
VAKANTIE VIEREN 
AAN ZEE?

Strand en duinen
Natuurlijk genieten
Duurzaam vakantie vieren
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Het seizoen belooft erg bijzonder te worden 
op Camping Bakkum. Mary Poppins komt 
naar de camping! En als klap op de vuurpijl 
gaan we hoogzomer met elkaar schaatsen!

LOGEREN IN DE NATUUR LOGEREN IN DE NATUUR

DE ZEE IS VAN 
ALLE SEIZOENEN

HET NATUURGEBIED GAAT
VOOR U OPEN

Drie campings, in de natuur en vlakbij zee. Valt er dan 
nog wat te kiezen? Nou en of ! Als u natuurgebied en zee 
even wegdenkt, dan verschillen de Lakens, Bakkum en 
Geversduin echt dag en nacht. Strand en watersport, 
creatief genieten en bewust natuurlijk. Zomaar wat 
steekwoorden die passen bij één van de campings:  
wat kiest u?

kennemerduincampings.nl

Camping Bakkum is misschien wel een van de bekendste 
campings van Nederland. Vlakbij het strand, in de 
natuur, geldt het al ruim 100 jaar als ‘de moeder van alle 
campings’. De één noemt het een creatieve vrijplaats, 
waar zang, dans en theater een grote rol speelt. De ander 
ziet het als kamperen zoals kamperen bedoeld is. Kom 
ook eens proeven van de unieke sfeer op Bakkum.
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Camping de Lakens ligt middenin het prachtige 
natuurgebied ‘De Kennemerduinen’ en op slechts 100 
meter afstand van de zee. Wandelen, f ietsen, kiten en 
surfen: ontdek zelf hoe ontspannen een actieve vakantie 
kan zijn. Er wachten unieke logeeraccommodaties en luxe 
kampeerplaatsen op u. En natuurlijk staat het Wellness-
team klaar voor ‘me time’ tussen de duinen.
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Waar de één een omgevallen boom ziet, ziet het team 
van Geversduin een speeltoestel. Aan het einde van 
elk seizoen worden afgedankte materialen hergebruikt 
tot nieuwe speeltoestellen. De logeeraccommodaties 
zijn zonder uitzondering uniek te noemen, alle - ook de 
kampeerplekken - middenin het groen. En buiten de 
camping? Eindeloos wandelen en f ietsen. 
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DRIE KEER ANDERS BAKKUM

DE LAKENSGEVERSDUIN

MARY POPPINS KOMT! BUITEN GEWOON GENIETENNOEST
Borrelpop, het Surfana-festival of  
het BuitenGewoon Kinderfestival:  
genieten doet u op Camping de Lakens 
lekker buiten!

Traditioneel, ongefilterd, niet 
gepasteuriseerd en met nagisting. Dat is 
Noest. Ons éigen bier. Volledig natuurlijke 
smaken en aroma’s: komt u proeven?
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TE GAST IN DE NATUUR TE GAST IN DE NATUUR

Onze bijzondere accommodaties zoals bijvoorbeeld de 
Groentehuisjes, de Hobbitwoning en de kampeerplekken: 
u vindt ze heerlijk onder de bomen. Linksaf, rechtsaf, 
de kampeervelden liggen verspreid. Knus, dichtbij en 
eigenlijk zonder dat u het echt doorheeft loopt de camping 
over in het natuurgebied. Polderland wordt duinlandschap, 
duinen worden zee.

campinggeversduin.nl

ALLE KLEUREN GROEN

Van pizza uit eigen oven tot kakelvers vega-broodje 
tijdens de lunch. Dat is Knoest Eten & Drinken, ons 
uniek ingerichte restaurant op de camping. Heeft u de 
moswand al eens opgemerkt? Ook de kinderen kunt u 
goed zien, de grote speeltuinen zijn namelijk direct naast 
het terras. Komt u ook genieten van een Noest biertje  
op ons terras?

LEKKER, KNOEST

Knooppunt 23. Dat is ’m. Hét f ietsknooppunt waar het 
allemaal begint. Zelf geen f iets mee? We hebben ook 
huurfietsen. Het natuurgebied nodigt uit en dat geldt ook 
voor de leuke dorpjes en stadjes. Alkmaar is bereikbaar, 
heel goed zelfs. En het mooie is, onderweg komt u langs 
hele gezellige strandtenten. Wanneer hebben we pauze?

