
Gelegen aan de bosrand, op 
een uniek stukje van de 
Veluwe tussen Arnhem en 
Wageningen, is SVR camping 
'De Boersberg' gevestigd. Op 
ons moderne melkveebedrijf 
is in 1958 de mogelijkheid 
voor kamperen gecreëerd.

Rolstoel-

vriendelijk
e

camping

Gehelejaargeopend!

-Camping “De Boersberg”
Fam. Schouten,
Boersberg 1  -  6865 NG  Doorwerth
Telefoon: (0317) 31 22 90 (ma t/m za van 9.00-20.00 uur)
E-mail: info@deboersberg.nl
www.deboersberg.nl

De camping is het gehele jaar 
geopend en uitermate geschikt 
voor jonge gezinnen en 
senioren. Ook uw huisdier is 
welkom bij ons.

Wifi



Alle plaatsen zijn voorzien van een 
6 amp. stroomaansluiting.

Camping veldjes
Arendjes wei heeft 5 ruime 
plaatsen en is dichtbij het sanitair 
gelegen met uitzicht op de koeien. 
Bertha's wei is voorzien van 12 
ruime plaatsen. Clara's wei is 
voorzien van 14 ruime plaatsen met 
voortent verharding. Dora's wei 
heeft 6 extra ruime plaatsen.

Sanitair
Het sanitair is voorzien van vloerverwarming,
gescheiden dames- en herensanitair en 
familiedouche/babyruimte.
Douchen en warm water voor o.a. afwassen 
is bij de prijs inbegrepen.

Op de speelzolder is er een Legohoek, tafeltennistafel en een voetbaltafel.

Kinderen
Voor de kinderen hebben wij een speeltuintje met o.a. een trampoline een 
wipkip, speelhuisje met glijbaan. Ook zijn er meerdere skelters aanwezig. 

Dora's wei

Clara's wei

6
Amp.

Modern sanitair.

Baby-ruimteaanwezig

huis-

dieren

welkom



* Wijzigingen voorbehouden!

Gebruik wasmachine per keer € 3,50

Reserveren

Auto/motor  per nacht € 0,50

Wifi   per dag € 2,00

 (excl. elektra en wifi)

Tarieven Camping *

Hond   per nacht € 1,00

Caravan onbewoond per nacht € 6,00

Per persoon  per nacht € 5,50

Bijzet tent  Per nacht € 1,00

Wifi   per week € 5,00
Wifi   per maand € 15,00

Gebruik wasdroger per keer € 3,00

Bezoekers  per dag € 1,50

Kinderen 3 t/m 12 jr. per nacht € 4,50

Elektra 6 amp.  per nacht € 2,50

Pinksteren: minimaal van vrijdag t/m maandag 2� pinksterdag

* Winter aanbieding: 1 oktober tot 1 april.

Camper  per nacht € 2,00

€ 12,- per dag op basis van 2 personen
 (excl. elektra en wifi)

Caravan/tent  per nacht € 1,50

Hemelvaart: minimaal van woensdag t/m zondag

€  8,- per dag op basis van 1 persoon

* Indien u geen donateur bent van Stichting 
Vrije Recreatie betaalt u een meerprijs van
€ 5,00 per plaats per nacht.

U kunt bij ons voor € 10,00 donateur worden.

excl.toeristen-belasting

Aankomst van Maandag t/m zaterdag
tussen 13.00-20.00 uur.
Vertrek voor 12.00 uur.
Aankomst op zondag is niet mogelijk!



De Lodge
Kom binnen in de knusse Lodge en geniet van het geweldige uitzicht over het 
glooiende landschap. Heerlijk uitrusten op de veranda in de avondzon, of 
lekker in de schaduw onder de bomen.

Tarieven Lodge: All-in tarief op basis van 2 personen
Omschrijving   hoogseizoen  laagseizoen
Weekend   € 155,00  € 140,00
Midweek   € 195,00  € 175,00
Week    € 315,00  € 270,00

Ieder extra persoon vanaf 3 jaar:

Hoog seizoen van 1 april tot 1 oktober.

 en combimagnetron.
*Een radio en tv.
*Een heerlijke zithoek met bankstel.
*Een 4 persoons eethoek.
*Een overdekte veranda.

De lodge is geschikt voor 2 tot 3 volwassenen of 2 volwassenen en 2 kinderen.

brengen.

De lodge is voorzien van: 
*Een badkamer met wastafel, douche en toilet.
*Een slaapkamer met een 2 persoonsbed.
*Een slaapkamer met twee 1 persoonsbedden.
*Een open keuken met 4 pits gastoestel, koelkast 

€ 7,00 per nacht.

