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Camping vanuit het noorden gefotografeerd. Op de voorgrond het wandel- en fietspad de Binnenes

Cultuur & natuur 

bij Ootmarsum

Wandelen en fietsen
De mooiste wandel- en fietsroutes starten in 

het centrum van Ootmarsum, op steenworp 

afstand van de camping. 

Eten en drinken

Kijk voor meer informatie en prijzen in onze speciale informatiefolder.

Ootmarsum heeft veel gezellige restaurants 

en eetcafé's in de buurt  van de camping. 

Bekijk de kaart op pagina 20 van deze 

brochure.
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Wandel-en fietspaden in overvloed

Iedere dag een 
andere activiteit

Welkom in Ootmarsum
Welkom op de Kuiperberg                                                           
Camping de Kuiperberg bestaat al meer dan 50 jaar. De 
eerste kampeerders werden in 1966 geregistreerd. Tien 
jaar later werd het Chaletpark aangelegd.

In 2016 is de pachtgrond aangekocht. Hierdoor 
werd het mogelijk om investeringen te doen 
zoals comfortplaatsen,  verzwaren electriciteitsnet 
naar 16 ampère, veranda bij het restaurant en de 
sanitairgebouwen.

Door de jaren heen heeft De Kuiperberg zich ontwikkeld 
tot een gezellige comfortabele natuurcamping met alle 
faciliteiten voor de rustzoekende toerist.

Natuurbeleving, comfort, rust en gastvrijheid zijn 
waarden die bij ons hoog aangeschreven staan.

Jaren 60, kampeerveld met op 
de achtergrond de receptie

Kampeerplekken in het hoge gras
Nu chalet C18 en C20
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Wandelpad op de Kuiperberg

Onvergetelijke
 wandelingen

Alle toeristische informatie

voor u op een rijtje gezet
U komt naar Twente om te genieten 
van een omgeving die rijk is aan cultuur, 
natuur en bezienswaardigheden.

Wij hebben alles op het gebied van 
bezienswaardigheden, natuur, cultuur, 
historie, wandelen en fietsen voor u 
verzameld en overzichtelijk op onze 
website gezet. 

Ga naar  “ Welkom in Ootmarsum”  en 
u vindt er alles wat u wilt weten over 
Ootmarsum en de omgeving. 

Deze informatie kunt u als naslagwerk 
gebruiken tijdens uw verblijf op onze 
camping..

WWW.KUIPERBERG.NL
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Ootmarsum op loopafstand
Het kampeerterrein ligt binnen de komgrens van het 
stadje Ootmarsum, midden in de natuur op de flank van 
de Kuiperberg. U wandelt of fietst zo naar het historische 
centrum of de winkels. 

Relaxcamping
De camping richt zich speciaal op volwassenen die rust en 
comfort zoeken. Er zijn daarom geen speelvoorzieningen 
voor kinderen. Verder beschikt de camping het hele seizoen 
over alle faciliteiten die u nodig heeft voor een ontspannen 
verblijf. 

Het terrein heeft geen groensingel zodat u vanaf iedere plek 
kunt genieten van het uitzicht over de essen en de akkers.

Mooie ruime kampeerplaatsen
Onze terrassencamping heeft drie soorten velden. Kavels 
met heggetjes, een open en een halfopen veld. 

De heggetjes geven u privacy terwijl de andere velden iets 
meer uitnodigen om leuke contacten te leggen. Alle velden 
zijn kleinschalig met prachtige vergezichten.

Wij verhuren geen jaarplaatsen dus alle gasten zijn net als u 
op vakantie in een prachtige omgeving.

De comfortplaatsen zijn ruimer en hebben eigen 
water, afvoer, elektra en antennesignaal voor uw eigen 
schotelontvanger (DVB-S2) of digitenne (DVB-T2).

