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1. INTRODUCTIE 
 
1.1. Uitgangspunten Stichting De Groene Koepel, te gast in de natuur. 
 
Stichting De Groene Koepel stelt zich ten doel om het kamperen te bevorderen op terreinen die een 
rustige en eenvoudige kampeergelegenheid beogen te bieden.  
Deze kampeerterreinen worden gekenmerkt door de ligging in gebieden met een natuurlijke, 
respectievelijk waardevolle landschappelijke waarde. De kampeerplaatsen op dergelijke terreinen 
hebben een natuurlijk karakter en zijn bestemd voor de rustzoekende kampeerder die de beleving 
van de natuur op prijs stelt 
 
De Groene Koepel houdt zich onder meer bezig met de instandhouding van een netwerk en de 
uitbreiding van het aantal Natuurkampeerterreinen in Nederland, alsmede de promotie van het 
Natuurkampeerterrein als type kampeerterrein bij publiek en overheid. Hiermee wil ze tevens het 
duurzaam toerisme en het op een recreatief verantwoorde manier omgaan met de natuur 
ondersteunen en stimuleren. 
 
Er worden twee typen Natuurkampeerterrein onderscheiden, het Natuurkampeerterrein dat is 
ingericht voor de individuele kampeerder en het GroepsNatuurkampeerterrein dat is ingericht voor 
de ontvangst van groepen. De Richtlijnen in deze brochure  hebben betrekking op de 
GroepsNatuurkampeerterreinen. Voor beide typen Natuurkampeerterrein gelden over het algemeen 
dezelfde uitgangspunten, met dien verstande dat het begrip ‘rust’ op een 
GroepsNatuurkampeerterrein een andere betekenis en invulling krijgt als grote(re) groepen mensen 
bij elkaar zijn.  
 
1.2. Algemene kenmerken (Groeps)Natuurkampeerterreinen 
 
Een Natuurkampeerterrein ligt in een aaneengesloten gebied van tenminste 25 ha bos, natuurgebied 
en/of waardevol cultuurlandschap. 
De indeling van het kampeerterrein is zodanig, dat de kampeerplaats een onderdeel is van de 
natuurlijk omgeving en aan de kampeerder een hoge mate van privacy biedt, zowel visueel als qua 
licht en geluid. Dit is het gevolg van de afstand tussen de kampeerplaatsen en/of de aanwezige 
begroeiing. Het natuurlijke karakter wordt ook gewaarborgd door de tijdelijke bezetting van de 
kampeerplaats, het beperkte voorzieningenniveau en de maximale verblijfsduur. In ideale gevallen is 
het terrein buiten het seizoen niet of nauwelijks als kampeerterrein te herkennen. 
 
De rust en natuurbeleving worden gewaarborgd door de ligging van de terreinen (veelal in bos- of 
natuurgebieden, verwijderd van urbane invloeden), het relatief lage voorzieningenniveau, het niet-
parkeren naast het kampeermiddel en door het gedrag van de kampeerder zelf, die met zijn keuze 
voor een dergelijke terrein kiest. 
 
Door specifiek GroepsNatuurkampeerterreinen aan te bieden, komt De Groene Koepel tegemoet aan 
de vraag om met groepen in de natuur te kamperen. Groepskamperen hoort niet thuis op de 
‘gewone’ Natuurkampeerterreinen, omdat meerdere mensen bij elkaar meer geluid produceren dan 
wenselijk is bij individueel natuurkamperen. 
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1.3. Achtergronden. 
 
Verwacht mag worden dat de belangstelling voor Natuurkampeerterreinen licht zal stijgen, mede 
door de tendens waarbij een toenemende vraag is naar ‘eenvoud’, authenticiteit en ‘avontuur’, 
vrijetijdsbesteding in de natuur, het houden van een (korte) vakantie dichtbij huis en duurzaamheid. 
De Groene Koepel streeft dan ook naar een verdere uitbreiding en een evenwichtiger spreiding van 
Natuurkampeerterreinen over het land, zonder dat aan de kernwaarden van het 
Natuurkampeerterrein wordt getornd. Dit uitgangspunt is mede gebaseerd op aangeven van de 
kampeerders. In het streven van de overheid in het recente verleden naar een zo groot mogelijke 
verscheidenheid in het aanbod van kampeermogelijkheden, heeft De Groene Koepel in belangrijke 
mate bijgedragen. 
  
