Hartelijk dank voor de reservering van het verblijf op onze pop-up camping!
Op de volgende pagina’s vindt je meer informatie over onze locatie. Deze informatie helpt je bij het
voorbereiden van het verblijf. Ook hebben wij een keur aan activiteiten geselecteerd welke jullie
tijdens het verblijf bij Buitenplaats Kameryck kunnen ondernemen.
Bij aankomst kun je de auto (met vouwwagen of caravan) parkeren op de parkeerplaats en je melden
bij onze hoofdingang in de bar. Een van onze medewerkers zal met je inchecken. Bij het inchecken
wordt de informatie nogmaals doorgelopen. Als er voorafgaand al vragen zijn horen wij dit uiteraard
graag.
Tot ziens bij pop-up camping Buitenplaats Kameryck!
Routebeschrijving naar Buitenplaats Kameryck
Gegevens voor navigatie
Plaats:
Straat:
Postcode:
Kruising:

Kamerik
Oortjespad 3
3471 HD
Ingenieur Enschedeweg

Parkeren
Parkeren kan op één van onze parkeerterreinen. Kameryck beschikt over een ruime hoeveelheid
parkeerplaatsen. Het is niet toegestaan auto’s op het veld te parkeren.
Het personeel van Buitenplaats Kameryck zal aangeven waar je je auto kunt parkeren.

Kamperen bij pop-up camping Buitenplaats Kameryck
Openingsperiode pop-up camping
De pop-up camping is geopend vanaf vrijdag 23 april 2021 t/m zondag 29 augustus 2021.
Verblijfsduur
Er zijn verschillende mogelijkheden voor het reserveren van een campingplaats.
1. Lang weekend (van vrijdag tot maandag)
2. Midweek (van maandag tot vrijdag)
3. Week (van vrijdag tot vrijdag)
4. Twee weken of langer
Boek je alleen voor een camperplaats (excl. stroom)?
Dan kun je ook per nacht reserveren en op elke willekeurige dag van de week aankomen.
Check-in
Inchecken is mogelijk op de aankomst dag tussen 15.00 en 17.00 uur. De aankomst dag is altijd op
vrijdag of maandag.
Check-out
Uitchecken is mogelijk op maandag of vrijdag tussen 09.00 en 11.00 uur.
Wil je eerder vertrekken? Laat het ons 24 uur voor vertrek weten zodat wij dit in kunnen plannen. Let
op, eerder vertrekken is alleen mogelijk in overleg en is definitief zodra dit door ons is bevestigd.
Kampeerplekken
Pop-up camping Buitenplaats Kameryck beschikt over één kampeerveld: Veldryck.
Caravans of vouwwagens zullen door Buitenplaats Kameryck op de juiste plek gezet worden. Elke
plek heeft een eigen nummer. Het kampeerveld is autovrij.
Het is niet toegestaan om het grasveld te betreden met de camper. Hier zijn speciale camperplekken
voor gerealiseerd. In totaal zijn er 14 kampeerplekken en 21 Camperplekken.
Camperplekken
De camperplekken zijn verdeeld over twee standplaatsen. Er zijn 9 plaatsen op Parkryck en 12
plaatsen op Kortryck. De 9 plaatsen op Parkryck kunnen gebruik maken van de stroomaansluiting. De
camperplekken op Kortryck zijn doorreisplekken en hebben geen stroomaansluiting. Hier kan alleen
gebruik gemaakt worden van eigen stroom. Heb je eigen stroom en wil je graag op een doorreisplek
staan? Geef dit aan bij je reservering. Alle campers staan op een verharde ondergrond. Helaas is het
door de harde ondergrond niet mogelijk om een tentje bij te zetten op de camperplek.
De plaatsen op Parkryck worden alleen aangeboden incl. stroom.
Auto's & campers
Auto’s en campers mogen alleen geparkeerd worden op de daartoe dienende
parkeerterreinen. Auto’s mogen het grasveld niet betreden. Buitenplaats Kameryck
zal de caravan of vouwwagen op het grasveld plaatsen. Het personeel van
Buitenplaats Kameryck zal aangeven waar je je auto kunt parkeren.

