
Vrienden van het anarchisme, 
ook voor en na de PL is het hier prettig vertoeven!

Kampeerterrein tot Vrijheidsbezinning
is geopend van 1 april tot 1 november.

Het terrein bevindt zich aan de noordelijke rand van het nationaal park Het Drents-Friese Wold (in 
de zuidoosthoek van Friesland) en wordt beheerd door de Stichting tot Vrijheidsbezinning. Er zijn 30 
vaste seizoensplaatsen, maar ook losse kampeerders zijn van harte welkom. Achter op het terrein is 
er volop de gelegenheid om je tent voor een poosje neer te zetten en van de rust en de mooie 
omgeving te genieten. 

Het Drents-Friese Wold is het op één na grootste aaneengesloten bosgebied van Nederland, maar 
liefst 6500 hectare, met velerlei gemarkeerde fiets- en wandelroutes. Het is een prachtig natuurgebied 
met afwisselend loof- en naaldbossen, stuifzanden, heidevelden, moerasgebieden, vennen en graslanden. 
Plus: een grote verscheidenheid aan planten, dieren en vogels, zoals orchideeën, wilde tijm, 
moeraswolfsklauw en kleine zonnedauw, vossen, reeën en boommarters, spechten, duinpiepers, 
roodborsttapuiters, boomleeuweriken, uilen, haviken en nachtegaals. Teveel om hier op te noemen.

- - - - -

We zijn een vrijheidslievend terrein in zelfbeheer. En wie z’n vrijheid liefheeft, respecteert dus ook de 
vrijheid van z’n medemens. Ervanuitgaand dat alle kampeerders zich medeverantwoordelijk voelen als 
gebruikers van dit terrein, brengt dit met zich mee dat we ons aan enige afspraken houden:

- Er worden hier geen alcohol of drugs gebruikt.
- We proberen zuinig te zijn met energie. 
- We willen graag een schoon en veilig milieu. Voor op het terrein staat een vuilcontainer. Echter, 

papier en glas en klein chemisch afval moeten worden gescheiden en naar de desbetreffende 
containers in het dorp gebracht. Op het terrein zelf staat een compostbak voor organisch afval. 

- Maak geen open vuren op en rond het terrein. Het bos is heel dichtbij, vuur kan dus funest zijn. 
- Er is geen sluitingsuur. Het terrein is dag en nacht toegankelijk. Hou rekening met de rust van 

anderen en vermijd herrie. Het gebouw is ’s nachts gesloten.
- Honden aan de lijn houden, en uitlaten in het bos.
- Auto’s en motoren worden bij de ingang van het terrrein geparkeerd. 
- Gebruik van het terrein en de gebouwen is voor eigen risico. Het kampeerterrein kan niet 

aansprakelijk worden gesteld voor ongelukken of schade. 

- - - - -

TARIEVEN
dagkampeerders € 2,25 per persoon per nacht 
kinderen tot 16 jaar € 1,25 per persoon per nacht
tent/caravan € 1,25 per nacht
gebruik van electriciteit € 2,25 per dag
wasmachine € 1,80 per wasbeurt

Ook verwante groepen zijn welkom. Het grote gebouw is uitermate geschikt voor vergaderingen, 
lezingen, workshops en dergelijke. Vooraf reserveren is echter gewenst. €14 per dag of €7 per dagdeel 
per groep voor de zaal. Plus de kosten van gas, water en licht. 

Kampeerterrein tot Vrijheidsbezinning
Aekingaweg 1-a
8426 GN Appelscha
tel. 0516-431878