Belangrijke gesprekspartners bij deze activiteiten, zowel waar het De Groene Koepel als de initiatie 
nemende gebruiksgerechtigden (eigenaar, beheerder, zakelijk gerechtigde of huurder) betreft, zijn 
de provinciale en gemeentelijke overheden vanwege hun bemoeienissen met streek- en bestem-
mingsplannen, toeristisch beleid en eventuele kampeerverordeningen. 
Om deze gesprekken succesvol te kunnen voeren is de beschikking over eenduidige en algemeen 
geldende Richtlijnen, waar het de locatie, erkenning, inrichting en beheer van 
Natuurkampeerterreinen betreft, onontbeerlijk. Daarom is het van belang te beschikken over 
heldere criteria, op grond waarvan het predicaat Natuurkampeerterrein kan worden toegekend en 
waarin Natuurkampeerterreinen zich onderscheiden van andere kampeerterreinen.  
 
Ook de toenemende belangstelling voor kamperen in eigen land vereist een duidelijke voorlichting 
over wat men nu wel en niet van een Natuurkampeerterrein mag verwachten en ook daarom is het 
des te meer noodzakelijk om de kwaliteit van de Natuurkampeerterreinen helder te omschrijven, te 
handhaven en te bewaken.  
 
1.4. Andere regelgeving. 
 
De Richtlijnen van De Groene Koepel zijn privaatrechtelijk van aard. Dat wil zeggen dat het hier gaat 
om afspraken op grond waarvan tussen burgers iets wordt overeengekomen. Het betreft in dit geval 
het al dan niet verstrekken van de kwalificatie “Natuurkampeerterrein” aan een kampeerterrein. 
U dient er als eigenaar echter te allen tijde zelf voor te zorgen dat u en uw bedrijf voldoen aan de 
publiekrechtelijke regels.  
 
1.5. Beoordeling. 
 
De beoordeling omtrent het al dan niet voldoen aan de Richtlijnen berust bij het Bestuur van De 
Groene Koepel of bij, door het Bestuur aan te wijzen, inspecteurs. Het oordeel van het Bestuur, dat 
wordt gevormd op basis van deze Richtlijnen, is hierbij bepalend. Om het jaar, of vaker indien 
noodzakelijk, vinden terreininspecties plaats, teneinde de kwaliteit van de Natuurkampeerterreinen 
te waarborgen. De beslissing om een terrein als Natuurkampeerterrein te erkennen, respectievelijk 
de verleende erkenning in te trekken, is uitsluitend voorbehouden aan het Bestuur. 
 
1.6. Erkenning. 
 
Het initiatief tot een aanvraag tot erkenning als Natuurkampeerterrein gaat uit van de eigenaar. Het 
terrein wordt, na het indienen van de zgn. Eigen Verklaring, als regel door het bestuur van De Groene 
Koepel bezocht.  
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Daarna ontstaan de volgende mogelijkheden: 
a. Het terrein wordt met ingang van een nader te omschrijven datum voorlopig erkend als 

Natuurkampeerterrein als: 

 het terrein aan alle Richtlijnen voldoet; 

 het terrein op het moment van bezichtigen niet volledig aan alle eisen voldoet, maar door de 
gebruiksgerechtigde schriftelijk wordt toegezegd dat met ingang van het komende 
kampeerseizoen of een nader te omschrijven datum aan alle eisen voldaan zal worden. Dit 
dienen dan echter kleine ingrepen te betreffen. Aanvullende bepalingen dienaangaande 
kunnen worden opgenomen in de Overeenkomst; 

 het terrein in aanmerking zou kunnen komen voor erkenning als Natuurkampeerterrein, 
indien het Bestuur ontheffing op bepaalde artikelen uit de Richtlijnen zou verlenen. Dit 
gebeurt echter uitsluitend in zeer uitzonderlijke gevallen en is ter beoordeling aan het 
Bestuur; 

 er geen mogelijkheid meer is het terrein te bezoeken, maar uit de Eigen Verklaring naar 
voren komt dat het terrein aan alle Richtlijnen voldoet. Dit gebeurt eveneens in zeer 
uitzonderlijke gevallen en is eveneens ter beoordeling aan het Bestuur. 