BIJ 23 BEGINT HET

THESE BOOTS ARE MADE…
Fietsen kan ook hoor, uiteraard. Maar we zien 
toch veel mensen lopen. Waarheen? Naar het 
strand is het vier kilometer. Zo dichtbij en 
toch loopt u én door bos én door de duinen.

GEVERSDUIN GREEN KEY
De Gouden Green Key. Dat is de beloning voor 
alles wat we op Geversduin doen op het gebied 
van natuurbehoud en duurzaamheid. Een extra 
stimulans om verder te gaan!

RECYCLE FESTIJN
Niet alleen aan het einde van het seizoen 
hergebruiken we alle materialen. Dit seizoen 
organiseren we een heus Recycle Festijn op  
13 juli 2019. Zullen we samen gaan bouwen?

Klimmen, klauteren, de natuur op Geversduin daagt 
uit. Ook stadse kinderen zijn binnen een dag overstag. 
Zeker als ze meedoen aan de activiteiten in de natuur. 
Expeditie Geversduin doet hen denken aan ‘Expeditie 
Robinson - Escape Forest’. Lukt het om alle mysteries op 
te lossen? Daarnaast gaan we met de echte avonturiers 
hutten bouwen waar je in mag… slapen!

HET ZIT IN HUN NATUUR

VAN, VOOR EN DOOR 
DE NATUUR

LAAT U KIETELEN
DOOR DE NATUUR

Wat zijn eerlijke en pure producten? We kunnen het 
vertellen, maar u kunt het beter zelf ervaren.  
In onze mini-markt proeft u letterlijk de 
streek. En de broodjes: die bakken we 
elke ochtend voor u. Dus, tja, wat 
zullen we zeggen: vroeg uit de veren 
is soms een cadeautje.

ZO PUUR IS EERLIJK

SPEEL, SPEEL, SPEEL
Kinderen kunnen zich uitleven. Lekker 
experimenteren met zand en water, uren 
speelplezier. Of kiezen uw kinderen voor de 
airtrampoline?
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KAMPEREN EN HUREN KAMPEREN EN HUREN

WAT IS UW 
FAVORIET?

WIFI BIJ DE TENT!VOOR IEDEREEN
Kamperen is lekker kokkerellen bij de tent of caravan, 
borreltje met de buren. En op sommige dagen even samen 
naar het ‘Centrumplein’. Direct aan het begin van de 
camping een heerlijk zonnig terras, een enorme speeltuin 
direct aan het terras. Cappuccino?

Goed nieuws voor iedereen! Er is nu WiFi op ‘De Hoepse 
Beek’, ‘Duinstruweel’ en ‘Binnenrand’. Zo kunt u vanuit 
uw tent het recreatieprogramma bekijken. 

campinggeversduin.nl/kamperen

Frodo en Bilbo komen niet langs, maar dat is dan ook 
echt het enige verschil. De ronde, groene deur, de 
lantaarn, de kleine raampjes. Het is uniek én luxe. 
Knusser dan knus. Tip: tijdig boeken.

campinggeversduin.nl/hobbitwoning

Tent, caravan of een camper? Op Geversduin zijn 
 kampeerplaatsen voor iedereen. ‘Duinstruweel’ bijvoor-
beeld: ideaal voor de allerkleinsten, speeltoestellen 
 direct voor de kampeerplaatsen. ‘Eikenbos’ ligt vlakbij 
het sportveld. Wie gaat er mee voet- of volleyballen?

