
Spelregels Fort WKU 

Respect voor de landelijke rust, de natuur, het landschapsschoon, medekampeerders en de omgeving staan bij ons hoog in het vaandel. 

Onderstaande kampeerregels vloeien voort uit dit gedachtegoed. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DE GROENE KOEPEL / NATUURKAMPEERTERREINEN.NL 
Wij zijn aangesloten bij Stichting De Groene Koepel, te gast bij Moeder natuur (www.natuurkarnpeerterreinen.nl).Hiermee staan 
wij voor kamperen in zijn puurste vorm met als belangrijkste kenmerken: respect voor rust, kleinschalig maar ruim, een 
landschappelijke omgeving met een rijke natuur en goede maar eenvoudige voorzieningen. 

 

          Wat betekent dat voor U 
• Wilt u kamperen op ons terrein dan dient u in het bezit te zijn van een geldige Natuurkampeerkaart. Bent u niet in het bezit 

van deze kaart, dan kunt u deze bij ons aanschaffen 

• Met één Natuurkampeerkaart mag u met uw gezin (alle gezinsleden) OF kampeergezelschap tot max. 4 personen 
(inclusief uzelf) gebruik kunt maken van ons kampeerterrein.  

• Met de ondertekening van de Natuurkampeerkaart heeft u aangegeven bekend te zijn en akkoord te gaan met de 
afspraken en regels die gelden voor alle Natuurkampeerterreinen en dus ook voor ons Natuurkampeerterrein.  
 

Vergunning 
• De vergunning aan ons verleend, kent een aantal regels waar wij ons. Samen met u, aan moeten houden: 

• Er mag alleen gekampeerd worden binnen de wallen (niet op of achter de wallen).  

• Op het terrein zijn alleen tenten toegestaan.  

• Er zijn 20 kampeerplaatsen en er mag per nacht aan max. 75 personen gelegenheid worden tot recreatief nachtverblijf  

• Gasten mogen maximaal 28 dagen aan 1 stuk kamperen op het terrein.  

• Gemotoriseerd vervoer is op het gehele terrein niet toegestaan. Het terrein op en achter de wallen mag van 1 maart tot 15 
juni niet worden betreden i.v.m. het broedseizoen'  
 

Beheerder 
 

Bij aankomst dient u zich te melden in het theehuis of bij de beheerder. Is de beheerder niet aanwezig en het theehuis 
gesloten, belt u dan met 06-16268101. De beheerder zal u op weg helpen en uw vragen graag beantwoorden.  
 

Kampeerders 
 

• Alle natuurgenieters en rustzoekers (groot en klein) zijn welkom op ons kampeerterrein. 

• Uw hond is ook welkom zolang deze is aangelijnd (lijn max. 2 meter) en geen overlast voor de overige kampeerders 
veroorzaakt. 

• Wij staan per nacht in totaal maximaal 2 honden toe. 

• Het mogelijk en toegestaan kampeergroepen te ontvangen. Bestaat uw gezelschap uit meer dan 10 
personen, dan verwijzen wij u graag door naar www.groepsnatuurkampeerterreinen.nl, ook onderdeel van 
De Groene Koepel. Daar vindt u kampeerterreinen die speciaal op groepen zijn ingericht. 

• Na 22.00 uur moet het stil zijn op het terrein. We gunnen iedereen rust: kampeerders en ook de 
omwonenden.  
 

Gasten 
• Wilt u gasten ontvangen, dan kan dat natuurlijk in het theehuis (tijdens openingstijden) en op het terras aan de voorkant 

van het fort. Gasten op het kampeerterrein zijn alleen toegestaan na overleg met de beheerder. Dit vanwege het feit dat 
wij onze kampeerders zoveel mogelijk rust en ruimte willen garanderen. Daarnaast zit er een limiet aan het aantal 
personen dat wil op ons kampeerterrein mogen ontvangen.  

 

Kampeerplekken/ Tenten 
 

• Er zijn 20 vaste kampeerplekken: 5 voor een grote tent (>12 m2 incl. luifel) en 15 voor een kleine tent (< dan 12m2 incl. 
luifel). Daarnaast hebben wij nog een paar noodplekken voor fietsers en wandelaar die s ’avonds aan de poort staan. 

• Er kampeerplek gaan wij uit van maximaal 1 tent met 4 personen. Heeft u een afwijkend gezelschap/aantal tenten 
overlegt u dan even met de beheerder.  

• U mag zelf een plekje uitzoeken binnen de wallen (op en achter de wallen mag niet gekampeerd worden)'  

• Wij kunnen u dus geen specifieke kampeerplek garanderen. 

• Bij het reserveren heeft u aangegeven of uw tent groter of kleiner dan 12m2 is (incl. luifel). Grote en kleine tentplekken 
zijn apart gemarkeerd: Grote tent (> 12m2 incl. luifel): blauw paaltje Kleine tent (<12m2 incl. luifel): oranje paaltje 
Deze staan ook als zodanig aangegeven op de plattegrond van het terrein. 

• ls uw tent groter dan 12m2 dan dient u op een plek voor een grote tent te gaan staan, heeft u een kleine tent 
vragen wij u uitsluitend op een kleine kampeerplek te gaan staan.  

