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Veluwe

De Wije Werelt
ligt aan je voeten
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Camping
De Wije Werelt

Familierestaurant en indoor spelen De Houtzagerij
Waar vind je een camping die zo dicht bij de prachtige

Luxe kamperen midden in de natuur

natuur van De Hoge Veluwe ligt? In Otterlo; De Wije

De

Werelt! Gelegen op een van de mooiste plekjes van de

comfortplaatsen, ook extra grote met of zonder privé

Veluwe. Waar je plotseling oog in oog met een edelhert

sanitair, natuurplaatsen, basis kampeerplaatsen, een

of wild zwijn kunt staan. Waar de vogels op hun best

trekkersveld en speciale camperplaatsen. Wiﬁ is er over

ﬂuiten, met Europa’s mooiste zandverstuiving op 5

de hele camping. Dankzij de ﬁjne sfeer en de moderne

minuten loopafstand.

faciliteiten komen veel mensen graag terug naar deze

eigentijdse

familiecamping

beschikt

over

heerlijke plek. Bij De Wije Werelt vind je voorzieningen op
Ga mee op ontdekking met de boswachter. Breng een

topniveau; een receptie met ontbijtshop waar je iedere

bezoek aan het wereldberoemde Kröller Müller Museum

ochtend vers gebakken broodjes, verse jus, een goede kop

of het Museonder. Het Nationaal Park de Hoge Veluwe

koﬃe en de krant kunt halen. Het verwarmde buitenbad

ligt naast de camping. Fietspaden in overvloed, tijdens

en het peuterbad met speel- en spettertoestellen

een van de mooie ﬁets- of wandeltochten kun je even

bieden volop zwemplezier. Het sanitair is modern, goed

lekker genieten van een heerlijk drankje bij De Houtzagerij

onderhouden en schoon, voorzien van vloerverwarming.

of Theeschenkerij Mossel. Je komt helemaal tot rust in
deze groene oase. Jong en oud kunnen naar hartenlust

Familierestaurant De Houtzagerij

genieten van een welverdiende vakantie of kort tussenuitje

De Houtzagerij is een familierestaurant met de sfeer van

op Camping De Wije Werelt. Ga je mee op avontuur?

een houtzagerij. Een combinatie van het bos met een
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ongedwongen hapje of drankje. Van een ambachtelijke

educatieve natuurkamer. De liefde en het respect voor

pannenkoek, royale maaltijdsalade en versgebakken

de natuur is echt overal zichtbaar. Dit geldt voor de

broodjes tot een eerlijke ‘Houthakkerssteak’; er is veel

keuze van veel natuurlijke materialen bij de nieuwbouw

mogelijk. Altijd mét passie bereid en met gebruik van

van De Houtzagerij. Zo is Lariks- en Douglashout van 25

streekproducten. Ons motto is laagdrempelig eten in

meter hoge bomen uit het naastgelegen natuurgebied

een informele ambiance. Naast het restaurant met

Planken Wambuis gebruikt. Het komt ook tot uiting bij de

terras vind je hier ook een uitdagende indoor speeltuin,

inrichting van ‘De Natuurkamer’, een samenwerking met

een snackbar, het kindertheater, de kidsclub en een

Natuurmonumenten, met gebiedsinformatie.
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Vervelen is onmogelijk

basic ingericht, maar door de unieke halfronde vorm erg

Vanaf de camping wandel of ﬁets je direct de natuur in.

sfeervol. De Pod, Geurt en BOET staan samen met de

Even een klaphekje door en je loopt zo de bossen van

Veluwse Zwerfhutten op een natuurterrein. Dit gedeelte is

Planken Wambuis in. Op 300 meter vind je de mooiste

wat ruiger dan de rest van de camping. Er ligt hier centraal

zandverstuiving van Europa, het Mosselsche Zand. Je kunt

een stukje woeste grond. De oude heidelaag, die meer dan

je er uren vermaken met een emmer en een schep.

100 jaar geleden is bedekt door een laag stuifzand, is weer
opgegraven en naar bovengewerkt. Deze ondergrond

Op de camping kunnen kinderen oneindig spelen in een

biedt ook plaats aan zeldzame vlinders, reptielen en

van de vele speeltuinen. Klimmen, klauteren, glijden en

insecten.

schommelen, geen speeltuin is hetzelfde. In het Bos van
OERRR kun je nog echt hutten bouwen, water oppompen

Boslodges

en met zand spelen. Bij slecht weer kunnen de kinderen

De sfeervolle Boslodges in warme rode kleur zien er knus

zich uitleven in de indoor speeltuin, daarom verveelt het

uit met hun puntdak en gezellige veranda. In de lodges

nooit! Tijdens de schoolvakanties en feestdagen zorgt

vind je een complete badkamer, keuken met vaatwasser,

het enthousiaste recreatieteam voor verrassend leuke

centrale verwarming, stijlvol ingerichte woonkamer en 2

activiteiten voor jong en ouder; knutselen in de KidsClub,

of 3 slaapkamers. De Boslodges bieden ook buiten veel

een voorstelling van Wout & Willemij in Theater De

ruimte, het veld rondom de lodges is autovrij en voor de

Houtzagerij, bosspelen, themadagen, shows, te veel om

kinderen is er op korte afstand een speeltuintje.

op te noemen. Je kunt de dieren aaien en knuﬀelen in de
kinderboerderij, een prachtige Veluwse hooiberg.