Gaat de hond ook mee? Op kampeerveld ‘De Hoepse 
Beek’ zijn ze van harte welkom. Direct aan het veld een … 
hondendouche! Heerlijk na een hele dag samen buiten!

campinggeversduin.nl/kamperen

Vanaf de veranda ziet u de kinderen spelen. Overal zand, 
lekker buiten. Binnen is het compleet: uitgebreide keuken, 
eigen badkamer en vaatwasser. Het strandhuisje telt twee 
slaapkamers én een slaapzolder.

campinggeversduin.nl/strandhuisje

STRANDHUISJE HOBBITWONINGHet bladerdak houdt wat zon tegen, geritsel achter de tent. 
Een konijntje huppelt voorbij, een eekhoorn schiet omhoog. 
Oaseplaatsen, zo noemen we deze plekken. Er is natuurlijk 
geen elektra, want het is écht kamperen! En dat in een 
prachtig groene omgeving: hier komt u écht tot rust.

campinggeversduin.nl/oaseplaatsen

OASE VAN RUST

Heerlijke tenten, compleet ingericht met meubilair van 
steigerhout. Van alle gemakken voorzien, dus kleding 
en speelgoed uitpakken en kamperen maar! Neem een 
zaklamp mee. Gezellig!

campinggeversduin.nl/karstentent

Een huisje van, uiteraard, tentdoek. Met een houten vloer. 
Compleet met koelkast, een klein keukentje met koud 
stromend water. In de woonkamer een kachel en er is een 
toilet. Voor de deur een zandbak voor de kleintjes.

campinggeversduin.nl/tenthuisje

Omringd door bomen. Prachtige huizen, de woonkamer 
op de eerste verdieping. Al vanaf het ontbijt kijkt u zo 
direct naar de boomkruinen en naar alle dieren die daar 
wonen. De leukste buren. Iets voor u?

campinggeversduin.nl/boomhuis

Overal groente: rondom het Groentehuisje. Scholieren 
doen het onderhoud, dus de tijdelijke bewoners…?  
Die kunnen oogsten en lekker eten! De wanden zijn van 
tentdoeken en er is een kachel.

campinggeversduin.nl/groentehuisje

BOOMHUIS

GROENTEHUISJE

KARSTENTENT

TENTHUISJE
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GENIET VAN HET STRANDLEVEN GENIET VAN HET STRANDLEVEN

BORRELPOP ZEN ZONE
Drankje en heerlijke (pop)muziek, de borrelpop 
avonden op de Lakens staan voor ontspannen genieten, 
terwijl de zon achter de duinen zakt. Dit jaar op 1 juni, 
18 en 25 juli en 1, 8 en 15 augustus 2019.

Begin uw dag ontspannen in de Zen Zone met Yoga  
of Pilates. Ervaar de rust van de natuur tijdens een 
stilte wandeling. Of ga all the way tijdens het 
3-daagse yogaweekend.

SPORTIEF TE WATER

Ja, zo dichtbij strand en zee, dan gaan we helemaal 
los natuurlijk! Surfen, catamaranzeilen, kitesurfen, 
suppen: ‘you name it’ en MiFune doet het! Nieuw is 
‘Strandkracht’. Een epische strijd tegen zee en duinen. 
Met wie trotseert u op 22 september 2019 het parcours? 
Ook in september: Surfana Festival. Hét watersport 
festival met clinics, workshops en uiteraard muziek.

HET STRANDLEVEN VAN
DE LAKENS

HET IS LEKKER
VAKANTIE!

Golfsurfen, kiten, vliegeren, zonnen, zandkastelen bouwen. 
Het leven laat zich in een woord omschrijven: strandleven. 
Ruimte voor iedereen op het brede strand van Bloemendaal 
aan Zee. Van rustig ontspannen tegen de duinrand 
tot een borrel, lunch of diner in één van de bruisende 
strandpaviljoens. Strandleven, een leven voor u?

campingdelakens.nl

STRANDLEVEN

Na een wandeling of een dag je strand is restaurant 
‘Gestrand’ de ideale plek om te ontspannen. Vlak voor 
het terras de grote speeltuin (dus de kinderen spelen 
gewoon door!), uw drankjes en de borrelplank worden 
snel gebracht. Blijft u eten? De kaart is verrassend 
vers met een lokale twist. In de wintermaanden is 
Gestrand gesloten, maar wel beschikbaar voor privé- of 
bedrijfsfeesten.

EINDELIJK GESTRAND

SURFLES
Kidscamp, surfcamp of gewoon  
een losse les? Het kan allemaal.  
De golven dagen u uit, de zee  
wacht op u! 

