
 

 
 
 
 
 

WEGWIJS  

KAMPEERTERREIN-JACHTHAVEN  

MEERWIJCK 

Introductie  kampeerterrein, voorschriften en gedragsregels 

 

Zuidlaardermeer… , …verdraaid leuk, …verrassende vakantie 

 



 

 

Geachte   …………………………………………….., 
 

Welkom op Kampeerterrein-Jachthaven Meerwijck, 
 
 
U heeft een seizoen/jaarplaats besproken op ons terrein. 
 

Veld + nummer:  …………………………………………………. 
 

Bootplaats: …………………………………………………. 
 

Trailerplaats: …………………………………………………. 
 

De beginstand van uw elektriciteitsmeter: …………KWh 

 

De beginstand van uw watermeter:  …………m3 

 
 
 

 

DE GIDS “WEGWIJS” 
 
Deze gids geeft de wetenswaardigheden, voorschriften en gedragsregels van Meerwijck weer. Wij hopen dat 
deze informatie een goede plaats zal krijgen in uw kampeermiddel zodat u van vele zaken op de hoogte bent 
w.b. regelgeving, voorschriften, gedragsregels en wetenswaardigheden. Met deze gids kunnen de eventuele 
vragen die u heeft snel opgezocht worden. Ook in de vakantiekrant (die u bij de receptie kunt halen) staan de 
actuele openingstijden etc. van dat jaar. Tevens kunt u in de publicatieborden up to date informatie vinden. 
 
Mochten er ondanks deze gids nog vragen bij u openblijven, schroomt u dan niet om te bellen of de receptie 
binnen te lopen. Wij hopen op iedere vraag, wat betreft Kampeerterrein “Meerwijck”, een antwoord te 
hebben.  
 
Wij wensen u een fijn en ontspannen kampeerverblijf op Kampeerterrein-Jachthaven “Meerwijck”. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Fam G. de Vries en het Meerwijckteam. 
   
            
 

Kampeerterrein-Jachthaven Meerwijck is aangesloten  
bij de branche organisatie de RECRON en is een erkend ANWB bedrijf 
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RECREATIEPARK  

MEERWIJCK 
Het kampeerterrein is gelegen in het recreatiegebied Meerwijck en valt onder de gemeente Hoogezand-
Sappemeer. Dit recreatiegebied grenst aan het Zuidlaardermeer (671 ha). Het gehele park is 200 ha.  
Het gebied is een speelse mengeling van bos en speelweiden. Het bos en de polders zijn rijk aan variatie en 
biedt voor zowel volwassenen als kinderen volop gelegenheid zich uit te leven, dan wel rustig te verpozen. In 
het park zijn vele wandel-, ruiter-, fiets- en mountainbikeroutes opgenomen. Op het 10 ha gras-zandstrand is 
het goed vertoeven. Er is een toiletruimte aanwezig (bij EHBO-post). 
 
Honden mogen vanaf 1 april t/m 1 oktober niet op het strand komen.  In het recreatiegebied dient u de hond 
aan te lijnen. Er zijn 2 gebieden in Meerwijck waar u de hond los kunt uitlaten.  Deze zijn aangegeven met 
speciale bebording (honden uitlaatgebied) in het gebied. 
 

ZUIDLAARDERMEER 
Het Zuidlaardermeer is omgeven door 121 ha rietkragen. Aan het meer zijn verschillende paviljoens te vinden 
waar u een hapje en drankje kunt halen. Tevens zijn er mogelijkheden voor bootverhuur, bootreparatie en er 
is een tankstation waar vanaf het water benzine en diesel getankt kan worden. 
 
Sinds 2009 valt het Zuidlaardermeer onder een Natura 2000 gebied. Dit brengt wat regels met zich mee w.b. 
de beschermde vogels voor het aangewezen gebied.  

 Het is niet toegestaan om het riet in te varen/aan te leggen met de boot. 
Daarvoor zijn de verschillende steigers aangelegd.  

 U dient op de paden te blijven in het recreatie-/natuurgebied. 

 De honden moeten aangelijnd zijn in het recreatie-/natuurgebied. 

 Niet kitesurfen, waterskiën en snel varen (verstoring van de beschermde vogels) 
 
LET OP! 
De maximale vaarsnelheid op het meer is 12 kilometer per uur. Voor de rest dient u zich aan de geldende 
regels van het vaarreglement te houden (zwemvesten aan boord etc.). 
 
WIFI 
Wij beschikken op de camping over gratis WiFi spots. Onze gratis WiFi spots bevinden zich bij de kantine, 
supermarkt en de receptie. Wilt u liever bij uw kampeerplaats gebruik maken van internet? Dit is mogelijk 
tegen betaling via KPN HOTSPOTS.  Behalve wanneer u thuis al een internet abonnement heeft van KPN. Dan 
kunt u gratis inloggen op uw kampeerplaats. U heeft dan uw eigen inlogcodes van Mijn KPN nodig. 
 
TELEVISIE 

Er veranderd veel om ons heen op het gebied van technologie. En ook Meerwijck moet met de tijd mee. Voor 
2016 heeft Canal Digital aangegeven niet meer analoog uit te zenden in de buitengebieden maar digitaal. Op 
de camping moeten wij vanaf de start van het seizoen digitaal gaan uitzenden. Dit betekent een veel stabieler 
ontvangst, meer tv- & radiozenders. U heeft echter wel een televisie nodig met MPEG4/HD ontvanger. 
Beschikt uw televisie niet over een MPEG4? Geen paniek, dan kunt u een decoder op uw televisie aansluiten 
zodat u toch digitale tv kunt ontvangen.  
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INFORMATIE OVER   

KAMPEERTERREIN-JACHTHAVEN MEERWIJCK 
De totale oppervlakte van het kampeerterrein is 23 ha inclusief de jachthaven en de dijk langs het Drentse 
Diep. Het terrein is gelegen in het recreatiepark Meerwijck, aan het zandstrand en het 671 ha 
Zuidlaardermeer. Het kampeerterrein is ingericht voor 500 kampeerplaatsen, 250 bootligplaatsen  
en 50 trailerplaatsen.  
 