b. Het terrein wordt niet erkend als Natuurkampeerterrein als op meerdere essentiële punten niet 
aan de Richtlijnen wordt voldaan, respectievelijk op termijn niet kan worden voldaan. Dit is ter 
beoordeling aan het Bestuur. 

 
1.7 Overeenkomst. 
 
Met de eigenaar van het (voorlopig) erkende terrein wordt een Overeenkomst afgesloten. Dit terrein 
wordt na erkenning op de website vermeld en in het eerstvolgende jaar opgenomen in Het Groene 
Boekje, Kamperen midden in de natuur, en de brochure voor GroepsNatuurkampeerterreinen.    
In het eerstvolgende kampeerseizoen worden deze terreinen wederom door of namens het Bestuur 
bezocht en getoetst aan de Richtlijnen en volgt eventueel een definitieve erkenning, afhankelijk van 
het oordeel van het Bestuur. 

 
 

2. RICHTLIJNEN VOOR ERKENNING, INRICHTING EN BEHEER VAN  
GROEPSNATUURKAMPEERTERREINEN 

 
 
A. LOKATIE EN KARAKTER. 
 
1. Het terrein dient gelegen te zijn in een natuurlijk en landschappelijk aantrekkelijk gebied of 

waardevol cultuurlandschap, waarin het passend gesitueerd is. 
 
2. Het terrein dient ten opzichte van geluidsbronnen zodanig gelegen te zijn dat het geluidsniveau 

voor rustig kamperen algemeen aanvaardbaar wordt geacht. Het terrein dient zodanig gelegen te 
zijn dat er geen sprake is van stankoverlast en lichtoverlast. 

 
3. Het voorzieningenniveau is eenvoudig van aard en goed onderhouden.  
 
4. Indien een doelmatig beheer wegen, afzettingen, gebouwen, bouwwerken en/of andere voor-

zieningen noodzakelijk maakt, dienen deze wat betreft materiaalkeuze eenvoudig en duurzaam te 
worden uitgevoerd en in het landelijke karakter van de streek te passen. 

 
5. Het kampeerterrein waarvoor erkenning wordt aangevraagd is bij voorkeur een zelfstandige 

eenheid, d.w.z. bezit haar eigen infrastructuur.  
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6.   In het geval een Natuurkampeerterrein gecombineerd is met een GroepsNatuurkampeerterrein,  
      hebben beide terreinen gescheiden voorzieningen en wordt door afstand, inrichting e.d. de  
      rust en privacy van de individuele kampeerder op het Natuurkampeerterrein gewaarborgd. 

 
B. INRICHTING 
 
1. Het terrein kenmerkt zich door natuurlijke inrichting en ruimte. Het terrein wordt opengesteld 

voor een op te geven maximaal aantal bezoekers (per hectare),  welke in overeenstemming is met 
terreingesteldheid, infrastructuur, sanitair en overige voorzieningen zoals voor parkeren. 

 
2. De indeling van het terrein dient functioneel te zijn voor de categorieën kampeermiddelen die 

worden toegelaten. 
 
3. Het kampeerterrein is bereikbaar via wegen die goed begaanbaar zijn voor de categorieën van 

kampeermiddelen die op het terrein worden toegelaten. Op het terrein zijn geen 
ontsluitingswegen aanwezig die afwijken van de verschijningsvorm en het karakter van de 
landwegen en paden in de directe omgeving. 

 
4. Parkeren bij het kampeermiddel is niet toegestaan, met uitzondering van specifieke categorieën  

kampeerders die in de hierna volgende artikelsgewijze toelichting zijn vermeld. Op of in de 
nabijheid van het kampeerterrein is, indien van toepassing, voldoende parkeergelegenheid 
aanwezig voor de op het terrein kamperende gasten. Het parkeerterrein is niet bedoeld voor het 
tijdelijk plaatsen van onbewoonde kampeermiddelen. 

