Faq Wij gaan op kamp
Wat is het?
De pop-up communitycamping is een plaats voor ontmoetingen, inspiratie en het doen van allerlei leuke creatieve activiteiten, met het fort als uitvalsbasis.
Wij zitten al vol goede ideeën voor toffe activiteiten; workshop blauwprints maken, tent radio maken,
vleermuizenspot-nachtwandeling, ‘Het familiediner’, silent disco, koken of voor je laten koken bij de
buitenkeuken en gezellig doen bij een kampvuur.
Waar is het?
Fort Werk aan de Waalse Wetering in het pittoreske Tull en 't Waal (20 km van Utrecht).
Adres: Waalseweg 22, Tull en ’t Waal.
Route, vervoer en parkeren?
Met het openbaar vervoer is het fort bereikbaar door met de trein naar station Houten Castellum te
reizen en een ov-Piets te pakken en een klein half uurtje te Pietsen.
Ook kan er een ‘bestelbus’ langsrijden als je die vooraf belt. Op deze website vind je meer informatie
en het telefoonnummer: https://www.u-ov.info/reizen/houten-schalkwijk
Met de auto is het fort goed bereikbaar, een half uurtje vanaf Utrecht. Laden en lossen kan vlak naast
het kampeerterrein. Het is NIET de bedoeling dat je je auto daar laat staan tijdens je verblijf. De auto
kan tijdens je verblijf blijven staan op de openbare parkeerplaats naast de Honswijkersplas, voor 1,50
euro per nacht. Speciale parkeerkaarten zijn te krijgen bij het fort.
Wanneer is het en hoe zit het met inchecken?
De opbouw is van 16 juli tot en met 18 juli. Als je wil helpen laat het ons weten. Iedereen is welkom.
De echte camping start vanaf 19 juli en eindigt op 11 augustus. Door de week en in het weekend zijn
we open.
De aPbouw is vanaf 12 augustus en alles moet opgeruimd zijn op 15 augustus.
Inchecken, registreren met naam van elke gast en uitchecken is verplicht.
We vinden het Pijn als je tussen 11 en 14 uur in- en uitcheckt, zodat we niet de hele dag receptie hoeven te spelen. Maar we begrijpen ook als je pas na je werk onze kant op komt. Daarom kan je bij aankomst altijd bellen met het volgende telefoonnummer: 06 18630670
(Dit nummer is alleen tijdens het kamperen bereikbaar, het is dus niet de bedoeling dat je voorafgaand
aan de camping belt met andere vragen. Als je een vraag hebt, kun je ons bereiken via de mail: wijgaanopkamp@gmail.com.)
Bij uitchecken kan je betalen voor het aantal nachten die je op de camping hebt gestaan.
Inchecken werkt zo.
Je komt aan met de auto die je dan tijdelijk op de laden en lossen parkeerplaats kunt parkeren. Dan
loop je naar het fort (naar de receptie) of bel je het nummer. Dan check je bij de receptie in en kun je bij
de auto je spullen uitladen bij het kampeerterrein. Daarna zet je de auto zsm op de parkeerplaats bij de
Honswijkersplas, om weer plek te maken voor andere bezoekers
Mag ik m’n kids meenemen?
Ja natuurlijk mag dat! We verwachten wel dat je zelf op ze past. We hebben ook geen speciPiek programma of activiteiten voor kinderen.