Tot de accommodatie behoren: 

 Receptie 

 Overdekt zwembad met peuterbad 

 ’t Stoetwinkeltje  

 Kantine 

 Toiletgebouwen (5 x) 

 Stortplaats chemisch toilet  

 Haven 

 Trailerplaatsen (zomer/winter) 

 Strandpaviljoen  “Meerwijck” 

 Kids Place: het hol van de mol 

 Dorpsplein met podium en  speeltuin 

 Tennisbaan 

 Diverse speeltuinen 

 Dierenweide 

 Freegame/ Pannaveld + sportveld 

 Campervoorziening 

 3 Huurcaravans 

 2 Huur(kinder)caravan (speciaal ingericht voor jonge kinderen) 

 4 Trekkershutten (2x standaard / 2 x plus) 

 1 Wigwam en saloon met toiletvoorziening 

 3 Safaritenten 

 3 Luxe chalets 

 2 Coco Sweets 

 Apart gelegen verharde camperplaatsen 

 To-go camperplaatsen (aparte camperplaatsen voor de slagboom) 
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GROENE BEPLANTING 
 Als afscheiding kunt u groene beplanting planten, doch uitsluitend op uw 

eigen plaats. Alleen groene beplanting is toegestaan om een afscheiding 
te maken. U kunt tijdelijk gaas gebruiken om de plaats af te scheiden, 
maar u dient voor het gaas beplanting te plaatsen zodat het gaas niet 
zichtbaar is.  
Tevens dient u wanneer de beplanting op hoogte is, het gaas te 
verwijderen.  

 Indien u een afscheiding van groene beplanting maakt, kunnen wij niet 
meer met de grasmachine uw plaats verzorgen en moet u het gras zelf 
maaien en onderhouden. 

 Bij slecht onderhoud zijn wij genoodzaakt op uw kosten tot grasmaaien 
over te gaan. 

 Aan de achterkant van de bossingels dient u geen beplanting en geen 
gaas te plaatsen. 
 

SNOEIEN 
 Zonder onze toestemming mag u geen bomen en planten snoeien. 

 Snoeiwerkzaamheden kunt u aangeven op het invulformulier welke u in 
september ontvangt voor het opnieuw inhuren van een kampeerplaats en 
bij de receptie. In de winterperiode wordt er aan uw wensen gehoor 
gegeven (wanneer mogelijk). In de zomer kan alleen in overleg gesnoeid 
worden. 

 Stommels (aan de grond afgesnoeide bomen) worden er niet uitgehaald.  
 
TERRAS 

 Wanneer u een terras wilt aanleggen bij de toer- of stacaravan dient u dat 
aan te vragen bij de beheerder. U dient hiervan een tekening in te leveren 
bij de receptie. Hier dient u een situatieschets, materiaalgebruik en 
afmeting in te leveren.  

 Het is toegestaan een terras van tegels of vlonders (van geïmpregneerd 
hout), afmeting 4 x 4 meter te maken bij uw caravan of geheel langs de 
stacaravan met een breedte van max. 4 meter.  

 Als de gast met zijn kampeermiddel geen gebruik meer maakt van het 
kampeerterrein moet u alle bergingen, inclusief eventuele funderingen en 
tegels van het terrein verwijderen. 

 
 

Om uniformiteit en netheid van ons terrein te waarborgen hebben 
wij voor de gasten van Kampeerterrein “Meerwijck” de voorschriften 

voor het plaatsen van bouwsels, terras en groene beplanting 
in de onderstaande regels vastgelegd. 

 

 

VOORSCHRIFTEN VOOR SEIZOEN- EN JAARGASTEN 
W.B. KAMPEERPLAATS 
Kampeerterrein Meerwijck heeft een strikt beleid voor het inrichten van de kampeerplaatsen van de gasten. 
Dat betekent dat u de wensen die u heeft t.o.v. uw kampeerplaats schriftelijk voorlegt aan de eigenaar van 
de camping. U dient alles te bespreken/aan te vragen w.b. partytenten, schuurtjes, terras aanleg, snoeien, 
hekwerk, beplanting en nieuwe inrichting van de plaats.  
 
Wanneer uw wens /verandering door gast is ingevuld zonder de eigenaar van de camping hierin te kennen, 
heeft de eigenaar het recht de verandering zelf weg te halen/te laten verwijderen door de gast. 
Daarom vinden wij het belangrijk dat u onderstaande regels meeneemt wanneer u de kampeerplaats die u 
heeft gehuurd wilt inrichten. Raadpleeg deze handleiding, dat geeft u inzicht in wat wel en niet mag. 
 
Opmerking: Vaak wordt er vergelijk gemaakt met andere gasten. Nieuwe gasten  en gasten die verandering 
willen aanbrengen aan bestaande afscheiding etc. zullen moeten voldoen aan de nieuwe regels. 
 

WAT MAG WEL EN  WAT MAG NIET? 
Klompenhokje 

 Wanneer u een klompenhokje wilt plaatsen bij de stacaravan dient u dat aan te vragen bij de 
beheerder. U dient een situatieschets, materiaalgebruik en afmeting in te leveren bij de receptie. Pas 
na een akkoord kunt u overgaan tot uitvoering. 

 Aan de toegangsdeur van een stacaravan mag een klompenhokje gebouwd worden met de max. 
maten van 1,00 m. breed en 1,75 m. lang. 

 

Schuurtje/opberghuisje 
 Wanneer u een opberghuisje wilt plaatsen bij de (sta)caravan dient u dat aan te vragen bij de 

beheerder.  U dient een situatieschets, materiaalgebruik en afmeting in te leveren 
bij de receptie. Pas na een akkoord kunt u overgaan tot uitvoering. 

 Het plaatsen van een houten opberghuisje met de afmetingen 3,00 m lang x 2,00 m breed x 2,35 hoog 
is toegestaan.  Dit is de exacte afmeting waaraan de gast zich zal moeten houden. Schuurtjes van b.v. 
10 cm langer worden niet toegestaan. 

 U kunt maximaal 2 schuurtjes plaatsen (hier moet een tussenruimte zijn van 1,50 m.). 

