
 

Terrein- en kampeerreglement De Birk 2017 
 
Algemeen 
Birkeleden, Leden van zusterverenigingen en NFN-leden zijn welkom voor dag- en kampeer bezoek. 
Birkeleden kunnen familie, vrienden en kennissen, die geïnteresseerd zijn in naturisme, uitnodigen voor 
dagbezoek of een kampeer periode van 3 dagen. Deze introducés betalen het geldende gastentarief. 

Gasten  
NFN leden zijn gedurende het kampeerseizoen welkom. In het weekend van het verenigingsfeest worden 
geen gasten toegelaten. Het tonen van een NFN kaart is voor eenieder verplicht, dit geldt ook voor 
partners en jonge zelfstandig kamperende gasten. In het hoogseizoen*) is het maximum aantal gasten 
gesteld op 6 eenheden. Het gastpaar kan hier naar eigen inzicht van afwijken . 

Kampeerplek  
Kamperen mag alleen op het duidelijk daarvoor bestemde deel van het terrein. De keuze van de plek is in 
principe vrij. Je houdt altijd minimaal 3.00 meter afstand tussen twee kampeermiddelen, inclusief 
voortent(en) en/of luifel(s). Dit geldt ook voor bij geplaatste tenten (brandpreventie, advies 
Veiligheidsregio Utrecht) . Bij drukte kan het gastpaar je een plaats toewijzen en ook aanwijzen hoe je het 
kampeermiddel neerzet. Bij extreme drukte worden grote plaatsen gedeeld. Het gastpaar beslist hierover. 
De kampeerplekken naast de zonneweide mogen ivm de zachte ondergrond alleen gebruikt worden door 
tent kampeerders. De kampeerplekken langs het hoofdpad (eikenlaan) zijn beschikbaar voor alle 
kampeermiddelen. 

Verblijfsduur  
De Birk kent geen vaste en/of seizoenplaatsen. Voor het gehele jaar geldt: je staat maximaal 6 weken 
aaneengesloten op de Birk. Je kunt alleen langer kamperen na schriftelijke aanvraag bij - èn na 
schriftelijke toestemming van het bestuur. Tussen twee opeenvolgende kampeerperiodes is je 
kampeermiddel minimaal 10 dagen van het terrein af. Deze regel gaat op wanneer je een langere periode 
op de Birk gekampeerd hebt (tussen de +/- 3 en 6 weken). Redelijkheid moet worden betracht aangezien 
deze regel tot doel heeft “vast” kamperen op de Birk te voorkomen.Er is geen stalling op het 
parkeerterrein toegestaan. Een kampeermiddel mag maximaal 1 nacht per week onbewoond zijn. In 
uitzonderlijke gevallen kan het gastpaar of het bestuur hiervan afwijken. In verband met veiligheid bij 
eventuele terrein ontruiming, meld je de nachtelijke afwezigheid altijd vooraf bij het gastpaar. 

Nachtrust 
Tussen 23.00 uur en 7.00 uur geldt absolute rust op het terrein. Gesprekken, radio, tv, 
muziekinstrumenten en andere geluidsbronnen mogen dan niet hoorbaar zijn voor je medekampeerder. 
Ook geen glas in de glascontainer deponeren. 

Parkeren 
Er zijn parkeerplekken op het terrein voor auto’s, een fietsenstalling voor fietsen en brommers en een 
aparte motoren stalling. Mensen die slecht ter been zijn mogen hun auto bij de Hut parkeren. Auto’s 
mogen alleen buiten de parkeerplekken op het terrein komen, bij het brengen en halen van het 
kampeermiddel en het in- en uitladen van bagage bij aankomst en vertrek. Boodschappen en andere 
handbagage kun je in bolderkarren vervoeren. 
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Hut en Buitenkeuken 
Kampeerders en dagrecreanten kunnen in het kampeerseizoen in de Buitenkeuken hun maaltijden 
bereiden en nuttigen. Servies dat je gebruikt was je direct na gebruik zelf af. Afwassen kan in de 
Buitenkeuken en in de Schuur. Tijdens het kampeerseizoen is koken en afwassen in de Hut niet 
toegestaan . Buiten het kampeerseizoen kun je eventueel wel in de Hut koken. Frituren mag alléén in de 
Buitenkeuken. 

