
Spannende speurtochten door het afwisselende landschap van De Maasduinen.

Boeiende ontdekkingstochten naar het Reindersmeer, de Duvelskuul of het

Gelderns-Niers kanaal. Of toch liever een dag vol watersportactiviteiten bij het

Leukermeer? Vanaf de scoutingterreinen in de gemeente Bergen heeft u talloze

mogelijkheden om van uw kamp een onvergetelijke gebeurtenis te maken.

Op elf locaties in Nationaal Park de Maasduinen liggen primitieve scouting-

terreinen. Op deze terreinen zijn alleen de hoogst noodzakelijke voorzieningen

aanwezig, zoals een waterpomp, een afvalcontainer en pionierhout. Deze 

kampeerterreinen zijn dan ook uitsluitend bedoeld voor primitief kamperen.

Caravans en kampeerauto’s zijn niet toegestaan. Alle terreinen zijn in het bezit

van het Scouting Label.

Van 1 april tot 1 oktober zijn deze terreinen te huur voor weekkampen, weekend-

kampen en dagactiviteiten. De terreinen worden in hoofdzaak per week verhuurd,

van zaterdag tot zaterdag.

Bezichtigen en reserveren

Na een telefonische afspraak met de beheerder kunt u de terreinen bezichtigen.

Als u belangstelling heeft voor een van de terreinen maakt de beheerder een

voorlopige reservering. U moet binnen twee weken definitief reserveren via het

aanvraagformulier. Tevens moet u een waarborgsom en de servicekosten storten.

De waarborgsom wordt verrekend na afloop van het kamp. Na ontvangst van het

aanvraagformulier, de waarborgsom en de servicekosten ontvangt u via de

beheerder het reserveringsbewijs.

Oriëntatie-weekeinden

Als u definitief gereserveerd heeft kunt u in het seizoen, met uitzondering van
Hemelvaart en Pinksteren, een kampvoorbereidingsweekend houden. Hiervoor
kunt u een afspraak met de beheerder maken. Voor dit weekend ontvangt u géén
stookvergunning.

Kosten

De overnachtingkosten worden jaarlijks door de gemeente vastgesteld en staan
op het reserveringsbewijs. De beheerder kan u hierover meer informatie geven.
Kamperen op deze terreinen is geheel voor eigen risico. De gemeente Bergen
en/of de beheerder kunnen nergens voor aansprakelijk gesteld worden. Zorg dus
voor een goede verzekering.

Voor de achterblijvers

Bezoek en ouderdagen zijn toegestaan tot 22.00 uur. Laat altijd het adres van de
kampbeheerder achter zodat familie in noodgevallen contact kan opnemen.
De politie, basiseenheid Bergen/Gennep is altijd op de hoogte van de diverse
groepen die op de scoutingterreinen van de gemeente Bergen kamperen.
Eventuele post voor de kampeerders kan naar de beheerder worden gestuurd.
Vermeld duidelijk op welk terrein de groep kampeert. Post kunt u dagelijks
tussen 17.00 en 18.30 uur afhalen bij de beheerder.

Voorzieningen

Op elk terrein zijn de volgende voorzieningen aanwezig:
• Waterpomp. Het water van deze pomp is, ook nadat het is gekookt niet

geschikt als drinkwater. Drink- en kookwater kan bij een huis in de omgeving
worden gehaald. De gemeente stelt een jerrycan beschikbaar.

• Container. In de buurt van elk terrein staat een container. Deze is bedoeld
voor onverteerbaar afval, zoals blik, glas, plastic etc. Dit afval mag u los in de
container storten. Als de container vol is, mag u afgesloten vuilniszakken bij
de container plaatsen. De container wordt één keer per week geleegd.
Verteerbaar afval mag in afvalputjes in de grond. Deze afvalputjes moeten
minstens 60 cm diep zijn. Na afloop van het kamp moet u ze dicht maken.

• Chemobox. Bij de beheerder kunt u voor klein chemisch afval (lege batterijen
etc.) een chemobox aanvragen. Klein chemisch afval mag in geen enkel geval
in de container of in de afvalputjes. De beheerder neemt het klein chemisch
afval na afloop van uw kamp in ontvangst.