En de hond?
De hond mag mee als ie zich kan gedragen en goed luistert. Houd er rekening mee dat er wellicht andere honden aanwezig zijn en dat niet iedereen een liePhebber is. We verwachten dat je als baasje voor
hem/haar zorgt en de poep opruimt.
Hoe zit het met kamperen?
Het kampeerterrein is aan de overkant van de weg, ten opzichte van het fort. Het is omgeven door bomen en natuur.
Je neemt je eigen tentje mee voor het kamperen. Je mag zelf op het veld een plekje uitzoeken. De indeling is zo gemaakt dat de nachtbrakers bij elkaar staan en de slaapkoppen ook.
Het kleine veldje is voor de organisatie bestemd.
Bij uitzondering is het mogelijk om met een kampeerbusje of een kleine caravan te komen. De auto van
de caravan moet ook geparkeerd worden op het parkeerterrein. Mail ons als dit voor jouw de enige
manier is om te komen kamperen, dan kijken we of er plek is voor jouw kampeerbusje en verzinnen
we wat.
Bij ons is er ook een glamping optie. Voor een meerprijs kun je in een volledig ingerichte tent overnachten en hoef je dus geen tent of slaapzak mee te nemen. Wat een luxe!
Het terrein rondom het fort is waar we overdag met name zullen zijn en waar de activiteiten plaatsvinden. We sluiten dit terrein rond 23 uur, in verband met mogelijke overlast voor de buren. Uitzonderingen zijn mogelijk, bij binnenactiviteiten. Na 23 uur kan er op het kampeerterrein verder gepraat en
gelachen worden rondom het kampvuur.
Wat is er in de omgeving allemaal te doen?
Op en rondom het fort maken wij natuurlijk onze eigen programma. Maar er is ook nog eens van alles
te doen in de omgeving.
De Honswijkerplas met strandje is op een steenworp afstand van het fort.
Daarnaast is de omgeving prachtig om op de Piets of wandelend te verkennen. Wie weet kom je nog wel
meer forten van de Hollandsche Waterlinie tegen.
Als je zin hebt om te gaan kanoën is dat ook mogelijk. In de buurt zijn ze te huur.
Welke faciliteiten zijn aanwezig?
We zijn een natuurcamping dus er zijn beperkt faciliteiten aanwezig.
Op het fort zijn vier toiletten. Er is stromend water om te drinken en voor de afwas en er is elektra in
het fort. Er is geen wiPi. Er is een campingdouche, maar geen warm water. Wassen kan het best door
een duik te nemen in de plas verderop. Er is wel een tuinslang die we in het fort op de kraan aansluiten.
Het kampeerterrein is middenin de natuur. Er is beperkt elektra aanwezig op het kampeerterrein. Er
zullen twee tijdelijke toiletten aanwezig zijn. Er zal een waterpunt worden geïnstalleerd op het kampeerterrein (geen drinkwater!).
Hoe zit het met koken? En eten en drinken?
Je moet zelf je eigen eten meenemen. We hebben beperkt koelkast ruimte. Zorg dus dat je zelf ook een
plek hebt om dingen te koelen. We maken een buitenkeuken, met kookpitten en ruimte om te bbq-en.
Voor de rest is het goed om zelf pannen en snijplanken mee te nemen, en alle andere dingen die je nodig hebt om te koken.
Wij zetten een bar op waar we lekkere biertjes, wijntjes en fris verkopen. De prijzen bij de bar zijn
vriendelijk en de omzet hiervan helpt ons om de camping te Pinancieren.
Je mag zelf drank meenemen, maar reken niet op koelkast ruimte.
Er is toch wel een kampvuur?
Zeker zal er ruimte zijn om een kampvuur te maken en gezellig marshmallows te roosteren en gitaar te
spelen! Wat is kamperen zonder kampvuur?

Het kampvuur zullen we een plek geven op het kampeerterrein. Om 23 uur wordt het fort-terrein gesloten en kan iedereen op het kampeerterrein verder praten rondom het kampvuur.
We willen natuurlijk geen bosbrand dus hebben van die schalen voor het kampvuur. Als je nog oud
hout of brandhout hebt liggen, neem dat dan ook mee! Moet natuurlijk wel onbehandeld hout zijn. Wij
hebben een beperkte voorraad.
Hoe zit het met betalen bij de bar en voor het kamperen?
Je kunt bij ons pinnen. Zowel bij de bar als bij het uitchecken. Je kunt niet betalen met contant geld.
Hoe zit het met activiteiten?
Goeie vraag! Dit is een community camping, dus maken we er met z’n allen wat leuks van!
Als jij iets leuks wil doen met de hele groep, neem het dan mee! Als je een opblaasbadje hebt of graag
wil badmintonnen met iedereen of je hebt de leukste bordspellen of een hele berg muziekinstrumenten voor bij het kampvuur of je bent heel goed in meditatie of je weet veel van eetbare planten of je wil
een talentshow opzetten of je hebt het beste recept voor watermeloensalade of je vindt het leuk om
met een groepje creatief te schrijven of samen te tekenen of… Neem het mee naar het fort en nodig andere gasten uit om mee te doen!
Alles kan en we vinden alles leuk. Je mag een workshop geven/organiseren of optreden voor de hele
groep. Waar je maar zin in hebt.
Niks moet, dus voel je niet verplicht om iets te organiseren of om mee te doen aan een activiteit.
Het kan zijn dat iemand een professionele workshop organiseert en dat daar een onkostenvergoeding
voor wordt gevraagd. Omdat bijvoorbeeld het materiaal geld heeft gekost. Verder is het niet de bedoeling dat we geld verdienen met deze activiteiten. We doen het met en voor elkaar en dat is het leuke
ervan.
Hoe zit het met corona?
Ach ja, corona. We hebben geluk met de versoepelingen die vanaf 26 juni zijn ingaan. Er is ineens weer
een hoop mogelijk. We hebben een corona protocol opgesteld, zie hieronder.
We hebben geluk met de versoepelingen die vanaf 26 juni zijn ingaan. Er is ineens weer een hoop mogelijk. En gelukkig zijn campings als de onze nog steeds toegestaan na de verscherpte maatregelen van
9 juli. We hebben een corona protocol opgesteld, zie hieronder.
We zullen al onze activiteiten buiten organiseren (niet binnen in het fort), waar voldoende ruimte en
frisse lucht is. Testen voor Toegang is niet langer verplicht (want we houden afstand en zijn altijd buiten), maar een paar zelftests inpakken is verstandig voor de zekerheid. We gaan terug naar een gezondheidscheck bij inchecken en gaan er vanuit dat je niet komt kamperen bij ons als je klachten hebt.
Wij hebben de geldende maatregelen vertaald in het volgende corona protocol.

