
www.ardoer.com/haeghehorst

Thuis
op de Veluwe!

Haeghehorst
Veluwe



Het Haeghehorst kampeergevoel van Sophie
Pure nostalgie “Als kind kampeerde ik al op de Veluwe. 
Hier op Camping en bungalowpark De Haeghehorst 
in Ermelo. Iedere zomer sliep ik samen met mijn zusje 
in het stapelbed in de caravan van mijn ouders. Op 
kampeerplaats Paddestoel 3. Vanuit de voortent hadden 
mijn ouders zicht op de kleine speeltuin waar we urenlang 
samen met andere kinderen speelden. Of we gingen 
op pad met het animatieteam. Later sliepen we in onze 
eigen tent. Tot diep in de nacht lazen we stiekem met een 
zaklamp onder onze slaapzak in een boek of fantaseerden 
we over onze vakantiebelevenissen voor de volgende dag.”

Mooiste vakantieherinnering
“Picknicken met mijn ouders. Te voet of op de fi ets. 
Samen maakten we de mooiste knapzakken, die mijn 
moeder volstopte met Veluwse lekkernijen. Boterhammen 
met een dikke laag boter en bosbessenjam. Echt een 
verwennerij! Tijdens het picknicken op de hei, in het bos of 
op een zandverstuiving vertelde mijn vader altijd prachtige 
verhalen over de wilde dieren in het bos. Ik ben nog steeds 
een natuurliefhebber en die liefde voor de natuur wil ik 
mijn kinderen ook meegeven.”

Goed begin
“Uitslapen en wakker worden door het kwetterende 
gezang van de vele vogels. Een prettiger geluid dan de 
wekker op mijn telefoon. Rustig opstaan en onder het 
genot van een kop koffi  e onder de luifel een hoofdstuk 
lezen in een fi jn boek. Even een moment voor mezelf, 
voordat ik naar het luxe en schone sanitairgebouw loop 
om me op te frissen. Ook voor de allerkleinsten is douchen 
of in bad gaan een feest. In de onderwaterwereld onder 
een sterrenhemel of in een kleurrijke circustent. Alles op 
verschillende hoogten. Kindvriendelijk en makkelijk in 
gebruik.”

Familiemoment
“Bart en de kinderen gaan iedere ochtend naar het 
knutseluur bij het gezellige animatieteam en nemen 
daarna de krant en verse broodjes mee. Tijdens het ontbijt 
beslissen we wat we die dag gaan doen. Thuis hebben we 
voor iedere dag een activiteit verzonnen en op een kaartje 
geschreven. Zo creëren we samen al voorpret, voordat 
de vakantie al is begonnen. Vandaag mag Sem een kaart 
trekken. Dolfi jnen en roggen bekijken? We gaan naar het 
Dolfi narium in Harderwijk!”
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Glijbaangekte
”Aan het einde van de middag ga ik vaak nog even 
zwemmen met de kinderen. De camping heeft een binnen- 
en buitenzwembad. Toen Sem en Daphne jonger waren 
was het binnen- en buitenkleuterbad ideaal. Nu durft Sem 
al van de grote glijbaan met lichteff ecten. Daphne vindt het 
eng, maar ze wil niet onder doen voor haar grote broer. 
Ik vang haar op bij het uiteinde van de glijbaan. Dat gaat 
hard mama! Gilt ze dan van plezier en landt ze veilig in mijn 
armen. Ook de nieuwe familieglijbaan in het buitenbad 
vinden ze geweldig, dan kunnen we met z’n allen tegelijk. 
Nog een keer en nog een keer en….”

BBQ-fanaat
“Als ik met de kinderen naar het zwembad ga, steekt Bart 
de BBQ alvast aan. Echt mannenwerk. Hij houdt ervan om 
de lekkerste gerechten klaar te maken op de grill. Toveren 
met olie en kruiden. Zo maakt hij verschillende marinades 
voor het vlees. Vaak halen we stokbrood en een grote 
familiezak frietjes bij de snackcorner op de camping.” 