Stroom
Elke kampeerplek heeft 6 amp. stroom. Je dient zelf een haspel mee te nemen. De stroomaansluiting
is een normale aansluiting op 220 Volt. Voor aansluiten op een ‘campingaansluiting’ is een
verloopstekker nodig. Deze is bij Buitenplaats Kameryck te verkrijgen met betaling van een borg van
€ 50,00.
Terrein
Het terrein is omgeven door water. Het is belangrijk dat je je kinderen hierop attendeert en zelf
toeziet op de veiligheid.
Zwemplek
Zwemmen alleen op eigen risico, dit is geen officieel zwemwater. Er is geen toezicht aanwezig.
Visplek
Vissen is alleen mogelijk tussen zonsopkomst en zonsondergang.
Mindervaliden
De camping is niet geschikt voor mindervaliden. Er is in ons hoofdgebouw wel een mindervalide
toilet aanwezig, deze is echter alleen beschikbaar tijdens openingstijden van het restaurant.
Sanitairgebouw
Op het terrein staat het sanitair gebouw. Het sanitair gebouw is gescheiden in een dames- en
herenzijde. Aan beide kanten zijn er 2 toiletten en 3 douches aanwezig. Het sanitairgebouw wordt
gemeenschappelijk gebruikt en maken wij meerdere keren per dag schoon. Ook is er desinfecterende
handgel en zeep op verschillende plekken aanwezig.
Waterplek
Het is mogelijk om water te halen aan de zijkant van het hoofdgebouw.
Wasmachine
Onze pop-up camping beschikt niet over wasmachines. In de buurt zijn diverse
wasserettes/mogelijkheden om te wassen.
1. Wasserette Harmelen
Op 7 minuten rijden van de camping bevindt zich wasserette Harmelen bij BP tankstation
Middelweerd in Harmelen. De machines zijn beveiligd en geblokkeerd tijdens de wasbeurt, dus erbij
blijven wachten is niet noodzakelijk. Kijk hier voor meer informatie.
Adresgegevens:
Dorpsstraat 197
3481 EE Harmelen
2. Wasserette de Knijper
Op 10 minuten rijden van de camping en in het centrum van Woerden vind je Wasserette de Knijper.
Deze wasserette biedt de mogelijkheden van zelf wassen, servicewas en haal- &
brengservice. Combineer je was met een dagje Woerden! Kijk hier voor meer
informatie.
Adresgegevens:
Nieuwstraat 21
3441 EA Woerden

Afwasruimte
In het sanitair gebouw is er plek om af te wassen. Zorg dat je na het afwassen alles
weer schoon en netjes achter laat.
Gasfles
Gasfles leeg? Een nieuwe aanschaffen of opnieuw vullen kan bij Van Vliet Caravans in Woerden.
Adresgegevens:
Kromwijkerdijk 8
3448 HW Woerden
Chemisch toilet
Er is een geen speciale aangewezen plek voor het ledigen van het chemisch toilet. Het is mogelijk om
deze te legen in onze toiletten in het sanitair gebouw. Let op, dit kan alleen met groene, biologisch
afbreekbare chemische toiletvloeistof. (Deze kun je kopen bij kampeerwinkels zoals o.a. Obelink,
Bever of de Wit Schijndel).
Wi-Fi
Op Parkryck, Veldwyck en Kortyck is geen Wi-Fi beschikbaar. Rondom het hoofdgebouw is wel gratis
Wi-Fi beschikbaar. Dit heet <Kameryck Events Open>, een code is niet nodig.
Honden
Honden worden op het terrein alleen aangelijnd toegelaten. Honden kunnen uitgelaten worden langs
het Oortjespad. Hondenpoep ruim je zelf op en deponeer je in een zakje in één van de afvalbakken.
Geluid
Buitenplaats Kameryck is gelegen nabij een stiltegebied. Het is niet toegestaan om op enige manier
versterkt geluid te gebruiken op de camping. Na 23.00 uur dient het stil te zijn op het terrein.
Horeca
Verse broodjes voor in de ochtend kunnen besteld worden via het bestelformulier of in het
hoofdgebouw bij de bar. Het bestelformulier dient uiterlijk 16.00 uur ingediend te zijn om de
volgende ochtend de broodjes te kunnen afhalen. De broodjes afhalen kan vanaf 8.30 uur. In de bar
kun je ook terecht voor onze heerlijke huisgemaakte jam, appelsap of andere Kameryck producten.
Voor lunch, diner of een gezellige borrel op het terras kun je terecht bij Restaurant ’t Ryck (mits deze
open mag). Reserveren is gewenst en uiteraard houden wij ons aan de regels van de overheid.
Daarnaast is er ook de mogelijkheid voor het afhalen van maaltijden.
Drone
Dronevliegen is niet toegestaan.
Kamp,-kookvuren
Kampvuren zijn niet toegestaan. Barbecueën is alleen op gas toegestaan.
Zelf een vuurtje stoken is niet toegestaan.

