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KAMPEREN OP
DE FRANSCHE KAMP
ECHT IETS VOOR U

De Fransche Kamp is een seizoenkam-

peerterrein van 30 ha bos- en heideter-

rein met zo’n 380 kampeerplekken, gele-

gen in het Spanderswoud bij Bussum.

Het is een ruim opgezet kampeerterrein, 

waar u echt in de natuur kunt kamperen. 

Vanaf 1 april tot eind september kunnen 

kampeerders met hun caravan, huisje, 

tent of ander kampeermiddel kamperen 

op staplaatsen in het bos.

Ook kan met een tent een aantal dagen 

worden gekampeerd.

In de wintermaanden is het een

wandelgebied. De Fransche Kamp

ligt op 10 minuten lopen van station

Bussum-Zuid. Het kampeerterrein is

autovrij en huisdieren zijn niet toege-

staan.

Het unieke van de Fransche Kamp is

dat de organisatie in handen is van 

vrijwilligers/kampeerders. Het bestuur 

van de Stichting tot Behoud en Beheer 

van seizoenkampeerterrein De Fransche 

Kamp bestaat ook uit kampeerders

C. Aarnoutsstraat 117,
1106 ZE Amsterdam 
www.defranschekamp.nl 
info@defranschekamp.nl
Stichtingsregister
K.v.K. Amsterdam 41208295,
NL16 INGB 0005931864
Kampeerterrein “De Fransche Kamp”,
Franse Kampweg 5a, 1406 NV Bussum, 
tel. 035-69 11 832
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Staplaatsen
De Fransche Kamp heeft zo’n 400 

staplaatsen, voor tent, vouwwagen, 

tenthuisje, schaftwagen, toercaravan of 

stacaravan. Let op: de maximale maten 

van een caravan zijn 8 meter inclusief 

dissel lengte en 2.40 meter wielbreedte.

Nieuwe kampeerders kunnen een 

staplaats uitzoeken bij Beschikbare 

plaatsen op www.defranschekamp.nl 

onder het kopje Kamperen. In de recre-

atieruimte is ook een lijst met beschik-

bare plaatsen aanwezig. Er is een aantal 

staplaatsen waar kampeerders met een 

hond kunnen staan. Honden (en andere 

huisdieren) zijn verder niet toegestaan 

op de Fransche Kamp. 

Kampeerders kunnen op 3 staplaatsen 

een optie nemen. Wanneer een van deze 

staplaatsen beschikbaar komt kan men 

naar een andere staplaats verhuizen. 

Het is mogelijk in de maand april nog 

van staplaats te wisselen.

Het stageld wordt jaarlijks in januari 

vastgesteld. Kampeerders betalen het 

verbruikte stroom aan het einde van het 

seizoen.

Voorzieningen 

DE RECREATIERUIMTE
Centraal gelegen bij de ingang is de 

ruime recreatieruimte, door iedereen ‘de 

kantine’ genoemd. De openingstijden 

staan vermeld bij de ingang. Er is een 

zonnig terras. In de kantine zijn con-

sumpties verkrijgbaar, zoals verse koffie, 

versgebakken broodjes, gekoelde dran-

ken, maar ook gasflessen en wasmun-

ten. In de kantine worden verschillende 

activiteiten georganiseerd, zoals kaar-

ten, bingo, biljarten en feestavonden.

In de vakanties zijn er speciale

activiteiten voor de kinderen.



SPEELTUIN
De ruime speeltuin ligt nabij de kantine. 

Vanaf het terras is er uitzicht op klimrek, 

glijbaan en schommel. De speeltuin is 

mooi gelegen tussen oude dennen en 

onder schaduwrijke eiken en berken-

bomen. Voor de allerkleinsten is er een 

afgebakend terreintje waar zij veilig 

kunnen spelen. Vanzelfsprekend zijn er 

op het terrein vele andere plaatsen waar 

kinderen vrijuit kunnen spelen.

Ze kunnen overal veilig fietsen en er zijn 

vele natuurlijke ‘zandbakken’. Ook zijn 

er twee sportvelden.

ZWEMBAD
Naast de speeltuin gelegen, eveneens in 

he  zicht van het terras, is het pierenbadje. 