- Bezoekers informatievoorziening vooraf, waaronder dit protocol en het akkoord gaan met algemene
voorwaarden.
In deze algemene voorwaarden verklaren bezoekers onder andere zich te houden aan het corona
protocol en andere geldende huisregels.

- Reserveren, registreren en gezondheidscheck bij aankomst.

Bezoekers hebben zich middels het aanmeldformulier vooraf opgegeven, de organisatie heeft alle
NAW gegevens met die stap verzameld. Registratie wordt gedaan door iemand van de organisatie bij
aankomst van de bezoekers. Bij aankomst wordt ook een gezondheidscheck gedaan. Zonder reservering of met klachten worden bezoekers geweigerd.

- Aanduiding bezoekers

Bezoekers ontvangen een toegangsbandje voor het kampeerterrein (dat afgesloten kan worden), op
dit terrein zijn geen niet geregistreerde bezoekers toegestaan. De organisatie ziet er op toe dat onbevoegden dit terrein niet betreden.

- Kampeerterrein

Is vooraf aangeduid, bezoekers krijgen een standplaats toegewezen waarbij rekening is gehouden

met de afstand tussen de tenten, per huishouden een kampeerplaats.

- Sanitair en schoonmaak

Sanitair wordt schoongemaakt middels schoonmaak rondes. Op het kampeer terrein zijn 2 toiletten
beschikbaar en 4 op het fort. Na aPloop van een sanitair bezoek worden bezoekers erop gewezen om
ook zelf met de beschikbare middelen het sanitair te ontsmetten.

- Eigen servies en eetgerei

Bezoekers nemen eigen servies en eetgerei mee en zijn hierin geheel zelfvoorzienend. Schoonmaken
van servies vindt plaats in de daarvoor opgestelde buitenkeuken en in het fort.

- Waterpunten en desinfectie zuil. (Foto hieronder van waterpunt)

Waterpunt wordt opgesteld naast de sanitaire voorzieningen op het kampeer terrein. Waterpunt is
een watertank (x aantal liter) en er is handzeep beschikbaar. Dit is geen drinkwater punt op het terrein, hiervoor nemen bezoekers een 1,5 liter Ples mee die te vullen is met drinkwater op het fort. Op
het fort is ook een desinfectiezuil die gevuld wordt met desinfectiemiddel. De organisatie ziet er op
toe dat alle desinfectie middelen aanwezig zijn op het kampeer terrein en het fort.

- Activiteiten (sport, spel, cultuur of creatief).

Activiteiten die zijn toegestaan vallen onder sport en spel, kunst en cultuurbeoefening.
Activiteiten vinden plaats in de buitenlucht, waarbij 1,5 meter gewaarborgd kan worden.

- Binnen in het fort

Binnen in het fort wordt afstand gehouden. De binnenruimte is alleen toegankelijk voor geregistreerde bezoekers, het is niet openbaar toegankelijke voor wandelaars of andere incidentele bezoekers van het fort. We organiseren geen activiteiten binnen.