 
5. Noodzakelijke gebouwen, bouwwerken e.d. dienen zoveel als mogelijk buiten het zicht van de 

kampeerplaatsen geplaatst te worden en beslist niet dominant te zijn. 
 
C. BASISVOORZIENINGEN. 
 
1. Voor de bezoekers zijn voldoende en goed onderhouden sanitaire voorzieningen aanwezig 

bestaande uit toiletten, wasbakken en (bij voorkeur warme) douches. Ook is er een afwasplaats. 
 
2. Indien caravans en campers worden toegelaten is een deugdelijke voorziening voor het ledigen en 

spoelen van chemische toiletten aanwezig.  
 
3. Op het terrein is op een voor de kampeerder goed zichtbare plaats een informatie-/ 

mededelingenbord aanwezig. Hierop zijn o.a. de door gebruiksgerechtigde zelf op te stellen 
toegang - en gedragsregels (“kampeerreglement”) aangebracht, inclusief informatie over melden, 
geldende tarieven, afrekenen en/of het tijdstip van aanwezigheid van de beheerder. 

 
4. Op een duidelijk zichtbare en logisch herkenbare plaats zijn de adressen en telefoonnummers van 

de dienstdoende hulpdiensten aangebracht, alsmede informatie over de bereikbaarheid van de 
dienstdoende beheerder van het kampeerterrein. 

 
5. Het GroepsNatuurkampeerterrein dient door middel van voldoende terreinborden, volgens een 

door De Groene Koepel vastgesteld en aldaar te bestellen model, als zodanig duidelijk herkenbaar 
te zijn. Het bord “Welkom op dit GroepsNatuurkampeerterrein” dient bij de toegang tot het 
GroepsNatuurkampeerterrein geplaatst te worden. Het is niet toegestaan wijzigingen aan of op 
dit bord aan te brengen. 
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D. BEHEER. 
 

1. Er dient sprake te zijn van een legale situatie, d.w.z. dat (de exploitatie van) het 
GroepsNatuurkampeerterrein aan de geldende wettelijke voorschriften voldoet. 

 
2. Op de GroepsNatuurkampeerterreinen wordt per groep een door het Bestuur van De Groene 

Koepel vastgestelde natuurbijdrage gevraagd. Deze bijdrage komt ten goede aan de activiteiten 
die De Groene Koepel ontplooit voor het behoud van het netwerk van 
GroepsNatuurkampeerterreinen en de missie voor de vergroening van de verblijfsrecreatie. De 
Groene Koepel staat voor een duurzamere omgang met mens en natuur en stimuleert de 
aangesloten organisaties (en gasten) hieraan bij te dragen. 

 
3. Het aanschaffen van het kampeergidsje voor individuele kampeerders, Het Groene Boekje met de 

Natuurkampeerkaart, wordt ook op het GroepsNatuurkampeerterrein gepromoot, waarmee het 
natuurkamperen wordt bevorderd. Beheerders kunnen Het Groene Boekje op het terrein 
verkopen. 
 

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

 
5. De maximaal aaneengesloten verblijfsduur bedraagt 28 overnachtingen. 
 
6. Het ‘s nachts onbeheerd achterlaten van kampeermiddelen is niet toegestaan op zowel het voor 

kamperen bestemde terreingedeelte als op het parkeerterrein.  
 
7. Het rijden met auto’s over het terrein is alleen toegestaan bij aankomst en vertrek, met inacht-

neming van de uitzonderingen zoals opgenomen in artikel B.4. Gedurende het verblijf dient de 
auto geparkeerd te worden op de daartoe door gebruiksgerechtigde aangewezen plaats. Campers 
mogen alleen worden toegelaten wanneer, anders dan op de datum van aankomst en vertrek, 
niet over het terrein wordt gereden. 

