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De Camping

De totale oppervlakte van de camping bedraagt 38 
Ha. waarvan een gedeelte bestaat uit 
campingterrein met jaar en seizoenplaatsen 
alsmede een gedeelte voor kortkampeerders. De 
staanplaatsen zijn omzoomd met struikgewas en 
bomen bestaande uit soorten welke in het gebied 
voorkomen, en zijn voorzien van water en 



Activiteiten

Voor de jeugdige kampeerders is er een jeugdsoos 
van 200 m2 beschikbaar is. De evenementen 
worden uitgevoerd onder leiding van het animatie 
team.



Documentatie

Vanzelfsprekend zij vermeld dat wij U van dienst 
kunnen zij betreffende het beschikbaar stellen van 
seizoenplaatsen – jaarplaatsen of aankoop of 
verkoop van kampeermiddelen. Een oriënterend 
bezoek / gesprek kunnen wij van harte aanbevelen. 
Door zowel de gemeentelijke als de provinciale 
overheid is de Palmstraat als één van de  vier  hoofd 
toegangspoorten van Natuurpark de Maashorst 
aangewezen. Deze plannen zijn nog in ontwikkeling, 
doch wij kunnen u op onze locatie reeds alle 
informatie verschaffen betreffende de natuurbeleving 
in het Natuurpark, terwijl er voldoende veilige 
parkeerplaatsen voorhanden zijn. Vanuit onze horeca 
kunt u de informatie bekomen.



Informatie

Camping de Maashorst is actief op het gebied van 
verblijfsrecreatie dagrecreatie en horeca,en is 
gelegen aan de Palmstraat in Schaijk Gem. 
Landerd. Camping de Maashorst maakt onderdeel 
uit van Recreatieoord de Maashorst bv, in 
combinatie met het Plassengebied de 
Maashorst alwaar door moederbedrijf H.Hofmans bv. 
een natuurontwikkelingsplan wordt uitgevoerd ten 
behoeve van het Zuidelijk aangrenzende Natuurpark 
de Maashorst. (Bekijk de schitterende omgeving)



Horeca

Tevens beschikken wij over een zeer doelmatige 
horeca-accommodatie van 450 m2 waarin alle 
mogelijke evenementen plaats vinden. De horeca-
accommodatie is  uitstekend geschikt voor het 
houden van feesten – vergaderingen – 
schoolverlatersdagen, terwijl in de aan de voorzijde 
gelegen zonneweide outdoor en sportevenementen 
gehouden kunnen worden. Tevens is onze 
accomodatie met terras een uitstekende 
rustplaats voor wandelaars en fietsers welke het 
Natuurpark de Maashorst gaan bezoeken. Voldoende 
parkeerterrein aanwezig, alsmede informatie omtrent 
het natuurpark en omgeving. In alle omstandigheden 
kunnen wij uit eigen keuken faciliteren.



Omgeving

De waterpartijen op de Maashorst bestaan uit een 
diep en een ondiep gedeelte omgeven door 
zonneweide en stranden, waarvan door vele 
dagrecreanten tot de verre omgeving zeer intensief 
gebruik wordt gemaakt. Het ondiepe gedeelte heeft 
een oppervlakte van 4000 m2 en is onder een vlak 
aflopende talud +- 0.50 m1 diep, en als zodanig 
uitstekend geschikt voor kinderen, terwijl direct 
grenzend aan deze plas een uitgebreide speeltuin en 
de horeca is gelegen. Vanuit deze kunt U Uw kinderen 
observeren tijdens het spelen in de waterplas, terwijl 
U vanaf het terras een prachtig uitzicht heeft over de 
speeltuin en de waterpartijen.

 



Contact

Camping de Maashorst 
Palmstraat 7  
5374 PC Schaijk  
 
Telefoon Camping: 0486-461304 
Telefoon Hoofdkantoor: 0412-622198 
Mobiel Beheerder: 06-54295531 
Fax: 0486-425170  
 
Email: info@campingdemaashorst.nl

Voor dringende zaken: 06-54797578 
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