 Het is niet toegestaan van uw opberghuisje een slaaphuisje te maken. 
Het is wettelijk niet toegestaan om van een schuur een slaapvertrek te maken (i.v.m. brandverzekering 
–  schuur wordt niet gerekend als slaapverblijf). 

 

Sanitaire voorziening op de kampeerplaats 
 Wanneer u een sanitaire ruimte wilt plaatsen bij de stacaravan dient u dat aan te vragen bij de 

beheerder. U dient een situatieschets,  materiaalgebruik en afmeting in te leveren bij de receptie. Pas 
na een akkoord kunt u overgaan tot uitvoering. 

 Voor het plaatsen van een losstaand opberghuisje met mogelijkheid van een douche/toilet zijn de 
volgende afmetingen toegestaan; 3,00 m. lang x 2,00 m. breed x 2,35 m. hoog. 

 Tevens is het mogelijk om een sanitaire ruimte te bouwen achter de stacaravan met de max. maten 
van 3,00 m. lang x 2,00 m. breed. (Om het plaatsen van een douche mogelijk te maken mag de hoogte 
tot 20 cm. beneden bovenkant caravan bedragen).  

                                      

 Niet hoger dan de caravan 
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MATERIAALKEUZE VOOR   

HOUTEN KLOMPENHOKJES, SCHUURTJES EN 

SANITAIRE RUIMTES  
 

 dakbedekking : antraciet/groene singels of dakleer. 

 hout  : rabatdelen minimaal 18 mm. dik. 

 kleur  : de kleur dient groen, bruin, antraciet, houtkleur of de kleur van de caravan te zijn. 
 

 

Toegestaan 
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Geen overkapping/luifel als terras 
 

 

Geen overkapping/luifel voor fietsen etc. 
 

 

 

Geen dakpannen 

 

 

 Schuurtje max. 2,00 m. x 3,00 m. x 2,35 m. hoog 
 

Niet toegestaan 
 

Afm. 3,00 m. x 2,00 m. x 2,35 m. hoog  
Dakleer 
Rabatdelen 18 mm. dik / kunstof/metaal 
Goede kleur 
Min. oversteek van dak 

 

 

kunststof  

 

 

 

metaal  



 

 

AFSCHEIDING TUSSEN PLAATSEN 
Gasten willen graag een privé stukje creëren op de eigen gehuurde kampeerplaats.  Dat begrijpen wij heel 
goed. Alleen zijn niet alle afscheidingen toegestaan. Daarvoor heeft Meerwijck een visie. Wij willen de 
camping groen en natuurlijk houden passend binnen onze uitstraling.  Wij zullen hieronder weergeven welke 
afscheidingen toegestaan zijn en die passen bij ons bedrijf.  
Wanneer u een afscheiding aanbrengt op de door u gehuurde kampeerplaats zult u dat schriftelijk aan 
moeten vragen en pas na een akkoord hiervoor kunt u overgaan tot uitvoering.  
 
Opmerking: w.b. de hekwerken die in het verleden zijn geplaatst mogen blijven staan, nieuwe gasten en 
gasten die verandering willen aanbrengen aan bestaande afscheiding zullen moeten voldoen aan de nieuwe 
regels.  
 

WAT MAG NIET EN WAT MAG WEL? 
Niet toegestaan 

 Afscheiding met (houten) hekwerk 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Afscheiding met gaas (alleen toegestaan  in combinatie met taxus- groenblijvend) 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 Wij geven tevens geen toestemming voor schuttingen/vlechtmatten als afscheiding 

 
Wel toegestaan 

 Afscheiding met groene beplanting 
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De groene beplanting op Meerwijck die het 
beste groeien/niet aangevreten worden 
door konijnen is de taxus 

 

alleen taxus en coniferen 

 

 

Geen hekwerk plaatsen, alleen een klein 
hekje als ingang naar uw plaats 
 (zie hierboven) 

 

 

Geen (kippen) gaaswerk meer als 
materiaal gebruiken.  

 

 

 

Geplastificeerd groen gaas alleen in 
combinatie met de beplanting van taxus of 
coniferen. Deze beplanting is groenblijvend 
en wordt niet opgegeten door de konijnen. 
Andere beplanting wordt niet toegestaan.  
Beplanting aan de voorkant.  

 



 

 

 

 

 

- palen moeten van hardhout zijn 
- voorzijde gegalvaniseerd gaaswerk (niet hoger dan 90 cm aan alle kanten). 
- gaaswerk moet voorzien worden van groenblijvende beplanting zodat wij geen gaas 

zien vanaf een zichtpunt. 
 

 

 

 

 

 

- palen moeten van hardhout zijn 
- voorzijde gegalvaniseerd gaaswerk (niet hoger dan 90 cm aan alle kanten). 
- gaaswerk moet voorzien worden van groenblijvende beplanting zodat wij geen gaas 

zien vanaf een zichtpunt. 
 

 

 
-  

 Afscheiding van betongaas 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Afscheiding met alleen robinia palen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Afscheiding met schanskorven met stenen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Afscheiding met wilgentakken 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoogte van de afscheiding 
 Niet hoger dan 120 cm aan alle kanten. Bij snoeien tot deze hoogte.  

 Alleen hoekplaats mag beschoeiing tot 180 cm (zijkant bossingel). 
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Schanskorven met stenen 
Max. hoogte 120 cm. 
Afwisseling is mogelijk met beplanting 
/robinia palen 

 

 
Robinia palen naast elkaar plaatsen 
Kleine tussenruimte 
Hoogte mag verschillen t.o.v. elkaar 
Max. hoogte 120 cm. 

 

Hard houten palen gebruiken 
Gegalvaniseerd betongaas gebruiken 
Max. hoogte 120 cm. 
Voorzien van groene beplanting  (hele jaar) 

 

 

 
Schutting met wilgentenen 
Max. hoogte 120 cm. 
Het verband moet horizontaal zijn 
Alleen dikke wilgentenen toegestaan 
Advies: behandelen met lijnzaadolie 

 

  

 



 

 

PARTYTENT / LUIFEL / PARASOL 

Ook voor het mooi maken met gebruik van accessoires, zoals een partytent en luifel voor uw kampeerplaats 
hebben wij richtlijnen! Wanneer u een zonnewering wilt bij (sta)caravan dient u dat schriftelijk aan te vragen. 
 