 
8. GroepsNatuurkampeerterreinen liggen in een landschappelijk waardevolle omgeving. 

Kampeerders mogen alleen gebruik maken van (bij voorkeur geen versterkte) geluidsbronnen 
wanneer deze geen overlast opleveren voor de omgeving en eventuele andere aanwezige 
groepen. De eigenaar dient hierover goede afspraken te maken met de gasten, en toe te zien op 
naleving van deze afspraken.   

 
9. Gezien het karakter van een Natuurkampeerterrein wordt een vorm van beheer nagestreefd, 

waar duurzaamheid centraal staat. Derhalve dient de eigenaar  bij de inrichting van het 
GroepsNatuurkampeerterrein en het aanbrengen van voorzieningen rekening te houden met 
aspecten op het gebied van milieuzorg en duurzaam beheer.  

 
10. De aan De Groene Koepel verstrekte informatie dient een juiste weergave van de werkelijkheid 

overeenkomstig de aard en het karakter van het GroepsNatuurkampeerterrein te zijn. Uiteraard 
geldt dit ook  voor de promotie die de eigenaar/beheerder op eigen initiatief doet voor zijn 
GroepsNatuurkampeerterrein.   

 
11. De beheerder van het kampeerterrein verplicht zich tot het uitoefenen van goed gastheerschap, 

derhalve een bij voorkeur dagelijkse (op het informatiebord aangeduide) aanwezigheid op het 
kampeerterrein en het actief naleven van de Richtlijnen. 
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E. ERKENNING EN OVEREENKOMST 
 
1. In het geval dat het Bestuur van De Groene Koepel beslist dat het kampeerterrein volledig aan 

deze Richtlijnen voldoet, of een (tijdelijke) ontheffing wordt verleend op een beperkt aantal 
onderdelen daarvan, wordt met de gebruiksgerechtigde een overeenkomst gesloten. 
 

2. De overeenkomst voor het GroepsNatuurkampeerterrein geldt voor een periode van 5 jaar en kan 
aansluitend verlengd worden voor een periode met maximaal dezelfde duur, zolang voldaan 
wordt aan de tussentijdse toetsing aan de Richtlijnen. 

 
 
Vastgesteld november 2015. 
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3. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING 
 
A. LOKATIE EN KARAKTER. 
 
A.1. De hier gehanteerde omschrijving is doelbewust ruim gehouden, aangezien de uiteindelijke 

beoordeling slechts in het veld zelf gegeven kan worden. Een passende situering is die waarin 
het kampeerterrein, zeker in de winterperiode, niet of nauwelijks als zodanig herkenbaar is. 
Daarnaast mag het terrein niet op of in de nabijheid van het erf van een werkend agrarisch 
bedrijf zijn gesitueerd, i.v.m. mogelijke geluids-, stank-, stof- en verkeersoverlast. 

 
A.2. “Storende geluidsbronnen” kunnen zijn: drukke spoorlijnen, autosnelwegen, drukke provin-

ciale wegen, lawaaiproducerende industrie, vliegvelden en/ of veelvuldig laag overvliegende 
vliegtuigen, hondenkennels, zwembaden, aangrenzende grootschalige kampeerterreinen, 
horeca (terrassen en livemuziek), etc.. Wat betreft ‘lichtoverlast’ kan gedacht worden aan 
sportaccommodaties, kassen, etc.  

 Het terrein bevindt zich op een redelijke afstand van mogelijk storende geluidsbronnen, 
zodat de rust en natuurbeleving zo optimaal mogelijk wordt gewaarborgd. De Groene Koepel 
neemt bij toepassing van deze regel voor zover mogelijk de plicht op zich om 
overheidsinstanties er op te attenderen dat de weinige rustige plekjes die er in Nederland 
nog zijn behouden moeten blijven. 

 
A.3. Voorzieningen die kenmerkend zijn voor grotere kampeerterreinen, zoals kampwinkels, 

kantines, kunstmatig aangelegde zwembaden, grootschalige sportvoorzieningen en 
dergelijke, worden als niet passend en niet in overeenstemming met de doelstelling van het 
kamperen op GroepsNatuurkampeerterreinen beschouwd. 