Leuk voor kinderen van alle leeftijden, maar 

vooral ook veilig voor de allerkleinsten. Het 

is hier heerlijk spetteren op warme zomer-

dagen. De kwaliteit van het zwemwater 

wordt dagelijks gecontroleerd.

 

WASSEN EN DROGEN
Er zijn wasmachines en een droger aan-

wezig. Handig op regenachtige dagen! 

Waspoeder en wasmunten zijn verkrijg-

baar in de kantine.
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Kort kamperen
Op de Fransche Kamp is het ook mo-

gelijk een aantal dagen met een tent te 

kamperen, eventueel op een plaats met 

stroomvoorziening. Informatie en beta-

len kan in de recreatieruimte.

Kamperen op de Fransche Kamp kan 

alleen als iemand van 21 jaar of ouder 

aanwezig is. Het terrein is niet toegan-

kelijk voor auto’s. Het kort kamperen is 

tegenover de recreatieruimte achter de 

speeltuin, links van toiletgebouw.

Regels
De regels op de Fransche Kamp staan in 

het Kampeerreglement. Dit reglement 

is verkrijgbaar in de kantine en staat op 

www.defranschekamp.nl. 

DE BELANGRIJKSTE REGELS OP EEN RIJ

• De Fransche Kamp is niet

 toegankelijk voor huisdieren.

• Op de Fransche Kamp is de verplichte  

 nachtrust van 22.00 - 8.00 uur

• Open vuur is verboden. Geen kamp-

 vuren of vuurkorven. Barbecueën is wel  

 toegestaan, tenzij vanwege  

 brandgevaar een barbecueverbod is 

 ingesteld. 

• Er staat een vuilcontainer tegenover 

 de receptie. Hier staat ook een

 glasbak en een papierbak. 

• Afwassen in het eigen kampeermiddel  

 (met afvoer in een vuilwatertank) of  

 bij het oude douchegebouw.

• Alleen handen wassen en tanden-

 poetsen bij wasbakken in toiletge-

 bouwen. Spoelen van groenten en  

 was bij de buitenkranen.

• En natuurlijk geen overlast

 veroorzaken bij (de kampeermiddelen  

 van) vaste kampeerders. 
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In het Nationaal Militair 
Museum kom je álles over 
militairen te weten. Er staan 
tanks, pantservoertuigen en 
19 vliegtuigen en helikopters 
hangen aan het plafond! Kom 
vliegen in een F-16 of maak je 
eigen buskruit: meng zwavel en 
koolstof en kijk wat er gebeurt…
Er is nog véél meer te doen: 
kijk op nmm.nl.

NMM.NL
Nationaal Militair Museum
Verlengde Paltzerweg 1
3768 MX  Soest

HEB JIJ WEL EENS ZELF 
BUSKRUIT GEMAAKT?
ONTDEK DE WERELD VAN DE KRIJGSMACHT!

Verkoop chalets 
stacaravans en 
bungalows!
• Nieuwbouw chalets en stacaravans 

• Gebruikte chalets en stacaravans
• Aanbod van lege kavels op parken
• Inruil stacaravan, chalet, auto, motor, boot enz.

Ook voor Inkoop van uw stacaravan of chalet!

Meer info via Rob Kuiper  0226 - 74 52 62  www.kuipercaravans.nl

Ruime keus uit voorraad leverbaar

IK WIL OERRR

Stap de deur uit, welkom in OERRR!
OERRR is lekker buitenspelen. Meld  
je nu aan voor OERRR en ontvang 
4 x per jaar de leukste doe- en 
ontdekopdrachten. Kijk op OERRR.nl.
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KAMPEERBELANGENVERENIGING

‘t Gooi
Op seizoenkampeerterrein de Fransche 

Kamp organiseert de Kampeerbelan-

genvereniging (KBV) ’t Gooi de activi-

teiten voor kampeerders. KBV heeft een 

aantal commissies, die de activiteiten 

verzorgen:

• Jeugdcommissie 

• Viscommissie. 

• Bingocommissie

• Feestcommissie 

• Sportcommissie

De commissies stellen met het bestuur 

het zomerprogramma op: van bingo tot 

feestavond en natuurlijk de kinderactivi-

teiten. Jaarlijks is de ledenvergadering 

waarin het jaarverslag en jaarplan en de 

bestuursverkiezing aan de orde komt. 