Veluwse Jachthutten
De originele Veluwse Jachthut geeft je het gevoel

Binnen een straal van 30 km vind je populaire dagattracties,

dat je midden in de natuur bent. De geur van het

zoals Burgers Zoo, het Dolﬁnarium, de Apenheul, Koningin

hout en de Veluwse inrichting geven je het ultieme

Julianatoren, Paleis het Loo, Ouwehands Dierenpark en

vakantiegevoel. Aan alle luxe is gedacht, van vaatwasser tot

het Nederlands Openlucht Museum, het Museonder en

stoomdouchecabine. De Veluwse Jachthutten staan langs

het Klimbos.

de bosrand van Planken Wambuis en hebben veel privacy.
Wanneer het rustig is kun je er wild zien vanuit je hut.

Bijzondere natuuraccommodaties
De Veluwse Zwerfhut, Veluwse Zwerfhut XL, Veluwse

Mobile Homes

Zwerfhut van Gogh en Veluwse Zwerfhut op Hoogte

Een Mobile Home is ideaal voor gezinnen die graag de

zijn het resultaat van een samenwerking tussen De Wije

sfeer van kamperen willen behouden, maar toch de luxe

Werelt en Natuurmonumenten en zijn gemaakt van

van thuis wensen. Op een autovrij veld staan deze trendy

robuust Larikshout uit het naastgelegen bos Planken

ingerichte Mobile Homes gezellig bij elkaar. Vanuit je

Wambuis. De unieke Zwerfhutten beschikken over een

hangmat kun je genieten van je kinderen die zich heerlijk

complete keuken en badkamer en bieden plaats aan 4

kunnen vermaken in de speeltuin.

tot 8 personen. Voor de verwarming is er naast centrale
verwarming een gezellige potkachel aanwezig. Het leukste

De Waard tenten

aan de Veluwse Zwerfhutten zijn de knusse afwerkingen

De Waard tenten zijn compleet ingericht voor 6

en inrichting, zo bevinden de slaapplaatsen zich in een

personen. Je hoeft zelf geen potten en pannen mee te

bedstee en op de vide, een ultieme beleving.

nemen, aan alles is gedacht om jouw verblijf zo gemakkelijk
mogelijk te maken. Dus toch dat echte kampeergevoel op

De Pod, Geurt en BOET zijn kleinschalige accommodaties

een rustige gezinscamping in de bossen van Otterlo, een

die per nacht te huur zijn en staan symbool voor het

uitdaging voor ieder gezin! Wedden dat de kinderen het

nieuwe 21e eeuws kamperen. Deze houten ‘tenten’ zijn

geweldig vinden?
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Geurt
Pod

Zwerfhut

Boslodge

De Waard tent

Veluwse Jachthut

Mobile Home
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Noorder Sandt

Bijzondere
accommodaties

Welkom bij Ardoer.com!

Akkertien

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 familievakantieparken 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.

Noorder Sandt

Hertshoorn

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

Paardekreek

Ardoer App!

Wije Werelt

Meer informatie en tarieven vind je op onze website. De
Ardoer app is een handig hulpmiddel voor tijdens je vakantie
bij een Ardoer vakantiepark; download de app gratis!
Wil je leuk nieuws volgen en ben je fan van Ardoer?
Like ons via www.facebook.com/ardoer!

Grote variatie
kampeerplaatsen

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

Drenthe
1 Diana Heide
2 Reeënwissel

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

Limburg
1 Heldense Bossen
Noord-Holland
1 Noorder Sandt
2 Sint Maartenszee
3 Tempelhof

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!
Drenthe; sportief en natuurlijk!

Noord-Holland; heerlijk en zonnig!
1

1

2

2
3

Gelderland; verrassend en bloeiend!

1
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Brabant; veelzijdig en bourgondisch!

7
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Zeeland; authentiek en gastvrij!

13

3

1

Limburg; onvergetelijk en mooi!
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Geen reserveringskosten

Eerlijk in prijs

Hoge kwaliteit

Kinderen tot 2 jaar gratis