  
A.4. Voorzieningen moeten passen bij de eenvoud van een GroepsNatuurkampeerterrein en 

vanuit die visie functioneel te zijn. Dit kunnen zijn een sanitairgebouw, schuilgelegenheid, 
speelvoorzieningen, milieustraat, fietsenstalling e.d. 

  
A.5. Wanneer het GroepsNatuurkampeerterrein onderdeel uitmaakt van een groter 

kampeerterrein of recreatiebedrijf, dient er bij voorkeur sprake te zijn van een zelfstandige 
eenheid.  

 
A.6. Voorwaarde voor een combinatie Natuurkampeerterrein met GroepsNatuurkampeerterrein 

is het waarborgen van de rust en privacy van de individuele kampeerder op het 
Natuurkampeerterrein. Gescheiden infrastructuur, aparte ligging en afscheiding zijn hiervoor 
noodzakelijk. 

 
B. INRICHTING. 
 
B.1. Kampeerders moeten op het GroepsNatuurkampeerterrein voldoende ruimte en privacy 

hebben om het gevoel van natuurbeleving te versterken. Indien meerdere groepen 
tegelijkertijd aanwezig zijn, mogen zij geen hinder van elkaar ondervinden.  Het verdient 
aanbeveling, om de groepen zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen.  

 
B.2.  De toegang tot het terrein dient functioneel te zijn voor de categorieën kampeermiddelen 

die op het terrein worden toegelaten. Een terrein waarop caravans en campers zijn toege-
laten, dient bijvoorbeeld  over een afstort voor chemisch toilet te beschikken. 
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B.3 Ook qua infrastructuur dient het terrein geschikt te zijn voor de kampeermiddelen die er 
welkom zijn. Een terrein waarop caravans en campers zijn toegelaten, dient  een daarop 
berekende toegangsweg en ondergrond te hebben, ook al betekent dit misschien een lichte 
ingreep in de bestaande en bij het gebied passende infrastructuur. Aanleg van wegen en 
paden op het terrein zelf, die daar “van nature” niet horen, dient vermeden te worden. 

 
B.4. Bij bedoelde uitzondering valt te denken aan kampeerders met een handicap. Indien de 

terreinsituatie en –bezetting dit toelaten kan een uitzondering gemaakt worden voor een 
kampeerder die een ontheffing heeft van de Gemeente. Dit dient voor een ieder tijdig 
kenbaar en zichtbaar gemaakt te zijn.  

 Onder een parkeergelegenheid wordt een goed bereikbare parkeerplaats verstaan, waarvan 
de inrichting summier tot nihil kan zijn, afhankelijk van grondslag en ligging. De capaciteit van 
de parkeerplaats kan berusten op de ervaring omtrent het percentage kampeerders dat per 
auto komt. 

 Indien het onmogelijk is om een centrale parkeerplaats te regelen, kan hier eventueel een 
uitzondering voor worden gemaakt door het aanleggen van meerdere kleinere terreintjes, 
zonder dat daarvoor over het kampeerterrein gereden moet worden. 

 Het parkeerterrein is uitdrukkelijk niet bestemd voor het tijdelijk parkeren van onbewoonde 
kampeermiddelen. 

 
B.5. Indien gebouwen of bouwwerken op grond van de andere artikelen in deze Richtlijnen, dan 

wel ten gevolge van de situering of het beheer van het terrein, noodzakelijk zijn, dan dienen 
deze, wat betreft materiaalkeuze en uitvoering, zodanig te zijn dat het karakter van het 
terrein en de omgeving daarmee geen geweld wordt aangedaan. Met andere woorden: 
duurzaam, niet opvallen en voorkomen van verstoring van het landschap is het uitgangspunt. 

 Naast eigen kampeermiddelen, kan er aan groepen desgewenst accommodatie beschikbaar 
worden gesteld, zoals verhuurtenten.  

 (Ingerichte) vakantiehuisjes, stacaravans e.d. horen niet thuis op een 
GroepsNatuurkampeerterrein. 

