
HEERLIJK GENIETEN VAN DE 
NATUUR BIJ HET BUITENHUIS!
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P L A T T E G R O N D 

WELKOM BIJ CAMPING HET BUITENHUIS! Waar gasten 
kunnen genieten van elkaar, het water en de mooie omgeving 
van De Groene Heuvels. Onze camping bestaat sinds 2015  en 
beschikt over kampeerplaatsen, Pipowagens, Pod’s, Buiten-
huisjes en de Saljoet. Kortom, een heerlijke plek voor een paar 
dagen weg of een vakane. Camping Het Buitenhuis is een 
natuurlijke camping, met veel groen en water en daarnaast 
ruime mogelijkheden op het gebied van recreae, gezelligheid 
en rust. In deze brochure geven we je een indruk van de 
camping, de voorzieningen en de mogelijkheden. Heb je vragen 
of opmerkingen, dan kun je natuurlijk aljd bij ons terecht. Wij 
wensen je een aangenaam verblijf op onze camping!

Jacqueline en Paul van Raamsdonk. 

RECEPTIE - De recepe (B) vindt je bij aankomst op de camping aan de 
rechterzijde, duidelijk aangegeven. Hier krijg je van de beheerders alle 
informae over de kampeerplaats of gehuurde accommodae en kun 
je terecht met vragen over voorzieningen, acviteiten en beziens-
waardigheden in de omgeving.

KAMPEERTERREIN - Verspreid over het kampeerterrein zijn  stroom-
palen geplaatst, voor de stroomvoorziening op locae. Op centrale 
plaatsen kun je schoon water halen, te weten bij de sanitairvoor-
zieningen en bij de stortplaats voor chemisch afval (zie pla�egrond). 

WIFI - Er is gras WIFI beschikbaar. De ontvangst is niet overal even 
goed, maar in ieder geval in de omgeving van het centrale recreae 
plein (C). De Wificode is: Ens202Ext   

AFVAL - Afval kun je deponeren in de container op P1. Wij verzoeken 
je vriendelijk om ons te helpen het terrein schoon te houden.



De snackbar
voor lekkere 
snacks, ijskoude 
versnaperingen 
en frisse drankjes.

A L G E M E N E   I N F O R M A T I E                                                

DOUCHE EN TOILET - Het Buitenhuis hee� ruime douche- en 
toiletvoorzieningen. We doen onze uiterste best om het hygiënisch en 
schoon te houden. Op ieder toilet is toiletpapier aanwezig. Bij de 
sanitairvoorzieningen vindt je ook mogelijkheden voor de afwas. In 
jouw belang en dat van je medegasten vragen we je het sanitair na 
gebruik netjes achter te laten. 

WASMACHINE EN WASDROGER - Bij de beheerders zijn muntjes 
verkrijgbaar voor de was-machine en -droger.

SNACKBAR - Aan de achterzijde van het Paviljoen is een snackbar 
voor koffie, frisdrank, ijsjes en snacks.

ONTBIJTSERVICE - In overleg met de beheerders kun je vers 
afgebakken broodjes bestellen.

BARBECUEN - Het is mogelijk om te barbecuen bij de accommodae.

KAMPVUURPLAATSEN - Op de camping zijn twee kampvuur-
plaatsen. Hout in zakken is te koop bij de beheerders of je kunt zelf 
hout sprokkelen om een vuur te stoken. Let aljd op de veiligheid voor 
jezelf en de andere campinggasten.

HONDEN - Honden zijn toegestaan. Natuurlijk mogen ze geen over-
last bezorgen aan de andere gasten. Wij vragen je de viervoeters op 
het terrein aljd aangelijnd te houden. En doet je hond onverhoopt zijn 
behoe�e op het terrein, dan vinden wij het normaal als je dat direct 
opruimt.

PARKEREN - Het Buitenhuis is een autovrije camping. Na het in- en 
uitladen van de kampeerspullen, kun je de auto parkeren op P1.