WELLNESS AAN ZEE
De zon schijnt, een zacht briesje streelt 
uw huid. De handen van de masseuse 
zorgen voor ultieme ontspanning. 
Bij het afscheid ziet u dat het team 
groter is dan alleen een masseuse. 
Ook een manicure/pedicure en 
schoonheidsspecialiste. Aan het 
einde van een week aan zee 
terugkomen om uw huid te  
laten reinigen? 

KLEIN GENOEGEN
Zoveel watersport, u zou bijna vergeten 
dat het strand bij de Lakens de grootste 
zandbak is die een peuter zich maar  
kan wensen.

Elke week een ander thema en altijd sluiten we 
spectaculair af. Zo is er in 2019 een theaterweek, een 
natuurweek, maar ook een echte ‘Hippie Week’ en 
een ‘Tech Week’. Verspreid over de zomer bouwen we 
soms zeepkisten, is de outdoor bioscoop open, gaan we 
broodjes bakken bij het kampvuur en is de beroemde 
‘silent disco’. De actuele agenda vindt u op de website.

RECREATIE 2.0
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KAMPEREN EN HUREN KAMPEREN EN HUREN

WAT IS UW 
FAVORIET?

NIEUW: TUNNELTENTPASSENDE PLAATSEN
Nieuw: De Waard Tunneltent. Kwaliteit met een grote K, 
zoals u van De Waard gewend bent. Veel ruimte en alle 
comfort: bedden, zithoek, keuken en buitenterras.  
Wij zetten ’m op voor u, dus het is meteen vakantie!

Dat betekent lekker slapen op echte bedden en een 
buitenterras op een vlonder. En een hele grote luifel om 
zowel zon als regen tegen te houden. Extra voordeel:  
koken kan overdekt.

campingdelakens.nl/dewaard

Kiest u een ‘Relaxplace’, om lekker in uw hangmat voor 
de caravan te liggen? Of trekt u zich met uw tentje in alle 
privacy terug op een ‘Dunespot’? De keuze is ruim.  
De ‘Loungespots’ hebben op elke plek een picknick-tafel, 
‘Beachspots’ staat garant voor ‘voetjes in het zand’.

Met of zonder stroom, meer of minder zand, rustiger of 
gezelliger: welke plaats u ook kiest, het écht strand- en 
duingevoel begint meteen.

campingdelakens.nl/kamperen

De kampeerplekken op ‘Playtown’ liggen alle rondom gave 
(water-)speelplaatsen. Direct zichtbaar vanuit de tent 
of caravan. Tussen de plaatsen in is er een trampoline 
en een zandbak. Kinderen vermaken zich hier op en top!  
‘Playtown’ is uiteraard autoluw.

campingdelakens.nl/playtown

PLAYTOWN

Paradepaardje, dat woord moet u niet te vaak gebruiken 
vinden wij. Maar toch. De Seashacks zijn ruime 
tweepersoonskamers. Ook per nacht te huur. Hoe lang u  
ook komt logeren, het is genieten met een grote G.

campingdelakens.nl/seashacks

Een Amerikaanse schoolbus helemaal omgetoverd. Met 
tweepersoons stapelbedden ( ja, echt!), een keukentje en 
een toilet. En buiten is er natuurlijk de hangmat. Voeten 
in het zand, chillen zoals u droomt te kunnen chillen. 

campingdelakens.nl/beachbus

BEACHBUS SEASHACKS

Stoere tenten (2-6 pers.) van canvasdoek. Compleet 
ingericht: kookeiland, bedden, toilet en zelfs een… 
heerlijk ligbad! Bij aankomst zijn de bedden opgemaakt 
en liggen er handdoeken. En de hangmat? Die hangt klaar!

campingdelakens.nl/beachlodges

En dan bedoelen we: privé sauna! Want de Airstream is van 
buiten ‘The Fifties’, van binnen echt 2019. Toilet, keuken, 
tweepersoonsbed en loungehoek. Elke ochtend kunt u de 
krant downloaden, terwijl u geniet van een kopje Nespresso. 

campingdelakens.nl/retrotrailer

Een luxe strandhuisje, in het teken van loungen en 
chillen. En terecht, want ze zijn stijlvol en van alle 
gemakken zoals magnetron, ochtendkrant op tablet én 
lekkere bedden voorzien. Denk ook aan de hangmat.

