Huisregels
Amstelkade is aangesloten bij Stichting Natuurkampeerterreinen. Als lid kunt u bij
ons kamperen. U kunt ter plekke lid worden. U kan bij ons het boekje met ca. 140
natuurkampeerterreinen in Nederland kopen. Op deze terreinen zijn geen partytenten,
feestverlichting en muziek toegestaan. Van 22.00 uur tot 8.00 uur is er rust gewenst op het
terrein.
Auto’s mogen alleen bij aankomst en vertrek over de camping rijden, als de kwaliteit van
het terrein dit toelaat en in overleg met de beheerder. Auto’s en aanhangers mogen niet bij
het kampeermiddel blijven staan. Er is beperkte parkeergelegenheid, daarom verzoeken
wij u met zo min mogelijk auto’s te komen als u met een groep bent.
Honden zijn niet toegestaan, met uitzondering van hulphonden. In voor-en naseizoen
kunt u met de beheerder overleggen over het toelaten van uw hond
U dient af te rekenen op de dag van vertrek vóór 11 uur. Mocht u eerder willen vertrekken
dan gepland dan worden gereserveerde dagen wel doorberekend. Uw gasten zijn welkom
voor het bezoekerstarief die wij hanteren, wij willen graag dat u dit meldt en dat zij voor
22.00 uur weer vertrekken.
Kampvuur is toegestaan, behalve bij grote droogte of harde wind. Hout kunt u bij ons
kopen. Het is niet toegestaan zelf hout te sprokkelen.
Het sanitair wordt elke dag meerdere keren schoongemaakt. Wij vragen uw medewerking
om het ook netjes te houden. Kleine kinderen onder begeleiding. Na het zwemmen graag
de douches in de spelletjesschuur gebruiken.
Afval kunt u deponeren in de container aan het begin ven het terrein. Voor het inzamelen
van gescheiden afval staan bij de afwasruimte diverse bakken. Het chemisch toilet kunt
u legen in de stortplaats achter de volière. Afvalwater kunt u lozen in de stortput op de
parkeerplaats bij de stal.
Alle dieren op het terrein dienen met respect behandeld te worden. De omgang met de
dieren is op eigen risico. De dieren mogen alleen gevoerd worden met de dierensnoepjes
die bij ons te koop zijn.
Op sommige deuren treft u het bordje “Privé” aan. Deze ruimtes zijn niet toegankelijk
voor gasten.
De hangmatten op de hangplek voor oudere jongeren is bedoeld om rustig te genieten van
de natuur of een boek te lezen. Kinderen kunnen op andere plekken spelen op het terrein.

Amstelkade
Voor vragen en reserveringen kunt u ons ook bellen
T. 0172 40 80 80 of e-mailen: amstelkade@reinaerde.nl
Amstelkade 61, 3648 KA Wilnis
Amstelkade maakt onderdeel uit van Reinaerde,
zorgorganisatie in de regio Utrecht, die zich richt
op kinderen jeugd en volwassenen
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Zorgboerderij, Theehuis en Natuurkampeerterrein

Amstelkade een bijzondere camping voor iedereen!
Amstelkade is een bijzonder Natuurkampeerterrein. Allereest omdat er hier
midden in het Groene Hart rust heerst. Het terrein zelf is omringd door mooie
polderlandschapen. Natuurgebied De Groene Jonker ligt vlakbij. De vogelkijkhut
op ons terrein is een mooi plekje om van de natuur te genieten. In de hangplek
voor oudere jongeren kunt u in een hangmat in alle rust genieten in de fruitgaard.
Op de camping kunt u een mooi plekje zoeken met uw tent, caravan of camper.
Er zijn zowel beschutte plekjes als open velden. En ’s avonds mag u een gezellig
vuurtje stoken in onze vuurkorven met hout wat wij van ons eigen terrein hebben
gezaagd en gekloofd.
U kunt ook één van onze drie bijzondere Pipowagens huren. Deze zijn volledig
ingericht met keuken, zithoekje en bed. U hoeft alleen uw eigen dekbed of
slaapzak mee te nemen. U heeft uw eigen tuintje, met vuurplek en picknicktafel.
Elke pipowagen heeft zijn eigen thema, de tweepersoons is eenzoetertje , de
driepersoons is geheel in het Delfts blauw en in de vierpersoons kunt u boer en
boerin zijn.
Bijzonder is dat de Amstelkade omringd is door water. Je kunt zwemmen in het
schone water van de Kromme Mijdrecht. Dit water komt uit de Nieuwkoopse
plassen en stroomt naar de Amstel. Naar beiden kan dan ook gevaren worden
met een (motor)bootje, kano of met onze speciale rondvaartboot, het Rabootje.
Vissers kunnen hier hun hart ophalen, omdat hier gevist kan worden in de rivier,
de talrijke slootjes of in de eigen visvijver. Dit mooie landschap kunt u ook
ontdekken op onze huurfietsen.

De Amstelkade is bijzonder omdat er voor kinderen allerlei activiteiten te
doen zijn. Ze kunnen met de dieren spelen, op avontuur via kruip en sluipdoor
paden en bruggetjes, in de boomhut klimmen en zich daar verschuilen, in de
piratenboot op avontuur door de omringende slootjes, hutten bouwen, zwemmen
en in de speeltuin spelen. Als het werk het toelaat, mogen de kinderen ook helpen
bij het voeren en verzorgen van onze dieren.
De camping is het hele jaar geopend. Er zijn een aantal speciale verharde
winterplekken met stroom voor caravan of camper. U kunt dan gebruik maken
van ons verwarmde sanitair in de boerderij. Juist op de winteravonden kunt u hier
de bijzonder mooie sterrenluchten bewonderen.
Ons sanitair bevindt zich in het hoofdgebouw met een gehandicaptendoucheen toilet. Tevens bevinden er zich drie douches in de spelletjesschuur die in het
hoogseizoen geopend zijn. De afwasruimte bevindt zich in de pittoreske stal, waar
tevens een koelkast, diepvries, magnetron en centrifuge aanwezig zijn.
U bent midden in de natuur, maar in het Groene Hart kunt u ook bijzonder goed
winkelen. In Mijdrecht, Wilnis en Noorden kunt u terecht voor een supermarkt
en overige winkels. Woerden heeft een gezellig winkelhart. En Utrecht en
Amsterdam liggen binnen handbereik. In het hoogseizoen komt op zaterdag rond
8 uur de warme bakker op het terrein.
Op de Amstelkade zijn alleen maar bijzonderemensen, de medewerkers en hun
begeleiders van Reinaerde die de camping en dieren verzorgen en in de horeca
werken.

Wij heten u Bijzonder Hartelijk Welkom.