Meer op kbvt-gooi.nl en Facebook K.B.V. 

t Gooi op de Camping. 

Cantine Le Pont 
Symon Kamstra is de gastheer in de kan-

tine. U kunt in Cantine le Pont terecht 

voor onder meer verse broodjes, een 

heerlijk kopje koffie of thee, zelfgemaakt 

gebak, een verfrissend drankje op het 

gezellige terras, dagmenu’s, ijsjes of an-

dere snacks.  Maar ook informatie over 

kamperen op de Fransche Kamp en voor 

gasflessen en wasmuntjes.  

De kantine is in de vakanties dagelijks 

geopend vanaf 10 uur. Buiten de vakan-

ties is de kantine op maandag gesloten. 

Symon slaat met zijn gastheerschap 

graag een brug tussen de wensen en 

de mogelijkheden zodat iedereen een 

onvergetelijk verblijf heeft. 

voor een onvergetelijk verblijf



Winterstalling
Bij Freek Brouwer in ’s Graveland staan 

ongeveer 200 caravans en tenthuisjes 

in de winteropslag. In september kan in 

de recreatieruimte betaald worden voor 

deze winterstalling. Het trekkerrijders-

team van de Fransche Kamp haalt de 

kampeermiddelen van de staplaats en 

zet deze vanaf 1 april weer op de plek.

De voordelen
VAN SEIZOENSKAMPEERTERREIN

DE FRANSCHE KAMP

Seizoenskampeerterrein De Fransche 

Kamp is een grote weids opgezette 

natuurcamping midden in het Goois 

Natuurreservaat. U kampeert er midden in 

het bos. De plekken zijn groot. De kam-

peerders zijn veelal rustig en vriendelijk.

Als u gezelligheid zoekt dan kunt u er ook 

terecht. Er is elk weekend wel iets te be-

leven in de recreatieruimte en met andere 

kampeerders. Maar als u zich af wilt zon-

deren en alleen wilt zijn dan kan dat ook. 

U hoeft er niets en hebt er veel vrijheid.

De pluspunten
OP EEN RIJ

• De Fransche Kamp is goedkoop

 (nog geen € 1000 voor een seizoen).

• De Fransche Kamp heeft grote

 plekken.

• De Fransche Kamp is rustig.

• De Fransche Kamp is autovrij.

• De Fransche Kamp heeft geen

 wachtlijsten.

• De Fransche Kamp is authentiek.

• De Fransche Kamp heeft gratis

 parkeren.

Prijzen
Seizoenstageld € 911 vanaf 1 juli € 550

Seizoenstageld met stroomvoorziening € 913  vanaf 1 juli € 600

Kort kamperen per persoon per nacht € 5,00 

Kort kamperen per tent per nacht € 5,50

Kort kamperen per persoon per nacht € 6.00 met stroomvoorziening en -verbruik

Kort kamperen per tent per nacht € 6,50 met stroomvoorziening en -verbruik

Caravanstalling eind september - 1 april vanaf € 135 afhankelijk grootte caravan

Fotografie: www.sodisvita.com
De
Fransche
Kamp

Nog niet overtuigd? Spreek een kampeerder aan en vraag hem of haar naar de 

kampeerbeleving op De Fransche Kamp. 
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bestel nu je  product 
met 

VAKANTIECEWE bij je bestelling*
Ga snel naar www.cewe.nl

*  Deze code is eenmalig geldig t/m 31-12-2019 via www.cewe.nl en niet in combinatie met overige kortingen.

20% korting!

vakantieherinnering en 

Gebruik de kortingscode 

Herbeleef je mooiste 



Wij stallen:

Tourcaravans

Veluwewagens

Pipowagens

Schaftwagens

Wij kunnen
uw caravan halen en brengen van en naarcamping De Franse 

Kamp

RuizendaalCaravanstalling

Dichterbij dan u denkt (hemelsbreed 600 mtr.)

Ook voor verkoopbemiddeling
en transportadvies

Melkstraat 12 • 1406 NX BUSSUM • Tel. : 035-6911798

Voor meer info ga naar: www.caravanstallingruizendaal.nl


