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We hebben ons campingpark uitgebreid met een reeks staan-
plaatsen voor campers. 
Alle percelen zijn tot aan de grens van het perceel ontsloten 
met riolering, elektriciteit (16A) en voor winters weer geschikte 
wateraansluitingen. Een gasringleiding is voor elk nieuw perceel 
gelegd in het uitbreidingsgebied, zodat er geen gasflessen nodig 
zijn (verplicht voor campers). De vrije percelen variëren in 
grootte van 210 tot 240 m².  

Het campingpark is 11 km verwijderd 
van de afrit A2 - (Nr.11) Datteln / Hen-
richenburg en 12 km van het knooppunt 
A43 - Recklinghausen / Herten (Nr.11).  

Camping tarieven 2011: 
 Touristische Camping:   
w caravan (incl. 4 personen + 1 personenauto + stroom)  per nacht  € 14 
w camper (incl. 4 personen + stroom)  per nacht € 12 
w normale tent (incl. 2 personen + 1 personenauto)  per nacht € 6 
w bijkomende stroomkosten voor tenten  per nacht € 1 

 Vaste staanplaatsen :    
w caravan - 160m², incl. afval, stroom + water  per jaar  € 807 
w camper - 180m², incl. afval, stroom + water + gas  per jaar  € 911 

    

w huurcaravan tot 3 personen (€10,- schoonmaak na afloop)  per nacht € 20 

geografische coördinaten: 
7°16‘58“ E en 51°40‘41“ N 
7,2828° E en 51,6781° N 

 
kaartcoördinaten: 

2588750 en 5727800 
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[ Een beetje verandering van lucht is al (bijna) zoals vakantie Z 
(Korte) vakantie in het groen: 

Het campingpark ligt vlakbij het dagrecreatiegebied "Haard“ – de groene long 
van het Roergebied (poort naar het Münsterland) – en biedt ideale mogelijkhe-
den voor Nordic-Walking, wandelingen, fietstochten, en inline-skaten, industrie-
cultuurroute inline-skaten, er is een industrieel erfgoed route en het gebied 
beschikt over 150 km aan ruiterpaden…  Puur natuur - direct voor onze huisdeur. 
Wie het graag rustig aan doet, vindt hier ontspanning en rust. 

Alle 175 vaste staanplaatsen zijn voorzien van elektriciteit- en vorstbestendige water- en 
afvalwateraansluitingen, veel staanplaatsen zijn bovendien voorzien van een telefoon- en een 
gasaansluiting.  
De 20 toeristische plaatsen zijn geschikt voor campers en auto’s met caravan, en zijn voorzien 
van een water- en een afvalwateraansluiting, deze plaatsen beschikken over een elektriciteit 
aansluiting van 13A. 
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Toeristische staanplaatsen: 
De 30 toeristische staanplaatsen bevinden zich op 2 verschillende 
percelen met staanplaatsen in de zon of in de schaduw, deze 
staanplaatsen zijn geschikt voor campers en auto’s met caravan en 
zijn voorzien van een elektriciteit aansluiting, een water- en een 
afvalwateraansluiting. 
Er is een afvalverwerkingstation voor campers aanwezig. 
Het sanitair gebouw is natuurlijk voorzien van een wasmachine en 
wasdroger en er is een mogelijkheid om chemische toiletten te legen. 

"Weber's Haard-Oase" 
In de buurt van de ingang van het campingpark bevindt zich onze 
gezellige en sfeervolle recreatieruimte met een zonnig tuin terras en 
een kiosk waar zelf bereide koeken verkrijgbaar zijn. Op koude dagen 
hoort u het knetteren van de haard en voelt u de weldadige warmte 
van de vloerverwarming. Tentoonstellingen van hobby-kunstenaars en 
ambachtslieden sieren de ruimtes. Voor de kleinsten is er een kleine 
speelplaats. Wij zijn hondvriendelijk en bieden ruitervrienden de 
mogelijkheid om hun paarden aan te lijnen. 

Speelplaats en paviljoen voor kleine dieren 
Kinderen en jongeren zullen zich goed voelen: speelhut, trapveldje, basket-
ballkorf, schommels, klimtuigen, zandbakken, glijbanen, pingpongtafels ook 
outdoor-tafelvoetbal is erg populair bij de jeugd. Ook het aangrenzende 
bos met speelplaats biedt de mogelijkheid voor avontuurlijke 
"ontdekkingstochten".   Verder hebben we 2 GoKarts van Berg en een klein 
dierenverblijf met 2 pony’s, 2 geiten en 1 schaap. 
Wij geven de voorkeur aan een middagpauze van 13 - 15 uur op de camping – 
dit geldt eveneens voor de speelplaats, want uw rust en ontspanning is erg 
belangrijk voor ons! 