Partytent en parasol 
Als u in de schaduw wilt zitten en een partytent (4,00 x 4,00 m.) wilt kopen zijn dit bv. de mogelijkheden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Er mag geen vaste partytent/prieel geplaatst worden. De velden liggen t.o.v. de riolering te laag en 
fundering is in de grond niet mogelijk. Alleen mogelijk op het strandgedeelte omdat dit terrein later 
is aangelegd en hoger ligt. Velden liggen nl. beneden de wegen en te dicht op riolering etc.  

 Parasol /partytent plaatsen. Alleen een stoffen dakdoek is toegestaan(doek verwijderen bij storm en 
in de winterperiode) om schade aan andere caravans te voorkomen. 

 Geen houten zijwanden plaatsen. Stoffen zijwanden wel toegestaan. 

 De partytent mag niet midden op het veld geplaatst worden voor gezamenlijk  gebruik. 
 
 
 
 
 
 

 

 

Luifel  
Als u een luifel wilt aanschaffen zijn dit de mogelijkheden. 
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Uittrekbare luifel toegestaan (die in de 
wintertijd en met storm ingeschoven kan 
worden) 

 

 

 

Geen aanbouwluifel  (stormgevoelig) 

 

 

Alleen op het strand gedeelte toegestaan! 

 Geen vast dak! Alleen stof toegestaan. 

 Frame vastzetten op tegels/stenen 

Metaal 

Aluminium 



 

 

TERRAS AANLEG OP MEERWIJCK 

Niet alle gasten kiezen ervoor om alleen gras voor de deur te hebben. Wanneer u voorkeur uitgaat naar 
vlonders of tegels bij de caravan, zijn hiervoor een aantal regels die u dient mee te nemen voor terrasaanleg. 
 

Materiaal: hout 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Materiaal: stenen 

 
 
 
 
 
 
 
 
Seizoen gasten vragen ons vaak of ze stenen/vlonders voor en in de voortent mogen aanleggen. Dit is 
mogelijk mits u in de winterperiode de vlonders bij elkaar bindt en met een afdekzeil afdekt (met touw). 
Max. afmeting 4,00 x 4,00 m. 
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Geen verhoogd terras/veranda 
Geen hekwerk om terras heen 
Geen luifel 

 

Langs de lengte caravan kunt u een hard- 
houten terras aanleggen. Breedte max. 
3,00 m. 
Hout wordt glad met nat weer, kies 
daarom voor geïmpregneerd hout.   
Voor stenen geldt ook dezelfde afmeting 
Rest moet gras/groen blijven. 

 

 
 

Bij de caravan kunt u een stenen terras 
aanleggen. 
Max. afmeting 16 m2 voor apart terras 
U dient niet de hele kampeerplaats te 
bestraten. U kunt een stenen paadje 
rondom caravan maken. 

 

 

Geen aanleg van vijvers 



 

 
 

ONDERHOUD AAN UW KAMPEERPLAATS  

Wanneer u een kampeerplaats bij Meerwijck huurt dient u zelf zorg te dragen voor het onderhoud van de 
plaats wanneer wij niet meer op uw plaats kunnen komen door een afscheiding. 
 

Grasmaaien 
U dient regelmatig het gras te maaien rondom uw (sta)caravan en de plaats netjes te houden (ook wanneer 
de (sta)caravan in de verkoop is).  
 

Snoeien 
Het snoeien van bomen/struiken behorend tot camping Meerwijck behoort niet tot het onderhoud van uw 
eigen plaats. U mag alleen uw eigen beplanting kort houden en de hoogte aanhouden van 120 cm.  
Indien u wensen heeft w.b. bomen en struiken die u graag verwijderd wilt zien kunt u een verzoek indienen in 
september op het inhuur/wensenbriefje die u dan van ons ontvangt. In de winterperiode zullen wij (indien 
mogelijk)aan u wens voldoen.  
 
Wanneer u de kampeerplaats gesnoeid heeft (eigen beplanting) dan kunt u dit aan de zijkant van de weg 
neerleggen (vooraan bij de inrit van het veld). Graag takken en groen scheiden.   
 

Stommels 
Vaak wanneer een boom wordt gesnoeid blijft er een stommel over. Gasten denken vaak dat deze ook 
weggehaald wordt. Vaak is een stommel zo vertakt onder de grond dat eruit halen niet mogelijk is.  
Wij proberen de boom zo ver mogelijk naar onderen af te snoeien.  
Soms is het mogelijk (bereikbaarheid) om een graafmachine in te huren zodat wij toch enige stommels tegelijk 
weg kunnen halen. Dit doen wij als er op meerdere plaatsen stommels weggehaald moeten worden. 

 

Onderhoud (sta)caravan 
Graag de caravan schoonhouden gedurende het seizoen. Bij de start van seizoen graag het groen van de 
caravan verwijderen. (ook als de caravan in de verkoop staat is het belangrijk voor de koper dat de 
(sta)caravan er van buiten en binnen netjes uitziet). 
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WINTERPERIODE 
In de winterperiode hebben we met andere weersomstandigheden te maken dan in het voorjaar en in de 
zomer (sneeuwval en storm). Daarom heeft Meerwijck voor de winter de volgende maatregelen om schade te 
beperken van uw kampeermiddel en omgeving.  
 

Voortent en partytent 
 Voortent voor de toercaravan dient u weg te halen.  

 Tevens moeten de partydoeken van de partytenten worden verwijderd.  

 Alle artikelen rondom u caravan (tuinstoelen, fietsen etc.) dient u in de schuur of onder de caravan  
op te bergen zodat bij storm en regen niet alles verwaait en schade toe kan brengen aan  
andere caravans. 

 Pallets/vlonders die u heeft gebruikt in de voortent dient u op te stapelen vanaf 1 oktober en achter 
de caravan te plaatsen met een plastic dekkleed vastgebonden met touw. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Winterklaar maken van de sta-/toercaravan 
Wat houdt winterklaar maken in?  