 
C. BASISVOORZIENINGEN. 
 
C.1 Onder dit artikel zijn voorzieningen vermeld die, op grond van de doelstelling van De Groene 

Koepel, minimaal noodzakelijk zijn. Het sanitaire voorzieningenniveau is eenvoudig van aard 
en dient in een goede staat van onderhoud te verkeren. De eigenaar dient er ook gedurende 
de verhuurperiode op toe te zien, dat er conform de geldende afspraken in het 
terreinreglement wordt schoongemaakt.  Bij wisseling van groepen, dient de beheerder het 
sanitairgebouw schoon aan de nieuwe groep op te leveren.  

 Het voorzieningenniveau -zowel in kwalitatieve als kwantitatieve zin- wordt enerzijds 
bepaald door de plaatselijk geldende voorschriften, anderzijds door afstemming op de vraag 
vanuit de gebruikers van GroepsNatuurkampeerterreinen. Uiteraard zijn altijd de ter plaatse 
geldende wettelijke voorschriften van toepassing, zoals Milieuvoorschriften, 
Waterleidingbesluit, etc. 

 
  



9 
 

C.2. Onder een deugdelijke voorziening voor het legen en spoelen van chemische toiletten wordt 
het volgende verstaan: 
1.  Indien uw toiletten aangesloten zijn op het riool, kan de inhoud van de chemische 

toiletten via een speciaal daarvoor bedoelde afstort in het riool worden geleegd. Het is 
i.v.m. de hygiëne niet toegestaan om via de reguliere toiletten af te voeren. 

2. Is geen riolering aanwezig, dan dient de inhoud van het chemisch toilet verzameld te 
worden in een stalen, vloeistofdichte tank, die zodanig afgesloten is dat stankoverlast niet 
voorkomt. De inhoud moet aangeboden worden aan het Zuiveringschap. Informatie over 
het hoe en wanneer aanbieden, kunt u aldaar verkrijgen. Bij de Dienst Milieu kan infor-
matie ingewonnen worden over een eventuele hinderwetvergunning die u nodig heeft 
voor het plaatsen van zo’n tank. 

 Gezien de aard van de GroepsNatuurkampeerterreinen wordt het gebruik van chemische 
toiletten - in verband met de milieubelastende stoffen die over het algemeen in het chemisch 
toilet worden gebruikt - door De Groene Koepel afgeraden, indien uw terrein over 
deugdelijke sanitair beschikt.  

 
C.3. Een actueel mededelingenbord op een logische plaats, bijv. sanitairgebouw, kan veel vragen 

van uw gasten beantwoorden. Hierop dienen in ieder geval de groepsregels te staan, en een 
plattegrond/situatietekening van het terrein.  

 
C.4 U dient op een duidelijk kenbare plaats de adressen en telefoonnummers van de 

dienstdoende hulpdiensten 112 (huisarts, centrale post ambulancevervoer, de brandweer en 
de politie 0900-8844 ) te vermelden.  

 Ook informatie over uw eigen aanwezigheid en/of bereikbaarheid dienen hier vermeld te 
worden, het vermelde telefoonnummer kan bij uw afwezigheid worden doorgeschakeld naar 
de dienstdoende beheerder.  

 
C.5. Vaak zullen 2 à 3 terreinborden voldoende zijn. Maakt een GroepsNatuurkampeerterrein, 

uiteraard als zelfstandige eenheid, deel uit van een groter algemeen kampeerterrein, dan 
dient dit door middel van een adequate bebording voor een ieder duidelijk kenbaar gemaakt 
te worden. Hetzelfde geldt voor in een bos verspreid liggende terreinen, die samen een 
GroepsNatuurkampeerterrein vormen. In dat geval dienen de deelterreinen een apart 
terreinbord te hebben en dient dit eveneens vermeld te worden op het mededelingenbord. 

 
D. BEHEER. 
 
D.1. Het GroepsNatuurkampeerterrein moet een legale status bezitten, d.w.z. de eigenaar dient 
 te  voldoen aan de plaatselijk geldende voorschriften. Bij het aanvragen van een erkenning 
 dient een kopie van bijvoorbeeld vergunning, vrijstelling, ontheffing of anderszins te worden 
 bijgevoegd. Is sprake van een nieuw, startend bedrijf, dan moet correspondentie worden 
 overlegd waaruit blijkt dat een aanvraag is ingediend bij de Gemeente tot exploitatie van een 
 kampeerterrein. Hieruit moet tevens blijken dat op een redelijke termijn toestemming wordt 
 verleend.  
 