Kleine rustige camping 

met ruime plaatsen

Uitzicht over de ‘Essen’ vanaf plaatsen 53-56

Fijne camping 
zonder toeters 
en bellen

Tentenveldje bij plaats 40 Ruime plaatsen met prachtige vergezichten., plaats 92

Omgeving verkennen
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Plaatsen 9 en 10, gefotografeerd vanaf plaats 8

Volop privacy

Plaats 60 in de avondzon Fietsknooppunt 29 bij de camping

Plaatsen 36 en 37 met op de achtergrond plaats 28Plaats 38 in de middagzon

Plaats 54  
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Twee comfortabele sanitairgebouwen midden op het terreinReceptie, lounge en overdekt terras

Wastafels met privacy en waskabines Afsluitbare waskabines

Ruime toiletten

Jeu de Boules 13x3 meter

Comfortabele camping
voor vitale rustzoekers

Uitgebreide camperfaciliteiten

Douches met eigen thermostaat
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Ootmarsum op loopafstand
Camping Party Lounge Chalets

KUIPERBERG
OOTMARSUM Camping Kuiperberg

Centrum Ootmarsum

—Kuiperberg +70m N.A.P.—GPS coördinaten 52°24'28.9"N  6°53'03.8"E / 52.408025°–6.884400° —Kampeerterrein 2,5 ha—Centrum Ootmarsum 700m—Oldenzaal 12Km—Enschede 22Km—Station Almelo 15Km—Bushalte 400m—Snelweg A1 14Km—Nordhorn(Dld) 13Km—

MAM
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Terras en tuin van chalet Ceylon

Ontbijten op eigen terras

Ruimte en privacy
Het chaletpark is ruim opgezet waardoor u maximale 
privacy heeft om even lekker tot rust te komen.

Ieder chalet heeft zijn eigen thema. Geniet van het 
prachtige uitzicht over de weilanden in de met een oosters 
tintje ingerichte Ceylon, het kunstzinnige Montmartre, het 
vrolijk en licht ingericht Andalusië of proef de Italiaanse sfeer 
in Toscane.  

Kom volledig tot rust in een van de grotere en comfortabele 
chalets.  Clausheide straalt een lente-achtige sfeer uit, de 
Libelle heeft een gemoedelijke en natuurlijke ambiance of 
waan je in Azië in het chalet Bali.

Afwisselende omgeving
De huisjes lenen zich uitstekend voor een kort of 
lang verblijf in de directe omgeving van Ootmarsum. 
De vele wandel- en fietsroutes, evenementen en 
bezienswaardigheden zorgen ervoor dat u zich uitstekend 
kunt vermaken.

Comfort
Elk huisje heeft eigen sanitair, keuken, TV en een eigen 
parkeerplaats, terras en tuin. Terrasstoelen en parasols zijn in 
het huisje aanwezig. U kunt bed- en badlinnen bij ons huren 
zodat u niet met stapels was thuis komt.

Gezellige huisjes met 

leuke terrassen en veel 

ruimte rondom

Prima 
uitvalsbasis om 
de omgeving 
te verkennen

Slaapkamer De Libelle
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Gecombineerde groepen
Vrienden, familieleden of bekenden zonder eigen 
kampeermiddel kunnen gebruik maken van onze 
vakantiehuisjes. Zo kunt u toch met de hele club iets leuks 
organiseren.

Wij kunnen uw groep begeleiden bij het organiseren van 
uitstapjes en activiteiten. Geef uw wensen aan en wij stellen 
een onvergetelijk programma voor u samen.

Fietsenstalling
Uw eigen fietsen of de fietsen die u bij ons huurt kunt u 
stallen in uw eigen fietsenstalling bij het huisje. 

Reserveren
Wanneer u een huisje wilt reserveren dan kan dat door 
telefonisch contact met ons op te nemen. Ook kunt u via 
onze website een reservering invullen. We zien u graag in 
Ootmarsum.

Kijk voor prijzen en arrangementen op www.kuiperberg.nl

Bali Libelle

Clausheide

45 M2 MAX.
6 pers.

2x
80x200

2x
80x200

30 M2 MAX.
5 pers.

2x
80x200

1x
80x190

50 M2 MAX.
5 pers.

2x
80x200

1x
90x200
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Toscane Montmartre

AndalusiëCeylon

30 M2 MAX.
3 pers.

2x
90x190

30 M2 MAX.
3 pers.

2x
70x200

27 M2 MAX.
3 pers.

2x
70x200

27 M2 MAX.
4 pers.

1x
120x190

1x
70x190
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Het Twentse coulisselandschap
is adembenemend

Lounge en panoramaterras
Tijdens uw verblijf kunt u gebruik maken van de sfeervolle 
lounge en het gezellige panoramaterras. Lekker eten en 
drinken in een ontspannen en gastvrije sfeer.