 De waterleidingen afkoppelen, aftappen en leeg blazen, inclusief geiser en boiler.  

 Afvoerputjes, sifons en toilet vullen met antivries  

 Kussens en matrassen rechtop plaatsen  

 Stroom uitschakelen.  

 Thermostaat kranen demonteren  

 Gas afsluiten, gasslang en regelaar afkoppelen daarna plastic zakje erom. 
Deze bovenstaande maatregelen graag treffen om lekkage van bevroren leidingen te voorkomen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tips voor de winterperiode! 
 Waardevolle spullen in de winter uit de caravan halen! 

 Gordijnen open laten  

 Geen vochtvreters neer zetten (trekt juist vocht aan) 

 Af en toe langs komen om te ventileren (i.v.m. schimmel) 
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Goed winterklaar maken van uw kampeermiddel. 
Pas op voor bevroren leidingen 
 

 

Geen voortent in de winter i.v.m. inzakken 
van de voortent/schade stokken etc. 
 

 



 

 

WINTERPERIODE 
 

Auto’s  in de winter 
 NIET RIJDEN OP DE VELDEN!  

(dit i.v.m. egaliseren en opnieuw inzaaien van de velden). Het zou jammer zijn wanneer de velden in 
de winter verreden worden. We kunnen in het voorjaar dan niet genieten van een vlak veld. 

 In de winter zijn wij ook niet altijd aanwezig. Wanneer u vast komt te zitten met uw auto kunnen wij u 
dan ook niet helpen! Wij zullen de schade bij u in deze tijd in rekening brengen. 

 In de winter (eind oktober t/m eind februari) is het niet mogelijk om werkzaamheden aan uw 
kampeerplaats te doen waarbij u gebruik moet maken van het rijden op het veld 
(bestraten/beplanten etc). Vanaf maart kunt u onze toestemming hier weer voor vragen. 

 Auto’s parkeren op de parkeerplaatsen (bij de haven, toiletgebouwen en de  kantine). 

 Wanneer de parkeerplaatsen vol zijn de auto’s langs de weg aan de rechterkant parkeren (zo ver 
mogelijk in de berm). 

 De weg moet begaanbaar zijn voor overig verkeer.  
 
 

Boten en trailers in de winter 
 Boten dienen uiterlijk met de herfstvakantie uit het water te zijn i.v.m. vorst, onderhoud en minder 

sociaal toezicht. 

 Boten mogen in de winter niet naast de caravan liggen.  
(wanneer de boot hier toch neergelegd is zullen wij deze verplaatsen naar de bestemde winterplaats)  

 De boten dienen neergelegd te worden op hun trailer bij de milieuhoek. 

 Boot voorzien van sticker. Sticker ophalen bij de receptie voor de winterstalling (registratie). 

 Boot indien mogelijk graag afdekken met dekzeil.  
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Geen boten meer in de haven in de winter 
 

 



 

 

VERKOOP VOORWAARDEN  

STA(TOER)CARAVAN EN BOOT 
Om het karakter en de sfeer van ons kampeerterrein te behouden en te voldoen aan artikel 9 van de 
standaardvoorwaarden, zijn onderstaande verkoopvoorwaarden van toepassing voor caravans staande op ons 
recreatiebedrijf. Wij hanteren de Recron voorwaarden, deze kunt u inzien op de website (www.meerwijck.nl) 
Tevens hebben wij nog eigen regels die hieronder vermeld zijn. 

 
Verkoop is mogelijk wanneer: 

 De staat van onderhoud met zijn omgeving van de caravan/boot goed is 
(geen lekkage waterleidingen, geen rommel rond de caravan etc.). 

 De  sta)caravan niet ouder is dan 20 jaar. 

 De caravan met staanplaats geen bouwsels hebben die in strijd zijn met de voorschriften. 

 Er een verschil van mening is tussen verkoper en de eigenaar van het recreatiebedrijf over artikel 9 
kan er een expert ingeschakeld worden om de verkoopprijs te bepalen.  
 

Indien over bovenstaande overeenstemming is tussen verkoper en eigenaar van het recreatiebedrijf kunt u: 

 

Zelf verkopen  
 Uw sta-/toercaravan/boot zelf verkopen, dit is alleen mogelijk zonder behoud van staanplaats sta-, 

toercaravan of bootligplaats. 

 U dient de eigenaar op de hoogte te stellen wanneer u uw( sta)caravan te koop heeft. 

  Het plaatsen van een advertentie op social media (bv. Marktplaats) of in de krant moet met eigenaar 
besproken worden zodat de receptie hiermee bekend is en u dient door te verwijzen naar ons. 

 U mag de stacaravan alleen te koop aanbieden in het daarvoor bestemde publicatiebord.   
Te koop borden bij de caravan of achter de ramen moeten worden weggehaald.  

 Bootverkoop zal u zelf moeten regelen. Gast dient eigen telefoonnummer te noemen op affiche waar 
de koper/geïnteresseerde u kan bereiken. Boot dient aanwezig te zijn op het terrein. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gebruik maken van verkoopbemiddeling van sta-/toercaravan 

 Wij hebben gegevens van u nodig: bouwjaar, eventuele gebreken, merk van de caravan een 
inventarislijst etc. Een verkooplijst met deze punten kunt u ophalen bij de receptie en dient u naar 
waarheid ingevuld weer in te leveren. Aan de hand van deze gegevens wordt uw caravan getaxeerd. 

 De gegevens over de verkoop zijn dan bekend op de receptie en de stacaravan zal na taxatie en 
bepalen verkoopprijs door ons aan mogelijke kopers getoond worden.  

 De caravan/boot wordt tevens te koop aangeboden in de informatiekast. 

 Voor de verkoopbemiddeling berekenen wij u € 250,- incl. administratiekosten en vermelding op onze 
website http://www.meerwijck.nl/?p=stacaravans-te-koop.  