AANKOMST EN VERTREK -De accommodae of kampeerplaats is 
beschikbaar vanaf 14:00 uur. Op de dag van vertrek dien je uit te 
checken voor 11:00 uur.



Het campingplein
hee� een complete
buitenkeuken, een 
grote tafel, gezellige 
zitjes en natuurlijk 
een fantassch 
uitzicht over 
het water.

O V E R D E K T    C A M P I N G P L E I N                                                

RECREATIE - De Groene Heuvels is een, voor iedereen toegankelijk, 
natuurgebied aan één van de mooiste waterplassen van Gelderland. 
Een ruim zandstrand, speelmogelijkheden en natuurlijk heerlijk 
spe�eren in het water. 

Gasten van de camping mogen gras gebruik maken van alle 
faciliteiten, zoals de tafeltennistafel, het voetbalveldje, tafelvoet-
balspel en sjoelbakken. Maar ook het water verkennen in de water-
fietsen, kano’s of roeiboten behoort tot de mogelijkheden.

Met uitzondering van de ’Zwanen’. Deze zijn te huur. Informae kun je 
krijgen bij de recepe.

Verder zijn er in de directe omgeving, op loopafstand, en op de 
waterplas verschillende mogelijkheden voor sport en spel. Meer 
informae vindt je achter in deze brochure. Heb je andere vragen of 
opmerkingen, wij horen het graag.

GOED OM TE WETEN!

TOEGANGSPAS - De Groene Heuvels is voorzien van slagbomen.      
Je ontvangt van ons een parkeerpas die je voor het verlaten van het 
recreaeterrein kunt gebruiken. Bewaar deze pas goed en lever de pas 
in bij het uitchecken op de dag van vertrek.

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS
- Huisarts:  Dr. Nillessen, 0487-531970
  Molenweg 40, Bergharen
- Dierenarts:  Dierenkliniek Kwint, 024-6415757
  Oude Klapstraat 19, Wijchen
- Polie:   Beuningen, 0900 8844
  Molenstraat 14, Beuningen
- Supermarkt: A�ent Supermarkt, Molenweg 21a, Bergharen



Buitenhuisjes, Pods,
Pipowagens, de 
Saljoet op het 
water en 40 
kampeerplaatsen 
voor tent, caravan 
of camper. A C C O M M O D A T I E S                                                 

Het campingterrein van Het Buitenhuis ligt tussen de bomen en direct 
aan het water van De Groene Heuvels. Vanaf bijna elke locae heb je 
uitzicht op het water.

CAMPING in het groen met circa 40 ruime kampeerplaatsen voor julie 
verblijf met caravan, tent of camper. 

Daarnaast hebben wij de volgende accommodaes voor verhuur:         
x                                                                                                                                                                                                                                                                 
BUITENHUISJES voor twee personen. Jullie eigen suite, comfortabel 
met een twee-persoons boxspring en geschikt voor ieder jaargejde.   
x
PODS voor maximaal vier personen. Net als de Buitenhuisjes helemaal 
gemaakt van hout en voorzien van ramen met dubbel glas voor een 
welkome thuisbasis, ook in het voor- en naseizoen.

PIPOWAGENS voor een heerlijke gezinsvakane met vier personen. 
Comfortabel ingericht en geschikt voor elk jaargejde, dus ook in het 
winterseizoen een sfeervol en aangenaam verblijf.

SALJOET voor twee personen. Onze drijvende hotelsuite op het 
water, aan een eigen aanlegsteiger. Voorzien van alle comfort en eigen 
sanitair, uniek in de wereld. De Saljoet hee� geen verwarmingsmoge-
lijkheden, dus is minder geschikt voor de koudere periodes in het jaar.

Al naar gelang de wensen kun je oponeel linnen en schoonmaak-
service reserveren of hier zelf voor zorgen.

Huisdieren zijn niet toegestaan in onze verhuur accommodaes en 
roken is  uiteraard  verboden.

Meer informae over de verhuurmogelijkheden vindt je op 
www.campingbuitenhuis.nl  of bij de recepe.



