als je Zegenoord verlaat sta je direct in het bos. Ideaal voor 

boswandelingen, die misschien wel extra bijzonder zijn in 

de vroege ochtend of in de schemering van de avond. Ook 

is er in de buurt een schaapskooi en een 

wildobservatiepunt,. Voor de adrenaline junkies onder ons, 

een uitdagende mountainbikeroute vlak langs het terrein. 

Niet ver van het terrein vind je de Veluwse Stoomtrein 

Maatschappij. De Veluwsche Stoomtrein Maatschappij, 

kortweg VSM. In dit rijdend spoorwegmuseum maak je een 

reis door het verleden. Iets ten noorden van Apeldoorn ligt 

Paleis het Loo. 

Stuifzand, prachtige bossen, uitgestrekte heidevelden, de 

Loenense schaapskudde en eenzacht stromende beek. De 

Loenermark nodigt uit tot wandelen of hardlopen, 

toerfietsen of mountainbiken. Of je geniet gewoon van de 

stilte.Kindvriendelijk terrein met zeer ruime plekken. Grote 

tenten, trekkerstenten en campers/caravans staan elk op 

drie aparte velden. Verlichting deels met petroleumlampen. 

Schuif iedere woensdag en zaterdag aan bij het kampvuur. 

Er is gratis wifi. Let op; geen plaats voor campers langer 

dan 6,5 m en tandem-assers. Er worden speciale 

weekenden rondom de thema’s natuur en kamperen 

georganiseerd, leuk om te combineren! Ook goed om te 

weten: Om Zegenoord zo veilig en rustig mogelijk te 

houden is het niet de bedoeling om het terrein op- en af te 

rijden met de camper. Eenmaal aangekomen valt er 

genoeg te ontdekken per fiets of te voet!

Natuurkampeerterrein 
Zegenoord

Wat te doen?

Droefakkers 73

7371 CP, Loenen

Gelderland

Tel. +3155-5052518 

zegenoord@goedkamp.nl

www.goedkamp.nl

Loenen
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Het Hallse hull is het startpunt voor een actieve vakantie op 

de veluwe. Ook hier zijn weer volop fiets- en 

wandelmogelijkheden. Helemaal leuk omdat het terrein op 

het op het knooppunt ligt van de wandelpaden 

Trekvogelpad en Maarten van Rossumpad. Wil je graag de 

natuur in dan kan je terecht op de Veluwe Zoom en in 

Nationaal Park de Hoge Veluwe. De camping is ook de 

place to be voor jonge gezinnen. Het is namelijk de 

uitvalsbasis voor een bezoekje aan Burgers’ Zoo, de 

Apenheul of de Spelerij. De Spelerij is een wel heel 

bijzondere speeltuin. Kinderen zijn er namelijk niet alleen 

aan het spelen, ze moeten er samenwerken met anderen 

om de meest fantasievolle toestellen in werking te brengen. 

In de Uitvinderij kunnen ze in een grote werkplaats hun 

eigen kunstwerk bouwen. Tof! 

Het groene kampeerterrein Het Hallse Hull is het startpunt 

voor een actieve vakantie in de Veluwezoom. Bij Loenen 

vind je een schaapskooi en Nederlands hoogste waterval. 

Je kunt naar hartenlust zwerven langs vele wandel- en 

fietsroutes. Ook voor kinderen is hier genoeg te doen.Het 

kampeerterrein ligt op een knooppunt van de 

wandelpaden Trekvogelpad en Maarten van Rossumpad. 

Het Hallse Hull biedt een mengeling van rust en avontuur. 

Een prachtig kampeerterrein voor kampeerders die 

eenvoud en rust zoeken en voor gezinnen die avontuurlijk 

willen kamperen. Het kampeerterrein bestaat uit negen 

door heggen omsloten velden, waardoor het terrein weids 

en toch besloten aanvoelt. Op het terrein staan een 

kapschuur als beschutting bij slecht weer en het dagverblijf 

De Deel. Voor kampeerders met huisdieren is er een 

speciaal huisdierenveld. De rest van het kampeerterrein is 

huisdiervrij.

Natuurkampeerterrein 
Het Hallse Hull

Wat te doen?