campingdelakens.nl/laidbackshack

Compacte slaapkamer met stapelbed en een super relaxt 
buitenverblijf. Ideaal om een nachtje te blijven slapen na 
een dag je strand en zee. Backpackers zijn ook welkom 
uiteraard: uit de hele wereld!

campingdelakens.nl/backpackshack

LAIDBACKSHACK

BACKPACKSHACKS AIRSTREAM MET SAUNA

BEACHLODGES
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Dat is Camping Bakkum, hier is alle ruimte voor 
 creativiteit en gezelligheid. Van Circusweek tot familie-
theater, leef u uit op Bakkum! Lief hebbers wisselen de 
 artistieke sfeer af met ontspannen wandeltochten door 
het  schitterende natuurgebied: het Noordhollands 
 Duinreservaat. Juist deze diversiteit maakt de camping 
al meer dan 100 jaar een geliefde vakantieplek.

campingbakkum.nl

NATUURLIJK CREATIEF

NATUURLIJK CREATIEF NATUURLIJK CREATIEF

SMULLEN MAAR

De IJswinkel maakt z’n eigen softijs, de viswinkel 
haalt de vis vers uit de haven. Er is een supermarkt, 
een restaurant en natuurlijk een snackbar, het 
Ontmoetingsplein op Camping Bakkum is levendig 
afwisselend. En als u vraagt aan onze gasten, waar denkt 
u vooral aan terug, dan zeggen ze: de kippetjes. U ziet ze 
draaien in de grill en ruikt ze als u langsloopt: daar staat 
spreekwoordelijk uw naam toch op?

Ja, ze komt! Mary Poppins komt naar Camping Bakkum! 
Op 13 augustus 2019 is het zover. En het mooie is: we 
gaan mét de kinderen een musical maken. Overdag gaan 
we oefenen en in de avond is de voorstelling. Met Mary 
Poppins op het podium, dat wordt onvergetelijk. Samen 
zingen, samen dansen: een avond om nooit meer te 
vergeten. Aan het einde van de avond zwaaien we Mary 
uit en vliegt ze over het strand terug naar Engeland.

MARY GOES BAKKUM

BAKKIE OP BAKKUM
Opstaan, boodschapje doen, dan blijft 
u als vanzelf even hangen voor een 
cappuccino. Ook dat is vakantie op het 
terras van ‘Op de Hoek’.

OP GLAD IJSBAKKUM VERTELT
Het mag dan wel zomer zijn maar op Bakkum is  
het 2 augustus 2019 heel even winter. Van 13.00  
tot 16.00 uur kunt u schaatsen. Er is koek en  
zopie en winterse muziek. Zou er ook ijs zijn?

Da’s een lekker festival. Alweer voor de 8e keer organiseren 
we Bakkum Vertelt. Van 16.00 tot 22.00 uur elke dag 
muziek, theater en verhalen. Dit jaar van 12-14 juli 2019.

Springen voelt als vliegen, zo kunnen we het 
omschrijven. Dé hit voor kinderen is zonder twijfel 
de air-trampoline. Dat betekent springen, springen, 
springen en daarna… springen. Zo heeft u even de 
rust voor een kopje koff ie. Hoewel, grote kans dat 
het kroost alweer onderweg is. Naar de nieuwe 
speeltoestellen op het speelveld. Kinderen vervelen 
zich geen minuut.

VLIEG JE MEE?

BAKKUM BRENGT HET BESTE
IN U BOVEN

GEZOND AAN TAFEL
Altijd gezond, en ook altijd verrassend.  
Dat zijn de recepten die we ‘posten’  
op Facebook, Instagram en Pinterest.  
Volgt u Camping Bakkum al?

ONTDEK BAKKUM 
MET ELKAAR

 CAMPINGBAKKUM.NL12  CAMPINGBAKKUM.NL 13



WAT IS UW 
FAVORIET?

COMMISSARISVELDZEEDUIN

BAKKUMS HOEVE

Midden in de duinen, heerlijk zonnig en direct aan het 
pad naar het strand. Er zijn vijf verschillende plaatsen, 
waaronder de speciale Speelplaatsen. Deze plaatsen zijn 
favoriet bij gezinnen, autoluw en met extra speeltoestellen.