Snackbar
Na een dagje wandelen of fietsen geen zin meer om zelf te 
koken? Haal iets lekkers uit onze snackbar en geniet ervan 
bij uw eigen caravan, camper of tent.

Groepsarrangementen
De camping, de Party Lounge en Nostalgisch rijden 
(Oldtimer bussen) verzorgen complete meerdaagse 
programma’s voor grote en kleine budgetten. 

Lekker eten en drinken in

de lounge van de camping
Berlijnse dubbeldekker van Nostalgischrijden.nl

Veranda van de LoungeLoungebar

Restaurants 

& eetcafe's
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700 meter

Camping Party Lounge Chalets

KUIPERBERG
OOTMARSUM

1 Restaurant Ossenvoort  Frans-Nederlands 10 De Wal  Eetcafé

16 Max Agelo  Eetcafé (2 km)9 Gasterij Oatmössche  Eetcafé-Brasserie

15 La Cipolla  Pizzeria  (1 km)8 Rien Schulten  Brasserie

14 De Postelhoek  Eetcafé  (3 km)7 De Pastorie  Frans-Nederlands

13 De Witte Hoeve  Specialiteiten  (2 km)6 't Pläske  Frans-Nederlands

5 De lange muur  Chinees

4 't Bakhoes  Lunchroom-Brasserie

3 Van der Maas  Frans-Nederlands

2 Via Grande  Italiaanse keuken

12 Twents Gastenhoes  Frans-Nederlands

11 Aleandro  Shoarma / Pizza

‘Buiten de kaart om’ kunnen wij ook de 
volgende restaurants aanbevelen:

Na een heerlijk etentje zo 
weer terug op de camping

IVO Hai

R&
J&

M

B&S
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Groen praktijkonderwijs
Het groenbeheer van het campingterrein doen we in 
samenwerking met het Twents Carmel College.

Onder vakkundige begeleiding van Chris van Benthem 
worden de leerlingen in de praktijk (o.a. op de camping) 
opgeleid voor hovenier of een functie in de bosbouw.

Doel van het beleid is om het terrein volledig in te passen in 
het omliggende landschap. Dat doen we onder andere door 
uitheemse aanplant te vervangen door inheemse soorten.

Groenbeleid en

praktijkonderwijs

Wilgen knotten en wal uitmaaien

Groenwallen uitdunnen met bermmaaier Meester Chris (links) geeft instructies aan zijn leerlingen Graspad parkje camping

Terugsnoeien met handzaag

20
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Kampeer / Camperplaats

Comfort kampeerplaats

Chalets / stacaravans

Elektra / stroomkast

Algemeen watertappunt

Afval / recycling

Receptie / Bar / Party Lounge

WIFI Hotspot (gratis)

Camper servicepunt

Jeu de Boules

Informatiebord

Afhaalpunt broodjes

Wasmachine / Droger

Kampvuur plaats

Uitkijkpunt

Legenda

94

Camping-park ‘Binnenes’
Het beekdal de Binnenes grenst aan de noordzijde van 
het terrein. Het oude beekje wordt gevoed door hoger 
gelegen kwelwater. Langs het kampeerterrein stroomt 
het water richting de Molenbeek in Ootmarsum. 

Als campinggast kunt u wandelend langs het beekje 
genieten van het kabbelende water.

Het wandelpad loopt via de Binnenesbeek naar het 
‘wandelbos’ van de camping. Dit strookje natuur bestaat 
uit gras en bos. U kunt hier heerlijk wandelen in de zon 
of in de schaduw.

Rust, ruimte en natuur op Camping Kuiperberg.
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Camping Party Lounge Chalets

KUIPERBERG
OOTMARSUM

Camping Kuiperberg

Tichelwerk 4

7631 CJ Ootmarsum

 (+31) (0) 541-291624

 www.kuiperberg.nl

@ info@kuiperberg.nl

Comfortplaatsen 17 t/m 29 (foto: )

Centrum ootmarsum


