Kamperen met de hond in Nederland
Zoals steeds meer mensen, waren wij ook op zoek naar een camping waar je een of meer honden
mee naar toe mag nemen.
Wij hebben in Nederland al twee keer een vakantiehuis gehuurd op de Veluwe. Mooie, luxe
ingerichte huizen met grote omheinde tuin. Echte aanraders voor(grote) gezinnen met meerdere
honden. Maar een kampeerplaats te vinden met meerdere honden is vaak minder eenvoudig. De
honden moeten aangelijnd blijven bij de tent waardoor ze toch in hun vrijheid beperkt zijn. Sommige
campings gaan verder en hebben een speciaal hondenveld waar de honden mogen spelen.
Na een korte zoektocht op Internet kwam voor ons de ideale camping naar voren. Een
hondencamping in Drenthe en zoals achteraf bleek: de eerste in zijn soort.
Op hondencamping Evensterk mogen de honden
(meerdere honden meebrengen is toegestaan)
gewoon los op het kampeerterrein lopen en spelen.
Uiteraard gelden hier ook de normale
omgangsregels:
-

De honden moeten goed gesocialiseerd zijn
en geen agressief gedrag vertonen
Ze mogen geen overlast geven aan anderen
Opruimen van de ontlasting

De camping valt onder de categorie
boerencampings, waarbij een maximum van 15
kampeerplaatsen geldt. De eigenaresse kijkt echter
niet naar de hoeveelheid caravans, campers of tenten, maar naar het aantal honden en eigenaren
om de rust te bewaren.
En rust is wat je daar kunt krijgen, er is geen animatieprogramma, geen zwembad, geen discotheek.
Dat is buiten het terrein voldoende te vinden en daar hoef je niet eens ver voor te rijden.
Er zijn volop wandel- en fietsroutes die om de hoek starten, zwemmen kan in een van de vele
zandafgravingen in de nabije omgeving. Zowel mens als hond kan in het kristal heldere, azuurblauwe
water spelen en zwemmen.
Ook ruiters komen daar aan hun trekken. Op
de camping is het mogelijk een eigen paard
mee te brengen, ook kan je rijles nemen op
een van de aanwezige pony’s van de camping
zelf.
De camping ligt in Noord Drenthe, tegen
Friesland en Groningen aan, wat de
gelegenheid biedt om in 3 provincies mooie
dagtochten te maken, steden te bezoeken of
streekmarkten af te struinen.

De camping zelf heeft een eenvoudig sanitairblok met douche en toilet en gelegenheid om af te
wassen. Het is er schoon, functioneel en veilig in gebruik, net als alle andere faciliteiten. Er wordt op
de details gelet, want zelfs op het toiletpapier staan hondjes afgebeeld!

Voor de honden is er voldoende speelmateriaal, een heel behendigheidsparcours kan er worden
afgelegd. Er staan overal zwembadjes waar ze hun verkoeling kunnen zoeken.
Voor de kinderen zijn er naast een trampoline, schommel en skelters, ook diverse
speelmogelijkheden overdekt om een regenachtige dag door te komen.
Naast de paarden, wonen er ook diverse kippen, geiten en een
bok van het ras Nederlandse landgeit en verschillende eigen
honden en opvanghonden die daar tijdelijk verblijven voor de
stichting Idemo.
Eigenaresse van deze hondencamping, Petra Plasterk, is erg
begaan bij het wel en wee van dieren in het algemeen en
draagt deze stichting een warm hart toe.

Petra is niet alleen een dierenvrouw in hart en nieren, maar deelt ook graag haar stukje rust dat ze
heeft kunnen creëren met anderen. Ze is ook duidelijk geliefd in de omgeving, want iedereen die
ervan hoort dat je op de hondencamping staat, spreekt warm over haar met een glimlach om de
mond.
Wij hebben genoten van 2 weken vakantie op de camping, waar we ons erg welkom voelden,
omringd door medekampeerders die dezelfde instelling hebben als wij, wat mede zorgde voor de
goede sfeer.
http://www.evensterk.nl
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