Waar de kinderen spelen, zijn de velden natuurlijk autovrij. 
Andere plaatsen, zoals de Zonplaatsen, hebben wel 
ruimte voor een auto naast tent of caravan. De speciale 
Tentplaatsen zijn met of zonder elektra.

campingbakkum.nl/kamperen

Nieuw in 2019! Een echt bijzondere accommodatie. Vanuit uw 
bed direct zicht op de sterren. Vallende sterren tellen, en heerlijk 
wegdromen. Voorzien van alle gemakken zoals klimaatregeling, 
open keuken en een oven. O ja, en elke ochtend de krant.

campingbakkum.nl/duinroos

Nieuw in 2019! Middenin de duinen, lekker ruim voor  
6 personen. Beleef het ultieme binnen/buiten gevoel in deze 
natuurlijk ingerichte accommodatie. Geniet van de exclusieve 
gastenservice van welkomstpakket tot bedlinnen. 

campingbakkum.nl/duinzicht

Deze plaatsen liggen alle in het bosrijke deel van 
de camping. Zeeduin noemen we dit deel. Sommige 
bosplaatsen in de zon, andere juist in de schaduw. 
Alle plaatsen zijn met elektra.

De plekken op Zeeduin zijn ruim, én toch kunt u uw auto 
parkeren. Hoe dat kan? Dat is een verrassing. We hebben 
voor uw auto een hele bijzondere parkeerplaats ontworpen. 
Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet, maar dan met uw auto.

campingbakkum.nl/kamperen

Families zijn welkom, meer dan zelfs. Maar wat we 
merken is dat Bakkums Hoeve ook zeer gewaardeerd 
wordt voor zakelijke bijeenkomsten. Dat kan een dag je 
vergaderen zijn, of zelfs een tweedaagse ‘hei-sessie’ 
compleet met ‘samen koken’ en overnachten.

Een ultra-relaxte groepsaccommodatie met twee- en 
vierpersoonskamers, grote woonkamer en woonkeuken. 
Samen koken of kopje koff ie met taart e chocolade.  
En in de avond? Wij adviseren ’30 seconds’ of ‘Hints’.

campingbakkum.nl/bakkumshoeve

Zes slaapplaatsen, een complete keuken en meubilair van 
steigerhout: een heerlijke sfeer. Niet het minst door de 
overdekte veranda en de eigen badkamer.

campingbakkum.nl/strandhuisje

Rondom ramen, één met de duinen. De tent is al 
opgezet, en ingericht met elektra, koelkast en sfeervolle 
verlichting. ’s Nachts kijkt u vanuit uw bed zo naar de 
sterrenhemel!

campingbakkum.nl/panoramatent

STRANDHUISJE

PANORAMA TENT

DUINROOS

DUINZICHT

Ideaal voor watersporters. Dit kampeerveld geeft 
een ultiem strandgevoel. Hangmatten, gezellige BBQ 
en veel actie en avontuur. Vanaf hier worden clinics 
georganiseerd en de surfcoaches zijn er vaak te vinden.  
Als u een Watersportplaats boekt, krijgt u bij Sports at 
Sea een gratis locker voor uw gear!

campingbakkum.nl/watersportplaatsen

WATERSPORTPLAATS

KAMPEREN EN HUREN KAMPEREN EN HUREN
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DAG & NACHT VERRASSEND

‘GEVERSDUIN’ 
Beverwijkerstraatweg 205, 1901 NH Castricum 
E.  info@campinggeversduin.nl
T.  0251 - 66 10 95
www.campinggeversduin.nl

‘DE LAKENS’ 
Zeeweg 60, 2051 EC Bloemendaal aan Zee
E.  info@campingdelakens.nl
T.  023 - 54 11 570 
www.campingdelakens.nl

‘BAKKUM’ 
Zeeweg 31, 1901 NZ Castricum aan Zee
E.  info@campingbakkum.nl
T.  0251 - 66 10 91 
www.campingbakkum.nl

INFORMATIE EN RESERVERING

U kunt ons ook volgen op  
Facebook, Instagram en Twitter!

KENNEMERDUINCAMPINGS.NL