Supermarkt:
In de buurt vind je verschillende supermarkten. Zoals de PLUS in Kamerik of de
JUMBO in Woerden.
Adresgegevens PLUS Kamerik:
Hallehuis 1A
3471 EC Kamerik
Adresgegevens JUMBO Woerden:
La Fontaineplein 19
3446 BX Woerden
Afval
Afval en vuil moeten dagelijks opgeruimd worden en worden gedeponeerd in de daartoe aanwezige
afvalbakken en containers. Deze containers vind je voorbij het bruggetje rechts. Wij scheiden glas
(gele container), papier (blauwe container) en restafval (grijze container). Restafval dient in gesloten
zakken te worden aangeboden.
Hek
Het toegangshek naar Kameryck zal bij vertrek van onze medewerkers gesloten worden. Je kunt het
sanitairgebouw bereiken via het loophek met een code. Deze code ontvang je bij het inchecken.
Noodgevallen
Bij noodgevallen kun je je melden in het restaurant of kan je contact opnemen met onze beheerder.
De telefoonnummers vindt je hieronder.
Noodnummers
In geval van nood kun je de volgende nummers bellen:
Alarmnummer:
Politie:
Spoedeisende Hulp:
Beheerder Kameryck:

112
0900 - 8844
St. Antonius Ziekenhuis Leidsche Rijn / 088 320 33 00
Mark Haagen / 06-28676925

Tarieven
Kampeerplaats incl. stroom
Veldryck
€ 90,00 per weekend (3 nachten) op basis van 2 personen
€ 112,50 voor een midweek (4 nachten) op basis van 2 personen
€ 195,00 per week (7 nachten) op basis van 2 personen
€ 390,00 voor 2 weken (14 nachten) op basis van 2 personen
Camperplaats incl. stroom
Parkryck
€ 30 per nacht op basis van 2 personen
€ 90,00 per weekend (3 nachten) op basis van 2 personen
€ 112,50 voor een midweek (4 nachten) op basis van 2 personen
€ 195,00 per week (7 nachten) op basis van 2 personen
€ 390,00 voor 2 weken (14 nachten) op basis van 2 personen
Elke extra week (na 2 weken) € 175,00 per week op basis van 2 personen

Camperplaats excl. stroom
€ 20 per nacht op basis van 2 personen
Extra persoon: € 7,50 per persoon, per nacht
Kinderen t/m 3 jaar gratis
Alle bovenstaande prijzen zijn excl. € 1,17 toeristenbelasting per persoon, per nacht.
Voor zowel volwassenen als voor kinderen.
Bij een verblijf van minimaal 4 nachten (midweek) zit 1 activiteit (Pitch&Putt of Voetgolf) inbegrepen.
Reserveren hiervoor is noodzakelijk. Gebruik maken van deze activiteit is 7 dagen per week mogelijk
tussen 10.00 – 12.00 uur.
Wil je tijdens je verblijf iemand op bezoek laten komen? Dat kan! Geef dit wel even aan bij één van
onze collega’s. Blijven er mensen slapen, dan betaal je hiervoor € 7,50 p.p.p.n.
Betaling en annulering
De totale reissom van het verblijf dient vooraf te worden voldaan op de datum zoals
vermeld op de factuur.
Ben je toch genoodzaakt de reservering te moeten annuleren dan hanteren wij
daarvoor volgende annuleringspercentages.
Tot 2 maanden voor incheck 15%
Tot 1 maanden voor incheck 50%
Tot 14 dagen voor incheck 75%
Tot 7 dagen voor incheck 90%
Annuleren binnen 7 dagen voor - en de dag van incheck 100%
COVID-19
Indien de situatie zich voordoet dat wij door richtlijnen van het RIVM en maatregelen van de
overheid jullie verblijf niet mogen organiseren, dan is het mogelijk om deze kosteloos te verplaatsen
naar een nieuwe datum, de aanbetaling mee te nemen naar deze nieuwe datum of het verblijf
kosteloos te annuleren.
Kunnen wij jullie verblijf wel binnen de richtlijnen van het RIVM en maatregelen van
de overheid organiseren, maar kiezen jullie om het toch te annuleren, dan gelden onze
algemene voorwaarden en zullen wij annuleringskosten in rekening brengen.

Buitenplaats Kameryck biedt voor elke gelegenheid een passende activiteit. Hieronder vind je een
aantal van onze activiteiten. Bekijk ons uitgebreide aanbod hier op de site.
Pitch & Putt
Pitch&Putt golf is een moderne sport die overal ter wereld wordt gespeeld. Pitch&Putt Golf is op elk
niveau spannend en uitdagend. Door de "korte" afstanden, tussen 30 en 70 meter, is het spel
geschikt voor iedereen! Je hoeft dan ook geen GVB te hebben. Met een scorekaartje worden de
resultaten bijgehouden. Na afloop is er dan ook een winnaar bekend.
Duur: 2 uur.
o

Dagelijks geopend van 10.00 uur tot zonsondergang. Overdag hanteren
wij de vaste starttijden: 10.00 / 12.00 / 14.00 / 16.00 / 18.00 uur

Voetgolf
Voetgolf is een combinatie van voetbal en golf. Je speelt met een voetbal en loopt, net zoals bij golf
een 18 holes baan. Je schiet de voetbal vanaf de aftrap in de richting van de vlag. Het is de bedoeling
om de voetbal in zo min mogelijk schoten in de hole te krijgen. De spelers van FC Utrecht gingen je
voor, het is echt moeilijker dan je denkt.
Duur: 2 uur.
o