Sauna 
Voor de sauna gelden de speciale regels voor het saunagebruik. Saunagangers zorgen er zelf voor, dat 
na elk gebruik de saunaruimtes worden schoongemaakt en ontsmet. 

Zwembad 
Het zwembad is 1.40 meter diep. Er is geen toezicht. Vóór je het zwembad ingaat: altijd douchen. Binnen 
het hek van het zwembad is uitsluitend kunststof serviesgoed toegestaan. 

Hygiëne en schoonmaak 
Je draagt nooit schoenen, klompen of laarzen in de was- en doucheruimtes. Neem badslippers mee. Alle 
aanwezige leden helpen mee met het schoonmaken van de Hut, de Schuur en de Buitenkeuken. Er 
hangen lijsten waarop leden zich kunnen aanmelden, zodat alles minstens éénmaal per dag wordt 
schoongemaakt. Ouders zorgen ervoor dat speelgoed na gebruik dagelijks wordt opgeruimd. Dat geldt 
ook voor de speeltuin en het Jeugdhonk. 

Afval 
Bij de Hut staan een afvalcontainer en een glascontainer. Om stankoverlast te voorkomen, gooi je 
uitsluitend klein afval, verpakt in luchtdicht afgesloten vuilniszakken , in de afvalcontainer. Maandverband 
en luiers verpak je eerst in privé vuilniszakken. Grof vuil (zoals kapotte kampeerstoelen, tenten, luifels, 
speelgoed) mag niet in de container, dat neem je mee naar huis. 

Huisdieren 
Huisdieren zijn op het terrein toegestaan, mits kort aangelijnd. Huisdieren mogen niet op het terras, de 
zonneweides en in de gebouwen komen, tenzij het hulpdieren betreft die daartoe duidelijk herkenbaar 
dienen te zijn. Om het wild op het terrein niet te verstoren is het op sommige delen van het terrein 
verboden voor honden. Dit is met bordjes aangegeven. Honden laat je overdag buiten het terrein uit. Van 
zonsondergang tot zonsopkomst mag je de hond uitlaten op een speciale uitlaatplaats op het terrein. 
Gedurende het hoogseizoen worden geen huisdieren van gasten toegelaten. 

Open vuur en barbecues 
In verband met brandveiligheid ga je uiterst voorzichtig om met open vuur. Tijdens extreme droogte (code 
oranje en rood) is elke vorm van open vuur verboden. Op het kampeergedeelte gebruik je uitsluitend 
gasbarbecues. Barbecueën met houtskool geschiedt bij voorkeur onder het afdak bij de stookplaats of op 
het terras van de Hut, mits omstanders hebben aangegeven daar geen bezwaar tegen te hebben. Gas-, 
benzine- en petroleum kooktoestellen plaats je altijd op een stabiele en brandveilige ondergrond. Op 
diverse plaatsen is brandblusapparatuur aanwezig. Bij bosbrand verlaat je het terrein zo snel mogelijk; 
lopend in de richting van de weilanden. Auto’s, caravans en campers blijven staan. De toegangsroute 
blijft altijd vrij voor de brandweer en andere hulpdiensten. 
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Roken 
Op het hele terrein is roken verboden, met uitzondering van: - de directe omgeving van het 
kampeermiddel, - de zonneweiden, - het terras. Bij grote droogte (code oranje en rood) mag je alleen 
roken op het verharde terras. 

Foto, film, video, etc 
Foto-, film- en video-opnamen mogen alleen gemaakt worden voor gebruik in eigen kring en na 
toestemming van de af te beelden personen of, wanneer het minderjarigen betreft, hun ouders of 
verzorgers. Voor eventuele publicatie of het vertonen van op het terrein gemaakte beelden buiten de 
eigen kring en op social media is niet toegestaan, tenzij uitdrukkelijke schriftelijke toestemming is 
verkregen van de afgebeelde personen of, bij minderjarigen, van hun wettelijke vertegenwoordigers. 

Aansprakelijkheid 
De Birk spant zich maximaal in om haar terrein met inbegrip van de gebouwen, het zwembad, de 
speeltoestellen en de apparaten zo in te richten dat de veiligheid van de leden, bezoekers en gebruikers 
is gewaarborgd. De Birk en haar bestuurders zijn niet aansprakelijk voor schade aan eigendommen van 
de leden, bezoekers en gebruikers van het terrein, noch voor enig letsel dat tijdens bezoek aan het terrein 
zou kunnen zijn ontstaan. 
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