Paviljoen het Buitenhuis en Camping het Buitenhuis zijn onlos-
makelijk met elkaar verbonden, samen maar toch apart!
 
Het Paviljoen is er voor iedereen die, bijvoorbeeld na een wandeling of 
een fietstocht, wil genieten van een kop koffie, een heerlijk glas wijn of 
een lekker gerecht uit onze keuken. Ondertussen genietend van de 
mooie, natuurlijke omgeving van De Groene Heuvels. 

Het Paviljoen ademt een welkome, gezellige sfeer en het terras ligt 
direct aan het water. Bij minder mooi weer wordt het met grote 
raamparjen gesloten en verwarmd. Diverse pontons zorgen voor een 
heerlijk terras op het water. 

Het Buitenhuis is ook dé omgeving voor een feest, groepsvakane of 
teambuilding. Met name de weekenden, in het voor- en naseizoen, zijn 
voller en drukker omdat er vaak bruilo�en of feesten gegeven worden 
in en rond ons Paviljoen. Hiervan kun je met name in de avonden wat 
gezellige geluidsoverlast ervaren.
 
In het Paviljoen en op het terras is het nugen van een consumpe 
verplicht. Eigen eten en drinken wordt hier niet toegestaan. Daarvoor 
hebben we voldoende andere mogelijkheden op het kampeerterrein 
en op het water. Tevens is het niet toegestaan om met na�e 
(zwem)kleding plaats te nemen op het terras of in het Paviljoen. Wij 
willen het graag netjes houden en stellen het zeer op prijs als u daaraan 
meewerkt.

Natuurlijk zijn er ook uitgebreide mogelijkheden om uw feest bij het 
Paviljoen te combineren met overnachngen op de camping. 
Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden.

P A V I L J O E N   H E T   B U I T E N H U I S                                                 

In de directe omgeving van Camping Het Buitenhuis vindt je tal van 
mogelijkheden om sporef te ontspannen. Daarbij kun je denken aan 
wandelen, fietsen en zwemmen maar er is nog veel meer te doen en te 
beleven.

Bij de camping wordt de nieuwste watersportsensae beoefend: 
Flyboarden. Het team van Xtreme Marine Sports verzorgt cursussen 
voor iedereen die wel eens wil ervaren hoe het is om over het water te 
vliegen en te duiken als een dolfijn. Informae en reservering via de 
recepe of kijk op de website www.xtrememarinesports.nl.

Op loopafstand van de camping ligt Vakanepark De Groene Heuvels. 
Hier kun je, tegen betaling, gebruik maken van diverse faciliteiten, 
zoals een overdekt zwembad en verder: 

Midgetgolf       €4,00 volwassenen en €2,50 voor kinderen
Tennisbaan       baanhuur €7,00 per uur / rackets €2,50 per stuk
Bowlingbaan       €22,50 per uur
Fietsverhuur       €8,00 per dag / €14,00 per weekend,
       €24,00 per midweek / €32,50 per week

Aan de overzijde van de waterplas ligt, eveneens op loopafstand,      
De Paintball Boerderij en Zips&Ropes. Paintball zoals je nog nooit 
hebt meegemaakt of de adrenaline door je lijf voelen gieren bij de ene 
na de andere spannende (klim) a�race. 
Meer informae is verkrijgbaar bij de recepe of via de website 
www.paintballboerderij.nl / www.zipsnropes.nl.

Ook is het mogelijk om, met een instructeur, te duiken en er is een 
zandstrand met een kinderspeeltuin. O�ewel een verblijf bij Het 
Buitenhuis is voor iedereen een feest ! Graag tot ziens.

S P O R T   E N   S P E L   I N   D E   O M G E V I N G                                              



GRAAG TOT ZIENS BIJ
CAMPING HET BUITENHUIS

Ficarystraat 9, 6644 KR  Ewijk, T 06 20055867
www.campingbuitenhuis.nl, info@campingbuitenhuis.nl