Buitenleven
“In de avond genieten we van een goed glas wijn en praten 
we over van alles wat ons bezighoudt. Jaren geleden 
besloten Bart en ik om onze buitenlandse reizen af te 
wisselen met weekenden weg in eigen land. Nederland 
heeft zoveel moois te bieden, daar stonden we te weinig bij 
stil. Je hoeft niet altijd ver van huis te gaan om te genieten 
van de rust, ruimte en natuur. Samen met onze kinderen 
genieten we volop. Wij voelen ons thuis op de Veluwe.”

Kamperen 
Comfortplaats | Je hebt alle vrijheid om je eigen 
kampeerplaats naar wens uit te zoeken. Of je nu op een 
kampeerveld wilt staan met speeltoestellen, in een laantje 
of op een bosplaats met meer privacy. 
De Haeghehorst bestaat 100% uit comfortplaatsen. Met jouw 
eigen caravan, camper, vouwwagen of tent heb je beschikking 
over: • 6 ampère stroom • 10 ampère op verzoek (tegen 
betaling) op enkele kampeerplaatsen mogelijk • TV aansluiting 
• een waterkraan • een vuilwaterafvoer. WIFI bieden wij gratis 
aan rondom ons hoofdgebouw en op een gedeelte van het 
terrein. Honden zijn op de camping niet toegestaan.

Bungalows, chalets en stoere tenten | Camping 
en bungalowpark De Haeghehorst heeft verschillende 
verhuuraccommodaties. Op het bungalowpark zijn 
huisdieren toegestaan, op het campinggedeelte (chalets, 
Scheepshut, villa Zeezicht en stoere tenten) niet. 

In alle verhuureenheden (m.u.v. stoere tenten) is beeld- en 
geluidsapparatuur aanwezig: bijv. een fl atscreen TV of LCD 
TV met DVD speler en een (portable) radio- en CD speler. 
De keuken is uitgerust met een koelkast met vriesvak, 
combimagnetron, vaatwasser, gaskookplaat en alle 
bijbehorende keukenapparatuur. 
Alle verhuureenheden zijn voorzien van centrale verwarming 
(m.u.v. bungalow Anemoon: luchtverwarming) en hebben 
een terras met tuinmeubilair. Lakensets liggen bij aankomst 
klaar. Meer informatie over de indeling en inventaris vind je 
op onze internetsite.
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Verhuuraccommodaties op de camping
Chalet - 4 of 6 personen | De comfortabele chalet heeft 
een ruime woonkamer uitkijkend over het buitenterras. 
Het chalet heeft twee of drie slaapkamers met boxspring 
bedden. De moderne badkamer is compleet ingericht 
met een douche en toilet. Een sfeervolle chalet dichtbij 
kampeerveld Eekhoorn met (water)speeltuin en 
airtrampoline. Eén van de chalets is een kinderchalet, 
speciaal ingericht voor gezinnen met kleine kinderen en 
heeft een complete babykamer.

De Tweegezins-Villa Zeezicht - 8 personen | De 
Twee-gezins-Villa Zeezicht heeft een woonkamer 
uitkijkend over een veranda en zonnig terras. Deze 
verhuureenheid dichtbij kampeerveld Zeehond heeft 
beneden een slaapkamer met een tweepersoons 
boxspringbed. Drie slaapkamers boven, waarvan een 
met een tweepersoons boxspring bed, een met twee 
eenpersoonsbedden boxspring en een met stapelbed. 
De twee badkamers zijn ingericht met een douche. Twee 
separate toiletruimten.

Scheepshut - 4 personen | De Scheepshut heeft een 
gethematiseerde knusse woonkamer uitkijkend over een 
ruime veranda met houtkachel. Deze verhuuraccommodatie 
dichtbij kampeerveld Zeehond heeft twee slaapkamers, 
waarvan een met een tweepersoonsbed boxspring en 
een met een stapelbed. De badkamer is ingericht met een 
douche en toilet. 