• Wij proberen zo de doorkijk op het terrein vrij te houden en blijft het terrein voor de hulpdiensten goed bereikbaar. Het 
paaltje op een kampeerplaats geeft het midden aan van kampeerplek. 



• Indien u langere dan een week op ons terrein verblijf dan kan de beheerder u verzoeken om uw tent te verplaatsen. 

Dit om ernstige schade aan het gras te voorkomen. We hopen op uw begrip.  

Terrein: 
• Auto's en motoren zijn op het fort-terrein niet toegestaan, maar op het nabijgelegen parkeerterrein kunt u parkeren. Er zijn 

bolderkarren aanwezig waarmee u uw bagage kunt vervoeren. Wilt u ze na gebruik weer terugzetten bij het Theehuis?  

• U mag hier overal komen behalve bovenop het fort en boven op de walberging. Daar is rustgebied 
Voor vogels en het terrein is te gevaarlijk Op

 
en achter de wallen mag u van 1 maart tot 15 juni niet komen i.v.m. het                        

broedseizoen.  

• Aan de voorkant van het fort mag niet gekampeerd worden. 

• Er zijn picknicktafels waar iedereen gebruik van kan maken; ze horen niet speciaal bij een kampeerplek. 

• De grote tafel heeft een vaste plek en is met name bedoeld als ontmoetingsplaats voor iedereen die graag kennismaakt 

met andere kampeerders, ervaringen wil uitwisselen of bijvoorbeeld samen met anderen wil eten. Het hek aan de 

voorzijde van het fort staat altijd open gedurende de tijd dat het theehuis geopend is. Wilt u zo vriendelijk zijn 's avonds 

na sluitingstijd het hek achter u dicht doen? Het hek hoeft niet op slot. 

  

Aankomst/Vertrek 
  

• Wij hanteren de volgende tijden: Aankomst na 14.00 uur. Vertrek voor 12.00 uur  

• Overlegt u alstublieft met de beheerder wanneer er iemand aanwezig is om de betaling af te ronden.   

• Gasten die 1 nacht kamperen vragen wij altijd bij aankomst te betalen. U kunt dan ¨gaan en staan” wanneer u wilt. Wij 
vragen u bij voorkeur te betalen via de PIN (in het theehuis tijdens de openingstijden). ls het theehuis niet open, dan is 
contant betalen ook mogelijk via betaling in een enveloppe te doen en in de brievenbus te doen in de Remise  

Annulering: 

• Zie artikel 8 van de Algemene Huurvoorwaarde vakantie verblijven. (www. https://www.uwboeking.com/Standaard-
huurvoorwaarden-uwboeking.pdf) 

• Annuleren kan alleen schriftelijk aan het mail-adres kamperen@fortwku.nl. Wilt u zo vriendelijk zijn uw naam en 
reserveringsnummer bij uw annulering te vermelden?  

Vuur: 

• Er is een centrale vuurplaats bij de remise. 

• Het stoken van vuur is alleen toegestaan vanaf 17.00 uur tot 22.00 uur 

• U kunt voor een kampvuurtje uitsluitend gebruik maken van hout dat u bij ons heeft gekocht. 

• Wij vragen u rekening te houden met de overige kampeerders (rook-overlast) en verstandig met open vuur om te gaan; 
laat kinderen niet alleen met het vuur en zorg ervoor dat het vuur nooit te hoog gestookt wordt.  

• Bij extreme droogte kan het zijn dat de beheerder open vuur niet toestaat (code rood). Dit zal worden aangegeven op de 
      Pipowagen. Het advies van de brandweer zal ons hierin leiden. 

 
Muziek/geluid 

• Muziek maken met eigen muziekinstrumenten is toegestaan maar zonder geluidversterkers en mag geen overlast 
veroorzaken voor mede kampeerders. Verstekkers mogen dus niet. 
 

Sanitair/ afwassen: 
 

• Douches en toiletten vindt u aan de achter kant van de Genieloods (houten gebouw).  

• Wilt u alstublieft zuinig zijn met water vanwege beperkte capaciteit van de boiler en het milieu. 

• Aan de buitenkant van de Genieloods is de afwasplaats graag alleen hier afwassen. 

• Wij stellen het zeer op prijs als u alles achter laat zoals u het aangetroffen heeft. Zo houden we samen de sanitaire 
voorzieningen schoon en fris.  

 

Remise; 
 

• De Remise op het midden van het kampeerterrein is een algemene ruimtewaar iedereen gebruik van kan maken.  

• De Remise is te gebruiken als slecht weer-ruimte. Hier treft u ook koelkasten aan voor algemeen gebruik. Wij verzoeken u 
al uw spullen uit de ijskast te halen bij vertrek en schoon achter te laten. 

• In de remise zijn ook spellen te vinden. Wilt u compleet weer voor vertrek terugzetten?  

• De EHBO-doos en een overzicht van telefoonnummers en wat te doen bij ongeval of ongeluk vindt u ook inde Remise.  

Afval: 

• Afval kunt u deponeren in de afvalcontainers. Het afval graag zo klein mogelijk aanleveren (in verband met de capaciteit 
van de container) 

• Graag glas, papier, metaal, KCA en plastic apart weggooien in daarvoor aangegeven containers bin de walberging. 
Wij danken u voor uw medewerking,  

 

 