Dagelijks geopend van 10.00 uur tot zonsondergang. Overdag hanteren wij de vaste
starttijden: 10.30 / 11.30 / 12.30 / 13.30 / 14.30 / 15.30 / 16.30 / 17.30 uur

GPS-Challenge
Tijdens de GPS Challenge worden teams door bosschages, langs sloten en door weilanden gestuurd
om zo op twaalf verschillende plekken opdrachten uit te voeren. Elke juist uitgevoerde opdracht
wordt beloond met de coördinaten van de volgende opdracht. Het team die het eerst het eindpunt
bereikt wint de GPS Challenge. De opdrachten van de GPS Challenge zijn uitdagend, maar geschikt
voor alle leeftijden. Deze activiteit is daarom uitstekend geschikt voor een familie-uitje.
Duur: ca 2 uur.
Kano’s
Bij het verblijf krijg je twee Canadese kano’s met plaats voor zes personen. Voor de kinderen zijn er
zwemvesten op de locatie aanwezig. Wanneer je deze wenst te gebruiken, kan je dit aangeven bij het
personeel van Kameryck. Zo kan je samen met je gezelschap kanoën op de plas.
Wilt u nog extra kano’s bij huren kan dat, de prijzen zijn als volgt:
o
o

1-persoons kano:
3-persoons Canadese kano:

€ 13,50 per halve dag
€ 21,50 per halve dag

Kinderboerderij Oortjespad
Kinderboerderij Oortjespad is sinds 1 januari 2020 in handen van Buitenplaats Kameryck en bestaat
uit een kinderboerderij, recreatieveld met speelvoorzieningen en een peuterbad (alleen geopend bij
mooi weer). De kinderboerderij is gelegen naast Buitenplaats Kameryck en is te bereiken door het
toegangshek te passeren, gelijk rechts te gaan en het paadje af te lopen. De kinderboerderij is gratis
toegankelijk.
o

Dagelijks geopend van 9.30 – 17.00 uur

Zwembaden
Wil je samen met je gezelschap lekker gaan zwemmen in een van de in de buurt gelegen
zwembaden? Dit zijn de volgende opties:
o

Het Batensteinbad, een binnenzwembad op circa 15 minuten rijden afstand.
Van Helvoortlaan 40
3443 AP Woerden
0348 - 413 657

o

Het Kikkerfort, een subtropisch binnenzwembad op circa 15 min rijden afstand.
Schepersweg 14A
3621 JK Breukelen
0346 – 266 851

o

Het pierenbadje bij de kinderboerderij

Stadsmuseum Woerden
Het Stadsmuseum Woerden is gevestigd in het voormalige stadhuis van Woerden. De bouw hiervan
gaat ruim 500 jaar terug, tot het jaar 1501. Het bestaat dan nog slechts uit een benedenverdieping
en een zolder en is uitgevoerd in een laatgotische stijl. Het voornaamste vertrek is de schout- en
Schepenzalen waar onder meer recht wordt gesproken. Het kroonjuweel is de Vroedschapszaal met
zijn eikenhouten betimmering uit 1610 en historische inrichting.” Oftewel een museum dat zeker de
moeite waard is om een kijkje te nemen. Bekijk hier de site.
Kerkplein 6
3441 BG Woerden
0348 – 431 008
Kaaspakhuis Woerden
Het kaaspakhuis is gelegen aan de Oude Rijn in Woerden van waar vroeger ook de kaasaanvoer
kwam via boten. De Reypenaer rijpt in dit meer dan een eeuw oude kaaspakhuis. Met stenen muren,
houten vloeren en balken, voorzien van luiken, zowel binnen als buiten het kaaspakhuis. Het is
mogelijk om in het historische kaaspakhuis in Woerden een proeverij of rondleiding op afspraak bij te
wonen. Bent je geïnteresseerd? Bekijk dan hier de site.
Utrechtsestraatweg 19
3445 AL Woerden
0348 – 412 152

Fiets-, kano- en wandelroutes
Door het prachtige Groene Hart zijn verscheidene fiets-, kano- en wandelroutes uitgezet. Laat je
verbazen door de prachtige polders, uitgestrekt weilanden, sfeervolle dorpjes en gezellige terrasjes.
Beleef Woerden
Benieuwd naar wat Woerden verder te bieden heeft? Bekijk hier de leukste uitjes in en rondom
Woerden!
Mocht je geïnteresseerd zijn in andere activiteiten en weet je niet of deze in de omgeving aanwezig
zijn, aarzel dan niet om dit aan het personeel van Kameryck te vragen. Zij willen je graag helpen om
het verblijf tot een succes te maken.