Stoere tent - 6 personen | De stoere tent staat op een 
ruime comfortplaats op kampeerveld Roodkapje. De 
tent is praktisch ingericht en van alle gemakken voorzien. 
De achterzijde van de tent is gereserveerd voor drie 

Leuk! Top tien van Sem en Daphne:
1. Kliederen met zand en water in de waterspeeltuin en 

springen op de (air)trampoline.
2. Lekker zwemmen in het zwembad en van de glijbaan zoeven.
3. Voetballen of tennissen met papa
4. Rondrijden op een van de skelters. Vooral de rode cabrio 

is gaaf!
5. Met mama winkelen in Ermelo, Harderwijk, Nunspeet of 

Elburg
6. Naar een pretpark in de buurt: Dolfi narium, De Apenheul 

of Julianatoren
7. De schaapskudde bekijken bij de schaapskooi als ze 

terugkomen van hun dagelijkse tocht over de Ermelose 
heide met de herder en honden

8. Tijdens een wandeling of fi etstocht speuren naar wild. We 
hebben al zes zwijnen en negen herten gezien. Je kunt ook 
mee met een natuurgids of naar een wildarena en tot slot 
een grote appeltaartpunt eten bij restaurant Boshuis Drie.

9. Lekker pannenkoeken eten in het restaurant van de 
camping. Met extra veel stroop!

10. Bij opa en oma een weekend kamperen in april, 
juni of september en dan bosbessen plukken bij 
bosbessenkwekerij de Pollenkamp.

De Serre: speelplezier en eetgelegenheid
Op camping en bungalowpark De Haeghehorst is De Serre de 
centrale accommodatie waar je alles vindt. Multifunctioneel. 
Alles onder een dak:

In de ochtend:
• haal je de versgebakken croissants, pistolets en landelijke 

krant voor een heerlijk ontbijt;
• drink je een lekkere latte macchiato of cappuccino op het 

binnen- of buitenterras;
• knippen, plakken, kleuren of verven de kinderen de leukste 

knutselwerken samen met het enthousiaste animatieteam 
in de schoolvakanties;

• is het binnen- en buitenzwembad vanaf 10.00 uur het 
eerste half uur toegankelijk voor de senioren om rustig 
banen te trekken. Vanaf 10.30 uur is iedereen welkom in 
het zwembad voor al het waterplezier.

In de middag:
• is het tijd voor ijspret! Een Magnum, Cornetto soft, Twister 

of neem een ijskoude Slush Puppie;
• trakteer je jezelf op een borrelplateau met een koud glas 

bier of een goed glas wijn en lees je dat spannende boek uit 
de bibliotheekwand;

• lachen de kinderen volop om de grappige theatervrienden 
Timmie en Teuntje op het podium;

• tik je een balletje weg op het biljartlaken of speel je een 
potje tafelvoetbal in de game corner.

In de avond:
• maak je het jezelf gemakkelijk met een snelle snack of 

lekkere meeneemmaaltijd van de snackcorner;
• eet je een eerlijke biologische hamburger of pittige spare 

ribs in eetcafé De Eekhoorn;
• amuseer je je met  live optredens, playbackshows en 

andere gezellige festiviteiten in de schoolvakanties;
• plan je onder het genot van een drankje op het binnen- of 

buitenterras jouw volgende vakantiedag! Wellnessbungalow Dahlia
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slaapcabines. De leefruimte van de tent is met 5 x 3.20 meter 
opmerkelijk groot. Ook beschikt de tent over een voortent 
van 2 meter diep en kan er een zonneluifel aangeritst 
worden. Wel dien je eigen beddengoed mee te nemen.

Gezinssuite “Zandverstuiving” - 4 personen | Een 
unieke hotel-beleving midden op de camping. Dit luxe 
bovenappartement ligt boven het gezinsappartement 
“Berk en Heide”. De gezinssuite heeft 2 ruime slaapkamers, 
een badkamer met ligbad met bubbels en een ruime 
douche. De woonkamer met open keuken heeft ook een 
balkon. Vanzelfsprekend is Wifi  inclusief.
 
Gezinsappartement “Berk en Heide” - 4 personen |
Dit sfeervolle benedenappartement is geschikt voor 
4 personen en heeft 2 slaapkamers en een ruime 
woonkamer. Er is een sfeervolle open keuken met ruime 
eethoek. De badkamer is voorzien van toilet, wasmeubel 
en een heerlijke stortdouche. Gratis Wifi .
 