Haard-camping * Camping- en weekendpark 
Het campingpark met zijn omgeving is een idylle voor rustzoekende 
families, ook met kinderen. Het het hele jaar door geopend familie-
bedrijf bestaat al meer dan 30 jaar. In harmonie met natuur en land-
schap bevindt het door een beek doorkruiste campingpark zich in de 
heerlijke, bosrijke omgeving. 
Aan het eind van de schoolzomervakanties vindt elk jaar met groot 
succes een zelf georganiseerd camping- en kinderfeest plaats. 

Permanente staanplaatsen: 
Alle vaste staanplaatsen (ca. 175) zijn royaal bemeten, volledig 
afgesloten en zijn voorzien van elektriciteit- en vorstbestendige 
water- en afvalwateraansluitingen, veel staanplaatsen zijn bovendien 
voorzien van een telefoon- en een gasaansluiting. 
Campers tot 40m² plus 10m² overdekt terras, uitgebouwde 
voortenten en apparatuurhuizen tot 5m² zijn mogelijk. 
De staanplaatsen variëren van 135 tot 300m². 
Bijkomende kosten telkens al naargelang tellerstand. 

Kanaalstad Datteln 
De stad heeft ca. 37.000 inwoners en is Europa’s grootste 
kanaalknooppunt: Datteln-Hamm-kanaal, Wesel-Datteln-kanaal, 
Rijn-Herne-kanaal en Dortmund-Ems-kanaal. Elke zomer vindt het 
kanaalfeest plaats met vele attracties en aanbiedingen. 
Bossen en kanalen vormen twee aantrekkelijke klodders op het bonte 
recreatiepalet. Ze nodigen uit tot het maken van wandelingen en 
fietstochten in de stad Datteln en zijn mooie omgeving. 
Markt is er op woensdags en zaterdags tegenover het busstation. 

Unieke toeristische bezienswaardigheden in het Roergebied zijn de 
gasreservoirs, hoogovens, koeltorens, cokesovens en kolenmijnen, dit 
industriële erfgoed is bezig aan een tweede leven en is zeer interessant 
om te bezoeken. De route langs dit industriële erfgoed leidt door een 
regio, waarin niet alleen veel te zien, maar ook veel te beleven valt. 
Dattelns kanaaloevers en Halterns stuwmeer bieden veelzijdige moge-
lijkheden voor fietsers, wandelaars, vissers, en liefhebbers van boten. 
Er zijn 4 themaroutes aangelegd n.l.: de Romeinse route, het Roer cir-
cuit, de 100-sloten-route en de Emscher-park-weg. 

Wellness en verfijnde gastronomie 
Het nabij gelegen plattelandshotel Jammertal biedt beauty, verfijnde 
gastronomie, een bad- en saunaoase en sport. Voor de gasten is het 
moeilijk kiezen: het hele jaar door verwarmde buitenzwembaden, 
whirlpool, zoutwaterbaden, Finse blokhutsauna, Romeinse kachelsauna, 
stoom-bio-sauna, Bionouvelle – holistische cosmetica, zeealgen-
theraphie, Cleopatra bad voor 2 personen, een massagepraktijk met 
natuurtherapieën, outdoor-tennis op een kunstgrasbaan en golf. 
Iets lekkers voor ieders smaak biedt het restaurant Katenkreuz. 

ECO-camping een voorbeeld voor het milieu: 
Tevreden gasten, een goed milieu en duurzaam succes, dat komt bij 
ons op de eerste plaats. Veiligheid, milieu- en natuurbescherming, zijn 
aspecten die wij op onze camping voortdurend nastreven, en wij 
proberen de kwaliteit hiervan constant te verbeteren. 
Daarmee willen wij onze bijdrage leveren aan het milieu, zodat de 
kwaliteit van ons milieu ook voor de huidige en toekomstige generaties 
is gewaarborgd. 

"Haard" / Hohe Mark 
Het dagrecreatiegebied "De Haard" is voorzien van een uitgestrekt  
 wegennet en ligt direct voor onze deur. Dus voor actieve kampeerers het 
ideale start– en eindpunt voor wandelingen, fiets- en mountainbiketochten 
en ruitertochten. De Haard beschikt over ca. 130 Km aan uitgestrekte 
ruiterpaden, er zijn diverse informatieve leerpaden en er zijn 3 
toegankelijke 30 tot 40 m. hoge brandwachttorens met een fantastisch 
uitzicht op de natuur en de wijde omgeving. 
Nieuw is het Nordic-walkingpark met 7 eenvoudige en enkele middel zware 
routes met een totale lengte van meer dan 50 km. 
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