• Pionierhout. Op elk terrein is de volgende hoeveelheid pionierhout aanwezig:
- 11 palen van 4 tot 6 meter;
- 75 palen van 2 meter;
- 75 palen van 1 meter.
Dit hout wordt eenmaal per seizoen door de gemeente beschikbaar gesteld.
Het is uitsluitend bestemd voor pionierhout en mag daarom niet beschadigd
worden. Hakken, zagen, spijkeren, aanpunten of verbranden is dus niet
toegestaan. Na beëindiging van het kamp dient u het hout te verzamelen.
Beschadigingen, in welke vorm dan ook, worden in rekening gebracht.

• Kampvuur. De beheerder zorgt voor een stookvergunning. Deze vergunning is
geldig voor normale kook- en kampvuren. U moet zich uiteraard houden aan
de voorschriften van de vergunning.

Terreinregels

Beschadigingen en vernielingen op of buiten het terrein aan bomen, planten,
struiken, gewassen is verboden en bovendien strafbaar. Bovendien is het
verboden:
• buiten de begrenzing van het kampeerterrein te bivakkeren;
• verf of andere onuitwisbare spoortekens te gebruiken;
• wegen, paden en brandgangen af te sluiten;
• honden en katten op het terrein toe te laten;
• caravans of kampeerauto’s op het terrein te plaatsen.



Denk ook aan het volgende: 
• tussen 22.00 uur en 8.00 uur moet het rustig zijn;
• maak gebruik van de aanwezige paden om zo min mogelijk verstoring te

veroorzaken;
• zorg na afloop van uw verblijf dat het pioniershout compleet en goed

gestapeld op de juiste plek ligt;
• laat het kampterrein nooit onbeheerd achter;
• sluit bij vertrek de slagbomen.
Kampvuur
• doof het vuur na het koken of kampvuur en dek het af met zand;
• buiten het kampterrein zijn alle vuren in welke vorm dan ook verboden;
• laat brandende vuren nooit alleen;
• het stookhout kunt u op het terrein en in de directe omgeving bij elkaar

sprokkelen. U mag in geen enkel geval bomen en/of struiken omzagen of
omhakken.

Toezichthouders
Tijdens het kamp moet u in elk geval de volgende personen toelaten op het
terrein: 
• de beheerder van de scoutingterreinen;
• de opzichter/toezichthouder bosbouw van de gemeente Bergen;
• politie;
• brandweer.
Dit geldt uiteraard ook voor personen die beroepshalve of in opdracht van de
hierboven genoemde personen of instanties optreden.

Stafkaarten

Stafkaarten van de gemeente Bergen kunt u aanvragen bij de topografische
dienst in Emmen. Voor het hele gebied zijn vier kaarten nodig; 46 D, 46 G, 52 E,
52 A (schaal 1 : 25.000). Plattegronden van de gemeente Bergen (schaal 1 : 15.000)
zijn verkrijgbaar bij de plaatselijke regio VVV Noord- en Midden-Limburg,
vestiging Bergen.

Coördinaten kampeerterreinen Maasduinen op 46 D
- Berkenkamp 200,4/404
- Konijnenbos 200,3/403,56
- Jan den Duvel 205,5/401,3
- De Smal 200,7/403,2
- Gemeentedennen 201,5/401,1

Coördinaten kampeerterreinen Maasduinen op 52 E
- Eekhoorntjesnest 204,8/396,8
- Dassenhol 205,6/397,3
- Everhout 206/396
- Vossenhol 207,8/395,9
- Hazeleger 207,7/395,2
- Hazelwormkamp 207,7/394,1

Wij wensen u een onvergetelijk verblijf op de scoutingterreinen van de gemeente Bergen.

Bergen, augustus 2003

Deze folder is een uitgave van de gemeente Bergen.
Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend.

Aan de slag 
met kaart
en kompas

Scoutingterreinen 
Maasduinen

Voor meer informatie over de scoutingterreinen Maasduinen kunt u contact opnemen
met de beheerder via de afdeling Ruimtelijk Beheer van de gemeente Bergen,
telefoon (0485) 34 83 83.