 Bij verkoopbemiddeling kunt u uw (sta)caravan alleen in overleg aanbieden op social media en in de 
krant. 
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Bootverkoop zelf regelen 
 



 

 

 

HET PLAATSEN VAN STA-(TOER)CARAVAN OP 

VRIJE  PLAATS 
 

Wanneer er een vrije plaats op het kampeerterrein is kunt u een stacaravan plaatsen. Er zijn enige regels voor 
het plaatsen van uw stacaravan. 
 

Plaatsen van stacaravan is mogelijk wanneer: 
 De caravan niet ouder is dan 10 jaar (geen uitzonderingen hierop). 

 U dient het bouwjaar van de stacaravan aan ons te kunnen bevestigen. Vragen aan dealer/verkoper  
(op schrift / foto van de stacaravan).  

 De door u gekozen kampeerplaats zal door ons worden ingemeten om zo te bepalen of deze plaats 
passend is voor de lengte van uw stacaravan. Ook de breedte zal meegenomen worden. 
 

Wanneer de stacaravan komt, wat dient u te doen: 
 Staanplaats uitzoeken en laten inmeten of stacaravan hier kan staan. 

 Eigenaar camping geeft aan hoe de caravan komt te staan (rekening houdend met buren ( 1,50m aan 
de blinde kant, eventueel schuurtjes etc.).  

 Schriftelijk overdragen van bouwjaar van stacaravan met foto.  

 Met caravandealer afspraak maken over plaatsing, stellen stacaravan en aanleg riolering.   

 Uw gezin( + eventuele huisdier) laten inschrijven bij de receptie die gebruik gaat maken van de 
stacaravan. Uitwonende kinderen/kleinkinderen dienen loge kosten te betalen per nacht of u kunt per 
jaar 100,00 euro per persoon betalen. Wij zetten ze in het reserveringssysteem op uw naam. 

 
! ! ! Wij stellen (waterpas zetten van stacaravan), plaatsen en sluiten dus NIET aan op riolering. Dit dient te 
gebeuren door een erkend bedrijf. Meestal kunt u dit bij de koop van de caravan meenemen als service. 
U heeft dan ook garantie. 
 

 

Goed om te weten : 
Inhuren/continueren  van de kampeerplaats 
U ontvangt elk jaar rond half september een brief van Meerwijck met de tarieven voor het komende jaar. 
Tevens wordt in deze brief een inhuurformulier meegestuurd die u dient in te leveren bij de receptie van 
Kampeerterrein Meerwijck voor begin oktober. Met dit briefje kunt u de plaats weer inhuren/opzeggen bij 
het bedrijf. Wanneer u geen reactie geeft op het inhuurbriefje wordt automatisch uw plaats weer 
ingehuurd/verlengd voor het jaar erop. Dit inhuurbriefje kan tevens u schriftelijke opzegging zijn. U dient 
altijd uw plaats schriftelijk op te zeggen. 

 
Annuleren van de kampeerplaats 

Wanneer u de kampeerplaats wilt opzeggen dient u dit SCHRIFTELIJK  te doen voor 1 oktober. Mocht u vanaf 
1 oktober t/m 1 januari toch nog de plaats willen annuleren zullen wij u geen kosten in rekening brengen. 
Vanaf 1 januari  (nieuwe boekjaar) zullen wij de kosten berekenen zoals in de Recronvoorwaarden is 
aangegeven. De kosten van het gehele jaar zal u aan ons dienen te voldoen! (seizoen-, jaar- en bootplaats).  
Mochten wij een nieuwe gast kunnen plaatsen op uw gehuurde plaats zullen we tot deze datum de kosten in 
rekening brengen.  De Recronvoorwaarden kunt u inlezen op de website (www.meerwijck.nl) 
 

Tussentijdse annulering 

Wanneer u door ziekte, overlijden o.i.d. niet meer de mogelijkheid heeft om te kunnen kamperen kunt u een 
familielid, c.q. andere gasten gebruik laten maken van uw kampeerplaats. 
 
 
voor het jaar dat u het contract heeft lopen. U dient dit wel met de eigenaar te overleggen.  
De Recronvoorwaarden worden door Meerwijck gehanteerd 
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BETALINGSVOORWAARDEN MEERWIJCK 
 

Wat dient u te weten: 

Jaarnota 
Elk jaar ontvangen alle seizoen- en jaargasten van Meerwijck een nota voor hun kampeerplaats in begin 
januari.  
U heeft de mogelijkheid om de nota in 3 termijnen te betalen  –  wel voor de data aangegeven in de nota. 
Uiterste datum van betaling is 1 mei van dat jaar.  
 

Meerverbruik 
De meterstanden van water en elektra van de seizoen- en jaarplaatsen worden in de 1e week van oktober 
opgenomen. U krijgt half oktober de nota van het meerverbruik toegestuurd met de begin- en eindstanden 
van uw stroom en elektraverbruik. U dient dit bedrag binnen 14 dagen na versturen te voldoen. 
 

Procedure nota's / (achterstallige) betalingen  
(Per email zullen wij u benaderen w.b. nalaten van betalingen). 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vooruitbetaling  
Er zijn gasten die het fijner vinden om het bedrag al eerder te betalen zodat zij de kosten kunnen spreiden.  
U kunt vanaf september  wanneer onze tarieven bekend zijn voor het komende jaar beginnen met de betaling 
en dit spreiden over 9 maanden zodat 1 mei het bedrag betaald is. Het makkelijkste is om dit dan via een 
automatische incasso te doen. Een automatische incasso dient u zelf met de bank te regelen.  