Hallseweg 10

6964 AM Hall

Gelderland

Tel. +31 (0)88-0990959

bgg. +31 (0)88-0990979

info@nivon-hall.nl

https://hethallsehull.nivon.nl

Hall
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Natuurlijk ook volop natuur rondom dit terrein, het beste te 

ervaren te voet en op de fiets. Ook vanaf deze camping zijn 

meerdere fiets- en wandeltochten te maken. Verschillende 

routes starten namelijk zowel op de camping als in de 

buurt. Maar er is nog veel meer; Volkssterrenwacht Bussloo 

waar iedere vrijdagnacht een kijk-avond wordt gehouden, 

een middagje koeknuffelen op een boerderij in de buurt, op 

avontuur op het Blotevoetenpad, een zen bezoekje aan de 

bijzondere Levenstuinen van het Groot Hontschoten, het 

MORE-Museum of kom even helemaal tot rust in Thermen 

Bussloo. 

Dit gastvrije kampeerterrein ligt tussen de Veluwe en de 

IJssel. Met de voetjes in het gras geniet je in stilte van 

diverse vogels en reeën. Dichtbij Hanzesteden Zutphen en 

Deventer. Goed uitgangspunt voor diverse wandel- en 

fietsroutes, maar dus ook voor stedenbezoek. Recreatieplas 

Bussloo op circa 3 km. Slenterend over het terrein zie je de 

prachtige grote plekken die door de aanplant veel privacy 

bieden. Er is een kikkerpoel, waar kinderen kunnen spelen 

met schepnetjes, een waterpomp, diverse picknicktafels en 

een tentenveld onder de fruitbomen. Er zijn houtkachels 

beschikbaar om bij je eigen tent een vuurtje te stoken of je 

ontmoet elkaar bij de gezellige kampvuurplek. Er is een 

gezellig terras met lekkere koffie, knusse huiskamer met 

houtkachel en broodjesservice. En, ook niet onbelangrijk: 

een zeer verzorgd en verwarmd toiletgebouw.

Natuurkampeerterrein 
de Haverkamp

Wat te doen?

Hooistraat 6

7383 CX Voorst

Gelderland

Tel. +31 (0)6-38433803

info@campingdehaverkamp.nl

https://www.campingdehaverkamp.nl/

Voorst



Het fijne aan de Natuurkampeerterreinen is dus dat je echt terug gaat naar de natuur. Natuurkampeerterreinen zijn bedoeld voor iedereen die 

houdt van het echte kamperen midden in de natuur. De kampeerterreinen liggen in eeuwenoude bossen, op bijzondere landgoederen, in knusse 

boomgaarden en op idyllische plekjes aan het water. Dingen als kantines en animatieteams heb je er niet, maar de basisvoorzieningen zijn goed 

geregeld. Er is goed sanitair met een toilet, stromend water en minstens een warme douche. Verder is overal een ding het allerbelangrijkste; de 

natuur speelt de hoofdrol! 

Ideaal voor als je nieuw bent met camperen of juist een ouwe rot bent. Het romantische beeld dat je van kamperen hebt, wordt op een 

Natuurkampeerterrein echt werkelijkheid. 

Tip 1Back to Basic



Voor drukke (jonge) gezinnen die in de natuur tot rust komen zijn Natuurkampeerterreinen en deze route een uitkomst. Op sommige 

kampeerterreinen heb je niet eens bereik met je telefoon, dus het hele weekend heb je echt quality time met je gezin. 

Ga samen op avontuur in de bossen, op zoek naar de mooiste blaadjes en andere dingen die je in het bos vindt, adem de frisse dennenlucht in, 

speel spelletjes of ga naar een van de vele leuke musea waar niet alleen jullie maar ook jullie kinderen spelenderwijs van alles leren. ‘s Avonds 

kruip je samen bij het kampvuur (op veel terreinen mag je namelijk in vuurkorven een vuurtje maken). Zing liedjes, bak broodjes, rooster 

marshmallows en staar samen naar de sterren in de lucht. Veel meer heb je niet nodig om herinneringen voor het leven te maken met jullie 

gezin.

Tip 2Quality time



Ze worden steeds populairder; Microadventures. Kleine korte vakanties dichtbij huis. En dat is helemaal niet zo gek. Tuurlijk zijn verre reizen nog 

steeds gaaf, maar het hoeft niet meer altijd zo nodig. Ook Nederland is prachtig en ondanks dat ons landje maar klein is, is er zo veel te 

ontdekken. Daarnaast is het ook gewoon heerlijk om zo nu en dan even uit de dagelijkse sleur te stappen, je los te weken van de stress van werk 

en echt tijd door te brengen met jezelf, je vrienden of je geliefde. Microadventures zijn daar ideaal voor. 