Vertrek voor 10.00 uur

U dient zelf uw linnengoed mee te

Laagseizoen: 1 oktober tot 1 april, 

Aankomst na 14.00 uur

Lodgehuisdier-vrij



brengen.
U dient zelf uw linnengoed mee te

Vertrek voor 10.00 uur

Het Chalet
Of u nou binnen of buiten bent , het mooie uitzicht over het glooiende 
landschap is prachtig. Het ruime Chalet bied u alle comfort om met 4 personen 
van een heerlijke vakantie te genieten.

 toilet en douche.

 gasstel, koelkast en  een 

Het Chalet is voorzien van: 
*Een open keuken met 4 pits 

 2 persoonsbed.
*Een slaapkamer met een

 magnetron.
*Een 4 persoons eethoek.
*Een ruime badkamer met wastafel, 

*Een slaapkamer met twee
 1 persoonsbedden.
*Een ruime woonkamer met tv en 
 een radio.
*Een ruim terras met een prachtig uitzicht.

Hoog seizoen van 1 april tot 1 oktober.

Ieder extra persoon vanaf 3 jaar:

Midweek   € 265,00  € 247,00

Aankomst na 14.00 uur

€ 7,00 per nacht

Omschrijving   hoogseizoen  laagseizoen
Weekend   € 210,00  € 196,00

Week    € 430,00  € 399,00

Tarieven Chalet: All-in tarief op basis van 2 personen

Laagseizoen: 1 oktober tot 1 april, 

Chalethuisdier-vrij



De Groepsaccommodatie (gescheiden van de camping)

Zelf meenemen: Bestek, servies, WC- 
papier, handdoeken, theedoeken en 
schoonmaakmiddel,    slaapzak/kussen 
en luchtbed.

De kampeerboerderij is geschikt voor groepen van 25 tot 70 personen 
(andere aantallen in overleg) en is uitermate geschikt voor scholen, 
sportverenigingen, kerk, scouting groepen en studentenverenigingen.

Het bos is op 100 meter lopen.

De kampeerboerderij bestaat uit een 
dagverblijf, 2 slaapzalen (geen bedden) 
een ruime keuken en goede sanitaire 
voorzieningen.

Het dagverblijf is geheel naar eigen 
wensen in te richten.

Het sportveld is op 10 meter lopen en 
voorzien van minigoals en een 
vuurkorf.

Stookkosten worden achteraf 
verrekend met de borg!  

Indien na afloop van het verblijf alles in 
orde is bevonden, wordt de borgsom 
terugbetaald. 
** Minimaal 25 personen

Tarieven
Verblijfsduur:  Per persoon: **  Gas/water/elektra per groep:

3 nachten of meer:  € 10,00 p.p.p.n. € 35,00 per groep per nacht
2 nachten of minder: € 22,00 p.p. € 70,00 per groep

Per boeking wordt een borgsom in 
rekening gebracht van € 200,00.

Geopend

1 april t/m

eind oktober



Uitstapjes o.a.:
• Kasteel Doorwerth
• Midgetgolf Doorwerth
• Uitkijktoren Boersberg
• Airborne Museum, Oosterbeek
• Airborne begraafplaats

 Arnhem

• Burgers Zoo, Arnhem
• Strandpark Slijk-Ewijk

• Arnhems wijnmuseum

• Maarten van Rossumpad

• Ouwehands Dierenpark, Rhenen

• De Posbank

• Apenheul, Apeldoorn

• Buitenzwembad de Vrije Slag Bennekom

• Watermuseum/Park Sonsbeek,

• De Hoge Veluwe

• Openluchtmuseum, Arnhem

Kasteel Doorwerth

OperatieMarket-Garden

• La Porta, Heelsum (Italiaans)
• Eethuis Airborne
• De oude Herberg, Oosterbeek

 (ijs van gemaakt van onze melk)
• Ijssalon La Cosina, Renkum

• Restaurant Campman, Renkum

• Restaurant Klein Hartenstein,
 Oosterbeek

• Chin. Rest. Kievitsdel, Doorwerth 

• Eethuijs, Doorwerth

Uit eten o.a.:



Komende vanuit Wageningen, of vanaf de A50 (afslag 19 
Renkum/Oosterbeek)
Rijdt u richting Oosterbeek, bij de stoplichten bij restaurant Kievitsdel slaat 
u rechtsaf richting Doorwerth, direct weer rechts.

Camping de Boersberg is zeer centraal gelegen, vlakbij de kruising van de 
A50 en de N225 (rijksweg Wageningen-Arnhem).

Routebeschrijving

Komende vanuit Oosterbeek
Bij de stoplichten bij restaurant Kievitsdel slaat u linksaf, richting 
Doorwerth, daarna direct rechtsaf. Na zo'n 500 meter gaat u bij de kruising 
rechtdoor (doodlopende weg richting kasteel Doorwerth) en ziet u de 
boerderij iets verder aan uw rechterhand liggen.

Na zo'n 500 meter gaat u bij de kruising rechtdoor (doodlopende weg 
richting kasteel Doorwerth) en ziet u de boerderij iets verder aan uw 
rechterhand liggen. 

GPS Coördinaten: N 51° 58.374', E 5° 46.545' 
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