 

Betalingsregeling 
Wanneer u erg krap bij kas zit kunt u een betalingsregeling treffen met de eigenaar van de camping. U dient 
hiervoor een goede reden te hebben waardoor u niet in 3 termijnen kunt betalen (b.v. werkloosheid). 
U dient dit te kunnen aantonen.  
De betaling zal u moeten voldoen via een automatische incasso per maand van januari t/m september  
(het bedrag wordt verdeeld van de nota in 9 termijnen). Voor 1 oktober van dat jaar dient het gehele bedrag 
via een automatische incasso te zijn betaald en maandelijks dient er betaald te worden. 
Wanneer u niet aan de maandelijkse termijnen voldoet zullen wij het komende jaar u geen toestemming 
geven. Elk jaar zal bekeken worden door de eigenaar of de betalingsregeling aangepast moet worden.  
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 1e week van januari - u ontvangt nota (in 1 keer of 3 
termijnbetalingen) 

 voor 1 mei schrijven wij gasten aan wanneer maandelijkse betaling is 
uitgebleven 

 2 weken na 1 mei ontvangt u de 1e herinnering van betaling 

 Begin juni ontvangt u de 2e herinnering (in gebreke verklaring/ in 
rekening brengen van administratiekosten / pas blokkering) 

 Eind juni ontvangt u de 3e herinnering (in gebreke verklaring / 
vermelding kosten incassobureau) 

 Midden juli wordt de niet betaalde nota doorgestuurd naar het 
incassobureau. Zij zullen extra kosten in rekening brengen en betaling 
wordt door ons uit handen gegeven. Uw nota + de extra incassokosten 
dienen aan hen betaald te worden. 

  
 



 

 

 

BRANDVEILIGE VAKANTIE OP MEERWIJCK 
Gasflessen 

 Een brandblusser mag in geen enkel kampeermiddel ontbreken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Plaats in uw kampeermiddel een rookmelder.  
Het beste is om een gecombineerde rookkoolmonoxide melder te plaatsen. 

 Gasflessen moeten altijd rechtop staan, ook tijdens vervoer. 

 Wissel gasflessen altijd buiten caravan of tent. 

 Bewaar gasflessen op een geventileerde plaats. 

 Het gebruik van LPG is niet toegestaan (levensgevaarlijk) 
 
 
 
 
 
 
 

 Gasflessen niet gebruiken, afsluiter dichtdraaien. 

 Gasslangen mogen niet ouder zijn dan 4 jaar 
(productiejaar staat op slang). 

 Gasfles mag niet ouder zijn dan 10 jaar. 

 Reduceerventiel mag niet ouder zijn dan 5 jaar. 

 Bel bijbrand 112 en breng vervolgens de receptie/beheerder op de hoogte (0598-323659). 
 

Barbecue   

Barbecueën is toegestaan op Meerwijck mits aan onderstaande regels voldaan wordt. 
 U dient de barbecue stevig neer te zetten en kolen te gebruiken. 

 Houd de veiligheid van u en uw bezoek goed in de gaten. 

 Niet te dicht bij tent of caravan en brandbaar materiaal.  

 De barbecue mag niet gebruikt worden als vuurkorf/om vuur in te maken. 

 Geen vaste buitenbarbecues plaatsen! 
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Geen LPG gas, alleen butaan of propaan 
 

 

 

 

Geen vaste BBQ plaats 
 

 

Een brandblusser is noodzakelijk in elke 
(sta)caravan. 
 

 



 

 

 

BRANDVEILIGE VAKANTIE OP MEERWIJCK 
Kampvuur/Open vuur 

 Open vuur (vuurkorf, fakkels etc.) is niet toegestaan! 

 Kampvuur is niet toegestaan op de camping, alleen bij de wigwam. 

 Op het surfstrand is een kampvuur toegestaan (alleen in ton of vuurkorf) mits aangevraagd bij de 
gemeente Hoogezand-Sappemeer. 
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Geen fakkels en vuurkorven  i.v.m. 
omvallen /wegvliegende vuurspetters. 
Daardoor ontstaat er brandgevaar en 
gaatjes in tentdoek. 
 

 

 



 

 
 

GEDRAGSREGELS MEERWIJCK 
 

Aanmelden 
 De gasten en hun logees dienen zich bij aankomst aan te melden op de receptie.  

Bij inschrijving verklaart men zich te houden aan het kampeerreglement. 
 Kampeerders zijn mede verantwoordelijk voor het gedrag en kampgeld van hun eventuele bezoekers 

en logees. Logees betalen het nachttarief per persoon. Voorts dienen de gasten hun bezoekers te 
wijzen op het reglement.  
 

Nachtrust 
Mede gezien het familiekarakter van onze camping attenderen wij u erop dat het vanaf 22.30 uur 
rustig moet zijn. In deze periode is het niet toegestaan met auto’s/bromfietsen/scooters over het 
terrein te rijden.  

 Om 23.00 uur gaat de nachtrust in tot 07.00 uur.  
 Muziek is alleen toegestaan van 8.00 tot 22.30 uur. Ook dan moet u uw buren niet verplichten “mee 

te genieten” van uw favoriete muziek.  
 

Toiletgebouwen 
 Uw medewerking wordt gevraagd om de toiletgebouwen netjes en schoon achter te laten.  

 Kleine kinderen (onder de 6 jaar) mogen het toiletgebouw, zonder begeleiding niet gebruiken.  

 Spelen in het toiletgebouw en groepsvorming van de jeugd is ten allen tijde verboden.  

 Het schoonmaken van vis in of nabij het toiletgebouw is niet toegestaan.  

 Bij het schoonmaken van de toiletgebouwen geniet de schoonmaker altijd voorrang.   
 

Kampeerplaats 
 De kampeerplaats is ingericht voor 1 kampeermiddel + bijzettent (4m2) en 1 auto.  

 De kampeerder dient te zorgen dat zijn plek netjes en verzorgd is en blijft.  

 Een ieder dient bij het beëindigen van de huur van de plek deze schoon,  
opgeruimd achter te laten.  Seizoen en jaarplaatsen dienen bij opzegging ook de plaats harkvrij op te 
leveren. 
 

Stroomaansluiting 
 Aansluiting op het elektriciteitsnet is uitsluitend voor verlichting, tv, radio, koelkast  

en scheren.  

 Max. 6 ampère = 1320 watt. Stroomstoringen na 22.30 uur worden de volgende dag verholpen. 
 

Haven 
 In de haven mag niet worden gezeild en gezwommen.  

 Het op- en aftuigen dient te geschieden nabij de haven ingang.  

 Vissen in de haven is niet toegestaan.  
 

Auto 
 De max. snelheid op het terrein is 10 km. Pas op voor spelende kinderen.  