Veluwse Woodlodge - 4 personen | De twee duurzaam 
gebouwde Veluwse Woodlodges staan op veld Ooievaar. 
Vanuit de woonkamer kijkt u het bos in, met de kans om 
wild te spotten. De woodlodge is geschikt tm 4 personen 
en beschikt over een eigen keukenblokje en toilet. Om te 
douchen kunt u gebruik maken van ons luxe sanitairgebouw 
met vloerverwarming. U voelt zicht helemaal Thuis op de 
Veluwe in onze Veluwse Woodlodge!

Verhuuraccommodaties op het bungalowpark
Wellnessbungalow Anemoon - 4 personen | Optimaal 
genieten in de buitenlucht. Deze bungalow is voorzien 
van een Elite spa, Finse sauna, loungeset en fi jne 
ligbedden. Wellnessbungalow Anemoon beschikt over een 
woonkamer met gezellige open haard en een schuifpui 
naar een veranda met een buiten open haard. De 
badkamer is compleet ingericht met een toilet en douche. 
Twee slaapkamers met ieder twee eenpersoonsbedden 
boxspring. Dichtbij ligt een kleine speeltuin.

Bungalow Bloem - 6 personen | Rust en veel privacy 
zijn kenmerkend voor bungalow Bloem. De bungalow 
beschikt over een woonkamer met een gezellige open 
haard en openslaande deuren naar het zonnige terras. 
De bungalow heeft drie slaapkamers, waarvan een met 

een tweepersoonsbed, een met stapelbed en een met 
twee eenpersoonsbedden boxspring. De badkamer 
is compleet ingericht met een douche. Separate 
toiletruimte.

Bungalow Crocus en Camelia - 4 personen | De 
witgrijze stenen bungalow beschikt over een woonkamer 
met gezellige open haard en een schuifpui naar het zonnige 
terras met elektrische zonwering. De bungalow heeft 
twee slaapkamers, waarvan een met tweepersoonsbed 
boxspring en een met stapelbed. De badkamer is compleet 
ingericht met een douche en toilet. Dichtbij ligt een kleine 
speeltuin.

Peuter/kleuterbungalow Bungalow Dopheide -  4 
personen + peuter/kleuter | Deze ruime bungalow 
beschikt over een woonkamer met gezellige open 
haard en een schuifpui naar het zonnige terras met 
verwarmde veranda. De tuin heeft leuke speelattributen 
en is afgerasterd. De bungalow heeft drie slaapkamers, 
een met een tweepersoonsbed en een met stapelbed 
en een special kinderkamer, met commode en ledikant. 
De badkamer is compleet ingericht met een ligbad met 
‘bubbels’ en daarnaast een douche. Separate toiletruimte.

Wellnessbungalow Dahlia - 6 personen | Deze 
ruime bungalow beschikt over een woonkamer met een 
tweepersoons slaapbank, een gezellige open haard en 
een schuifpui naar het zonnige terras met verwarmde 
veranda. De bungalow heeft drie slaapkamers, een met 
een tweepersoonsbed met boxspringmatras en twee met 
stapelbed. De badkamer is compleet ingericht met een 
ligbad met ‘bubbels’ en daarnaast een douche. Separate 
toiletruimte.  Wellnessbungalow Dahlia is buiten voorzien 
van een Elite spa, een Finse sauna, stenen BBQ, tuinset en 
fi jne ligbedden. Dahlia staat samen met wellnessbungalow 
Anemoon op een afgescheiden perceel, toegankelijk met 
een afstandsbediening te openen elektrische hek. U heeft 
hierdoor volop privacy in de gezellige bostuin. 