D.2,3,4. De Groene Koepel streeft er naar om de kwaliteit van de GroepsNatuurkampeerterreinen te 

waarborgen ten opzichte van het kampeerpubliek dat gebruik maakt van deze terreinen. De 
natuurbijdrage onderschrijft de kernwaarde van het GroepsNatuurkampeerterrein. Onder 
voorwaarden (zie B.5) is het mogelijk ook voor kampeerders toegankelijke 
overnachtingaccommodatie zoals  tenten voor verhuur aan te bieden.   
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D.5. De maximale verblijfsduur van 28 dagen waarborgt toeristisch kamperen. 
 
D.6. Het parkeerterrein is uitsluitend bestemd voor vervoermiddelen van op het kampeerterrein 

verblijvende gasten en niet bedoeld als (tijdelijke) opslag van vervoer- en kampeermiddelen 
van (tijdelijk) afwezige gasten of anderen. Met ‘overstaan’ wordt bedoeld het achterlaten 
van het kampeermiddel in onbewoonde toestand, tussen twee huurperiodes in.  

 
D.7, 8. De rust en het eenvoudig kamperen dienen o.a. door deze regels bevorderd te worden en 

zijn daarmee kenmerkend voor de GroepsNatuurkampeerterreinen.  Het gebruik van 
geluidsversterkende  apparatuur wordt sterk afgeraden. In de terreinregels dient een 
redelijke  eindtijd te worden  opgenomen, waarna geacht wordt dat het dan toch stil is op 
het  terrein. 

 
D.9.    Een GroepsNatuurkampeerterrein staat ook een duurzaam beheer voor. Dit wordt ook met 
 de kampeerder gecommuniceerd. 
 
D.10. In de promotie die de beheerder op eigen initiatief doet voor zijn terrein, zoals bijvoorbeeld 
 foldermateriaal, eigen website en/of advertenties zowel in gedrukte als digitale media, dient 
 sprake te zijn van een juiste weergave van de werkelijkheid die overeenkomstig de aard en 
 het karakter van het GroepsNatuurkampeerterrein is. Dit geldt uiteraard ook voor 
 wervingsmateriaal dat al of niet in opdracht door derden is ontwikkeld, zoals 
 campinggidsen, internetportaal, e.d. Met deze Richtlijn kan worden bereikt dat de 
 kwaliteit van het GroepsNatuurkampeerterrein zich kan blijven onderscheiden van andere 
 vormen van groepskamperen. 
 
D.11. U biedt een vorm van verblijfsrecreatie aan waar gasten, kampeerders zich thuis en veilig 

willen voelen. Ook het controleren op het naleven van de Richtlijnen en uw eigen regels voor 
het groepskampeerterrein, vereisen een regelmatig bezoek. Op het informatiebord kunt u 
aangeven wanneer dit bezoek zal plaatsvinden, en waar u bereikbaar bent in geval dat  nodig 
is. 

  
E. ERKENNING EN OVEREENKOMST. 
 
E.1. In het geval van (voorlopige) erkenning sluit het Bestuur van De Groene Koepel 
 Natuurkampeerterreinen met de gebruiksgerechtigde een overeenkomst af. De Eigen 
 Verklaring met de daarbij behorende bijlagen, het verslag van het terreinbezoek en de 
 Richtlijnen maken onderdeel uit van deze overeenkomst. 
 
E.2. De overeenkomst geldt voor een periode van 5 jaar en kan door De Groene Koepel 

aansluitend worden verlengd voor een periode met maximaal dezelfde duur. Tussentijds 
vinden door of  namens De Groene Koepel reguliere toetsingen aan de geldende Richtlijnen 
plaats om te beoordelen of het betreffende terrein aan de Richtlijnen voldoet. 

 Indien een van de partijen de overeenkomst tussentijds wil ontbinden, is hiertoe een 
 clausule in de overeenkomst opgenomen.  