 Gebruik uw auto zo weinig mogelijk.  

 Parkeren van de auto alleen toegestaan op uw eigen plaats. Slechts 1 auto parkeren per gehuurde 
kampeerplaats. Uw 2e auto kunt u parkeren op de dichtstbijzijnde parkeerplaats bij de 
toiletgebouwen/haven/milieuhoek. 

 Bezoekers parkeren hun auto op de bezoekersparkeerplaats bij de ingang/bij het Strand. 
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GEDRAGSREGELS MEERWIJCK 
Sport en spel 

 Wij hebben een (freegame) sportveld. Wil je voetballen/volleyballen, doe dit dan op het sportveld.  
Niet op de velden i.v.m. schade aan caravans en ergernis van andere gasten. Niet voetballen op het 
tennisveld. Voor het tennissen op de tennisbaan zijn kosten verbonden (6,00 euro per uur). 

 

Zwembad 
 Gasten die ingeschreven staan bij Meerwijck hebben gratis toegang tot het zwembad. 

Bezoek van de gast dient te betalen. Gasten die verzuimen te betalen voor hun bezoek, zullen wij 
aanspreken (dit kan ook het kind zijn).  

 Kinderen onder 6 jaar en/of kinderen zonder diploma dienen permanent, onder toezicht te staan 
van een persoon ouder dan 18 jaar wanneer zij gebruik willen maken van het zwembad. Het gebruik 
van zwemvleugels in het zwembad is voor kinderen die geen diploma hebben verplicht.  

 Het zwembad is uitsluitend toegankelijk in badkleding. Ook bij het douchen in de gemeenschappelijke 
ruimte dient u uw badkleding aan te houden. 

 Waardevolle spullen niet meenemen naar het zwembad. U kunt gebruik van kluisjes maken om u 
spullen in te leggen tegen betaling van een borg. Deze borg krijgt u nadien terug.  

 Alleen plastic strandballen zijn toegestaan. 
 

Huisdieren 
 Honden en katten mogen niet alleen achtergelaten worden bij tent, camper of caravan. 

 Op het terrein moeten ze aangelijnd zijn.  

 Op het veld mogen de huisdieren los liggen maar dienen op eigen plaats te blijven en mogen geen 
overlast geven bij andere gasten.  

 De honden uitlaten buiten het terrein.  

 U dient ten allen tijde de uitwerpselen van u hond te verwijderen (met een schepje/poepzakje). 
 

Jeugd 
 Aan de jeugd onder de 18 jaar wordt geen alcohol en tabakswaren verkocht. Wij zullen tot 25 jaar 

om een legitimatiebewijs vragen. Jongeren dienen dus altijd een ID bij zich te dragen wanneer ze 
alcohol of tabakswaren willen kopen.  

 Wanneer jeugd/volwassenen in de gebouwen roken wordt hen de toegang tot de gebouwen ontzegd. 

 In de avonduren dient de jeugd naar de voor hun ingerichte plek te gaan om het gezellig te hebben 
met elkaar (bij de sportvelden).  

 

Vuilnis 
 U dient uw vuilnis/glas/papier/batterijen naar de centrale plaats te brengen nabij de ingang van het 

terrein (aangegeven met bord milieuhoek). Deze ruimte is hiervoor ingericht. Vuilnis dient u in 
dichtgebonden plastic zakken in de containers te werpen. 

 De containers bij de milieuhoek zijn niet voor grof vuil. Grof vuil (alles wat niet in een vuilniszak kan 
dient u zelf naar de gemeentelijke stortplaats te brengen).  

 Vuilnis scheiden:  ! Glas in de glasbak. ! Papier in de papiercontainer. ! Batterijen in batterijbak. 

 Graag u medewerking om afval in de vuilnisbakken te gooien.  
 

Algemeen 
 Bij overmatig drankgebruik/drugsgebruik en agressief gedrag van gasten moeten zij hun verblijf 

beëindigen op de camping. 

 De beheerder behoudt zich het recht voor, bij niet nakoming van het kampeerreglement u van het 
terrein te verwijderen en verder toegang te ontzeggen. 

 Telefonische boodschappen worden tijdens kantoortijden bij gelegenheid gebracht.  
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BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS 
 
De onderstaande telefoonnummers zijn belangrijk bij calamiteiten.  
Houdt u deze altijd binnen handbereik. 

  
KAMPEERTERREIN MEERWIJCK      0598-323659 
 
POLITIE/BRANDWEER 
SPOED     112   
(Meld de brand/ongeval bij 112 en breng vervolgens de receptie/beheerder  
(0598-323659) op de hoogte). 
GEEN SPOED        0900 – 8844 
 
HUISARTS (van maandag t/m vrijdag) 
Bij de receptie (0598-323659) zijn de dienstregelingen van  
de dienstdoende arts aanwezig 
 
WEEKEND-/AVONDDIENST HUISARTSENPRAKTIJK 
Benaderen na 17.00 uur en zaterdag en zondag 
TELEFOON        0900 - 9229  
(Bij de hand hebben: NAW gegevens, geb. datum, verzekeringsnummer). 
 
DIERENARTS 
Dierenkliniek Hoogezand      0598 – 397162 
Van Oldebarneveldtlaan 14 
9601 AM Hoogezand 
 
AUTOPECH 
ANWB – WEGENWACHT      088 - 2692888 
ROUTE MOBIEL      020 - 6515115 
FIETSPECH 
 
LEVERANCIER GAS 
Holthausen (maandag t/m vrijdag 8.00 – 17.00 uur/zaterdag tot 13.00 uur)  
Techniekweg 4, 9601 MC Hoogezand   0598 - 392016 
 
Receptie Meerwijck (tijdens openingstijden) 
 
 
 
 
BEDRIJVEN VOOR KAMPEERSPULLEN/ONDERDELEN IN DE NABIJE OMGEVING  

DE VRIJBUITER      050 - 501 4901 
Kanaalstraat 63 
9301 LR Roden  

 

LAMAIN CAMPINGSHOW      0598 - 613 623 
Lloydsweg 7,  
9641 KJ Veendam 
 

 
 
 
 