Het sluit ook mooi aan bij de geest van deze tijd. We willen bewust in het leven staan, goed doen voor de wereld en voor onszelf. Een 

microadventure als deze, met een deelcamper tijd doorbrengen op een of meer Natuurkampeerterreinen, past daar perfect bij. De 

Natuurkampeerterreinen hebben duurzaamheid hoog in het vaandel staan, gebruik maken van een camper van iemand anders is vele malen 

beter dan vliegen. En even back to basic, samen met vrienden muziek maken rondom het kampvuur en wandelingen maken in de natuur, 

kunnen duidelijk bijdragen aan het tegengaan van een burn-out.  

Heel even ontsnap je aan de sleur van alledag en na het weekend kom je opgeladen en uitgerust weer op kantoor. 

Tip 3Microadventure



Als je houdt van het échte kamperen midden in de natuur, dan ben je bij de Natuurkampeerterreinen aan het juiste adres. Er zijn 134 

Natuurkampeerterreinen in Nederland, 11 in Frankrijk en sinds dit jaar 1 in België! Al deze natuurcampings liggen op bijzondere landgoederen, in 

eeuwenoude bossen, maar ook in knusse boomgaarden en op idyllische plekjes aan het water. Je kampeert er op ruime plekken, in alle vrijheid. 

Kantines en animatieteams kom je niet  tegen, maar wel goed sanitair met toilet, stromend water en (op één terrein na) minstens een warme 

douche. Vaak zijn er extra voorzieningen, zoals een kampvuurplek en een slechtweervoorziening. Maar de natuur speelt de hoofdrol. Je komt er 

gegarandeerd tot rust!

Met de Natuurkampeerkaart in Het Groene Boekje kun je een jaar lang (met je gezin of kampeergezelschap tot vier personen) terecht op de 

Natuurkampeerterreinen. Kijk voor meer informatie op: www.natuurkampeerterreinen.nl

Over Natuurkampeerterrein 

Stichting De Groene Koepel, 

te gast in de natuur

Postbus 413

3430 AK Nieuwegein

Tel. +31 (0)30-6033701

info@degroenekoepel.nl

www.natuurkampeerterreinen.nl



Goboony is het deelplatform voor campers. Ontstaan vanuit het idee dat iedereen eens in zijn leven de vrijheid van een camper zou moeten 

ervaren. Raampje open, wind door je haren, lekker muziekje op en gaan, je hart achterna! Het zaadje van Goboony is ooit gepland in Nieuw-

Zeeland waar Mark en Foppe elkaar leerden kennen terwijl de ene in een camper van noord naar zuid reed en de andere van zuid en noord. Ze 

vatten het campervirus en een paar jaar later begonnen ze Goboony, om nog veel meer mensen met dat virus aan te steken. Inmiddels staan er 

zo’n 2000 campers op het platform. Naast dat je altijd een camper bij jou in de buurt kunt vinden die ook nog eens een stuk goedkoper is dan bij 

een verhuurbedrijf, zorgen ze er ook voor dat campers veel meer gebruikt worden. We hoeven niet meer allemaal een camper te kopen, maar 

kunnen eerst met meerdere mensen oude campers op gebruiken, dat zorgt natuurlijk voor een veel lagere productie.  De naam komt van het 

Nieuw-Zeelandse “I am out in the boonies!” wat zoveel betekent als ik ben er even op uit in de richting van de middle of nowhere. Het is zelfs zo 

dat dit woord een eigen camper term heeft opgeleverd: 'boondocking'. Dat betekent dat je je camper in de middle of nowhere parkeert, en 

gewoon gebruik maakt van alle faciliteiten die je eigen camper te bieden heeft. Met deze camperroute langs de Natuurkampeerterreinen doe je 

eigenlijk bijna hetzelfde. 

Neem een kijkje op www.goboony.nl en vind de perfecte camper voor jouw tripje langs de Natuurkampeerterreinen. 

Over Goboony 

Reactorweg 9a 

3542 AD Utrecht 

Tel. +31 (0)85 401 68 32

support@goboony.com

www.goboony.nl


