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informatie

recreëren

trekkershutten

campers

campers/parkeren

kampeerveld tenten

nieuw kampeereiland

bestaande functie ver-
deling camping

nieuwe functie ver-
deling camping

P

Natuurontwikkeling ijmeeroever

In 1997 verhuisde Camping Zeeburg van 
de Zuiderzeeweg naar de huidige locatie, 
het eiland in het IJmeer. Dat is al weer 10 
jaar geleden.

Ontwikkelingen in de verblijfsrecreatie 
gaan erg snel; mensen gaan vaker op 
vakantie, het hele jaar door. De 2dehands 
verbouwde Volkswagenbusjes van 
weleer zijn omgetoverd tot luxueuze 
kampeerauto’s van 12 meter en langer... 
Een eenvoudig puntdak-tentje is een 
zeldzaamheid in de huidige zee van 
ruime koepeltenten. En wat vroeger 
slaapzalen waren voor backpackers, zijn 
nu 2-persoons huisjes met meer comfort…

Ook de omgeving van de camping is 
de afgelopen jaren drastisch veranderd. 
Van onvriendelijke rafelrand van de stad 
werd de Diemerzeedijk tot een waardige 
recreatieve dijk, waarvan dagelijks fietsers, 
trimmers en wandelaars gebruikmaken. En 
in het IJmeer is inmiddels een volwaardige 
woonwijk verrezen.

Om dé toonaangevende camping van 
Amsterdam te blijven, anticipeert Camping 
Zeeburg op deze ontwikkelingen. 

Het voorliggend plan behelst een 
kwaliteitsslag voor het gehele 
kampeerterrein; de aanleg van een mooi 
kampeer-eiland met ruimere tentplaatsen,  
camperplaatsen met meer luxe en een 
uitbreiding van het aanbod van onze 
slaapverblijven. Het café-restaurant wordt 
volledig vernieuwd en uitgebreid met een 
fantastisch terras aan het water. Camping 
Zeeburg wil dat haar horecavoorziening 
zeker ook toegankelijk is voor bewoners 
uit de buurt en passanten die op de dijk 
wandelen en fietsen.

Een vernieuwingsslag is als deze is 
noodzakelijk om ook komende 10 jaar de 
gasten te ontvangen op onze befaamde 
manier; open, vriendelijk en tolerant.

please
notice:

• Checkout-time before 10.00 hours A.M. 

for cabins and before 12.00 hours A.M. 

for other guests

• Parking only allowed in the carparks

• Attach registration-sign on a visible place

• No campfires, official fire-area provided

• Dogs on the leash and are NOT allowed 

in the cabins

• Respect your fellow-travellers and keep it

quiet after 22.00 hours

TIPS: 

• enjoy yourself
• good public transportation from the campsite to

the centre of the city. Tickets are available at the
reception 

• parking your car in Amsterdam is very expensive.
You can rent a bike at our campsite 

• you can store your valuable papers etc. in our
free safety deposit boxes

• from the campsite you can easily discover the
special nature of Noord Holland (famous
‘polders’!) on foot or by bike

• a beautiful outdoor swimming pool is at 
200 meters from the campsite: big playground
and special pool for kids.
With discount for campingguests.

w w w . c a m p i n g z e e b u r g . n l

Reception

Laundry

hut
1

Cam per servic eBar/Restaur ant
terrace

Super mark et

Shower  / Toilets

Rent a bike

Cab ins symbol

Pet it-restauran t

Internet c afé

Card phone

Animal farm

Swimming po ol
nearby (200 mtrs)

Dog  walk areaDisabled-toilet

Che mical toilet

Dishwashing

Rub bish

Watertap

She lter

Playground

Rent a canoe

Barbec ue place

FACILITIES:

‘‘ ‘
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bestaande situatie centraleplein, 
versscholen achter hoge beplanting

nieuwe situatie, twee routes 
1, naar het cafe-restaurant, 
2 naar de camping

Centrale dorpsplein

In de oude situatie zijn de gebouwen rondom 
het centrale plein gesitueerd. Een belangrijk 
deel van het bruisende campingleven 
speelt zich af op dit centrale plein met 
een dorps sfeertje. Aan het plein liggen de 
bar-restaurant, de fiets- en kanoverhuur, 
de winkel, receptie, wasserette en een 
toiletgebouw

Vanaf de dijk is van dit alles voor passanten 
niets te merken. De toegangsroute leidt eerst 
langs parkeer- en camperplaatsen, een 
flessenopslag aan de achterkant van de 
winkel naar een verborgen terras. Te veel 
verscholen voor potentiële bezoekers van de 
horeca.
Daarnaast is het voor een passant niet 
duidelijk of hij gebruik mag maken van de 
horeca als hij niet op de camping staat…

Met de aanleg van de nieuwe brug wordt het 
voor gasten in een keer glashelder waarheen 
te gaan; kampeerders volgen de weg naar 
de receptie op het plein, horecabezoekers 
gaan de brug op naar het terras van de bar.