Bungalow Erica - 4 personen | Bungalow Erica creëert 
een Finse sfeer door het gebruik van veel houtelementen. 
Deze verhuuraccommodatie beschikt over een ruime 
woonkamer met gezellige gashaard. Openslaande deuren 
naar een zonnig terras met elektrische zonwering. De 
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Adresgegevens
Camping en bungalowpark De Haeghehorst
Fazantlaan 4   |   3852 AM Ermelo
Tel. +31-(0)341-553 185

haeghehorst@ardoer.com
www.ardoer.com/haeghehorst

bungalow heeft twee slaapkamers, waarvan een met 
twee eenpersoonsbedden boxspring en een met een 
eenpersoonsbed inclusief onderschuifbed. De badkamer is 
compleet ingericht met een douche. Separate toiletruimte.

Wellnessbungalow Fleur - 4 personen | Deze 
sfeervolle rood stenen bungalow beschikt over een ruime 
woonkamer met een open haard. Bungalow Fleur heeft 
twee slaapkamers, waarvan een met twee eenpersoons 
boxspring bedden en een slaapkamer met een 
eenpersoonsbed met onderschuifbed. De badkamer is 
compleet ingericht met een douche. Separate toiletruimte. 
Een zonnig terras met een buiten open haard. Ideaal voor 
rustzoekers. Deze wellnessbungalow is voorzien van een 
buitenspa, Finse sauna, loungeset en fi jne ligbedden.

Bungalow Gerbera - 6 personen | Voorzien van alle luxe. 
Bungalow Gerbera beschikt over een ruime woonkamer 
met een gezellige houtkachel. Deze verhuuraccommodatie 
heeft drie slaapkamers met boxspring bedden. De 
badkamer is ingericht met een douche en een bad met 
jacuzzi. Separate toiletruimte.
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Welkom bij Ardoer.com!
Ardoer.com is een samenwerkingsverband tussen 
zelfstandige familievakantieparken op de mooiste plekken 
van Nederland. 

Kwaliteit en gastvrijheid staan bij ons hoog in het vaandel. 
Naast goede en bijzondere faciliteiten vind je veel diversiteit 
bij de Ardoer parken. Want waar de één het liefst de 
rust opzoekt rond de tent of caravan, wil de ander juist 
er op uit en overnachten in een luxe of avontuurlijke 
verhuuraccommodatie. Bij de unieke Ardoer.com familie-
vakantieparken vind je het allemaal en met de kwaliteit 
en persoonlijke service die je mag verwachten van een 
gastheer of gastvrouw met hart voor hun gasten. 

En omdat ieder park uniek is met een eigen karakter, 
raak je bij Ardoer nooit uitgekeken! 

Bijzondere
accommodaties

Grote variatie
kampeerplaatsen

Akkertien

Noorder Sandt

Hertshoorn

Paardekreek

Wije Werelt

Duinoord

Noorder Sandt

Boek eenvoudig online
Op www.ardoer.com zoek je eenvoudig wat vrij is en boek 
je in een paar klikken online. Je vindt er tevens nog meer 
informatie over alle parken en de tarieven. 

Wil je leuk nieuws volgen en ben je fan van Ardoer? 
Like ons via www.facebook.com/ardoer!
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Drenthe
1   Diana Heide
2   Reeënwissel

Limburg
1  Heldense Bossen 

Noord-Holland
1   Noorder Sandt
2   Sint Maartenszee
3   Tempelhof

Brabant
1   Ullingse Bergen

Overijssel
1   Akkertien op de Voorst
2   Rheezerwold
3   Holterberg
4   Noetselerberg
5   Kaps

Gelderland
1   Ackersate
2   Bosgraaf
3   Haeghehorst
4   Hertshoorn
5   Jutberg
6   Wije Werelt
7  Rotonde
8  Zandhegge

Zeeland
1   Duinoord
2   Ginsterveld 
3   International
4   Julianahoeve
5   Meerpaal 
6   Ons Buiten
7   Paardekreek
8   Pekelinge
9   Scheldeoord

10   Westhove
11   Wijde Blick
12   Zeeuwse Kust
13   Zwinhoeve

Overijssel; fantastisch en gemoedelijk!

Noord-Holland; heerlijk en zonnig!

Gelderland; verrassend en bloeiend!

Brabant; veelzijdig en bourgondisch!

Zeeland; authentiek en gastvrij!

Limburg; onvergetelijk en mooi!

Drenthe; sportief en natuurlijk!