In de nieuwe situatie wordt de oriëntatie van 
het centrale gebied op de dijk gericht. Met 
een fraaie waterpartij wordt het eilandgevoel 
versterkt en ontstaat er een open uitzicht. Het 
nieuwe  café-restaurant krijgt een duidelijke 
entree aan de waterzijde en een ruim 
vlonderterras. Speciaal voor kleine kinderen 
zal er een veilige speelplaats in de nabijheid 
van het terras gemaakt worden. Niet alleen 
leuk voor de kinderen maar ook de ouders 
kunnen dan ongestoord op het terras 
genieten.

Tot slot verhuist de fiets- en kanoverhuur naar 
de ingang aan het water en krijgt een eigen 
botensteiger.
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cafe-restaurant, aanzicht vanaf centrale plein

Cafe-restaurant, aanzicht vanaf de dijk

Cafe-restaurant, aanzicht vanaf het plein 

Cafe-restaurant, aanzicht vanaf de steigerbrug

Café-restaurant

Het nieuwe moderne en uitnodigende café-
restaurant kenmerkt zich door transparantie 
en mooie natuurlijke materialen. Met 
een duidelijke entree aan de nieuw te 
maken waterpartij en ruim vlonderterras 
zullen de gasten zich uitgenodigd voelen 
om een bezoek te brengen. Aan het 
centraleplein komt een tweede entree 
voor de campinggasten. Het gebouw heeft 
met verschillende excentrisch geplaatste 
schuine dakvlakken aansluiting bij de 
bestaande bebouwing. De hoofdruimte 
met een nokhoogte van ten minste 6,5 
a 7 meter, heeft aan de pleinzijde een 
ruime serre waarin de houten vloer van 
het terras doorloopt. Boven de opslag/
koeling wordt een verdieping aangebracht 
die als kantoorruimte gebruikt gaat 
worden. De nokhoogte van het schuine 
dak zal ook hier ca. 7 meter moeten 
bedragen. Om de natuurlijke uistraling 
van het gebouw te benadrukken worden 
een aantal dakvlakken voorzien van een 
groendaksysteem. 
De plattegrond van het café-restaurant 
kenmerkt zich door een flexibel gebruik. 
Tijdens het hoogseizoen wordt de gehele 
ruimte gebruikt en in het laagseizoen 
kunnen op een eenvoudige wijze delen van 
het café-restaurant worden afgeschermd 
zodat bij alle gebruik een prettige sfeer is 
gewaarborgd.
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Kampeereiland ingeklemt tussen de nieuwe natuurOversteek naar het nieuwe kampeereiland

Toiletgebouw, aanzicht ingang 
toilet/douch, mannetje/vrouwtje

Toiletgebouw 

Kampeer eiland

Kamperen is natuurbeleving, zelfs op 
een stadscamping. Dat willen we met de 
realisatie van dit eiland aantonen. Het 
eiland krijgt een unieke kampeersfeer. Je 
bereikt het eiland alleen te voet via een 
brug of stepping stones. 

Het autovrije eiland zal deel uitmaken van 
de natuurlijk omgeving, dwz aansluiten 
op het uiterlijk van de ecologische 
verbindingszone. De verbindingszone loopt 
door aan de oostzijde en zal uiteindelijk 
de hele camping omsluiten. Het uitzicht 
voor de kampeerder wordt  fenomenaal; 
afwisseling tussen gras en riet, nat-
dras, water, met op de achtergrond de 
stedelijke Zeeburger Brug.

Het toiletgebouw is weliswaar zichtbaar, 
maar zal met haar grasdak opgaan in de 
natuurlijke omgeving.
In het laagseizoen zullen we dit terrein 
afsluiten voor kampeerders en wordt 
het gebied tijdelijk teruggeven aan 
de natuurlijke bewoners. Eventuele 
winterkampeerders staan dan met hun tent 
op het hoofdeiland.

Detail grasdak
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Cabins, platte grond nieuwe indeling

Cabins
De bezettingsgraad van de cabins op 
camping Zeeburg is erg hoog. Te vaak 
moeten we gasten teleurstellen omdat 
alles ‘vol’ zit. Daarom willen we het aantal 
bedden uitbreiden.
Tegelijkertijd willen we ook tegemoet 
komen aan de vraag naar meer comfort en 
privacy, echter binnen ons budgetconcept.
We ontwierpen onze eigen Pipo-Zeeburg-
cabin, een eenvoudige slaapvoorziening 
voor 2 tot 4 personen, met een eigen sfeer 
en uitstraling.
In verschillende fasen zullen we de huidige 
cabins in de loop der jaren vervangen door 
deze gebouwtjes. De ligging van de cabins 
zal zodanig zijn dat de meeste cabins 
uitzicht op het water zullen hebben.
Een lang wandelpad zal lopen vanaf het 
centrale plein naar het water, uitmondend 
op een steiger in het IJmeer.


