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HARTELIJK WELKOM! 
 

Het doet ons zeer veel genoegen dat 

je Parkcamping ’t Ravenest heeft 

uitgekozen om de vakantie door te 

brengen. Wij hopen dat je een fijne 

tijd zult hebben, vrij van alle 

dagelijkse beslommeringen en 

drukte. 
 

Wij zijn Erik en Daniëlle Geurtsen en 

nemen je graag mee in een klein 

stukje historie over Parkcamping ’t 

Ravenest. 

Sinds 1938 is Parkcamping ’t 

Ravenest al een familiebedrijf.  

Dhr. en Mw. Ravesloot begonnen op 

deze locatie een pluimveebedrijf. 

Om meer inkomsten te genereren 

zijn zij in 1950 in het woonhuis 

gestart met een pension. 

Gaandeweg kwamen er ook 

stacaravans op het terrein en 

daarnaast besloten ze om enkele 

kippenhokken te verbouwen tot 

zomerhuisjes, één kippenhok tot 

toiletgebouw en een grote 

kippenschuur tot caravanstalling. Zo 

werd in 1974 ’t Ravenest geboren.  

In 1981 werd de camping 

overgenomen door hun dochter en 

schoonzoon, Jetty en Co Grift. Door 

de veranderende vakantiebehoefte 

heeft het terrein diverse 

veranderingen ondergaan en kregen 

zij in 1992 de mogelijkheid om uit te 

breiden richting de 

Krachtighuizerweg. Het terrein 

bestond toen uit 80 chalets en 13 

kampeerplaatsen.  
 

In het jaar 2014 zijn wij (dochter en 

schoonzoon) bij dit familiebedrijf 

ingekomen. Met veel trots en 

enthousiasme zullen wij je verblijf  

hier zo aangenaam mogelijk maken. 

In 2019 hebben wij een stuk grond 

aangekocht waarop wij het 

kampeerterrein met 6 ruime 

plaatsen hebben uitgebreid, een 

kleine weide met 2 paardenstallen, 

een extra doucheruimte en kleine 

recreatieruimte hebben 

gerealiseerd. De overige gebouwen 

zullen we de komende winters gaan 

ontwikkelen. 

In de loop van de jaren is er met het 

bedrijf een bewuste keuze gemaakt 

waarbij kwaliteit, comfort, groen, 

ruimte en natuurbeleving centraal 

staan.  

De ligging van ons terrein is een 

ideale uitvalsbasis om op zoek te 

gaan naar cultuur en de natuur in en 

om Putten en de Veluwe.  

 

Om je verblijf zo aangenaam 

mogelijk te maken en voor de 

goede gang van zaken hebben we 

informatie gebundeld in deze 

brochure, wij adviseren je dan ook 

deze door te lezen. 

 

Wij wensen je veel leesplezier en 

een aangenaam en ontspannen 

verblijf. 
 

Erik & Daniëlle Geurtsen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

OPENINGSTIJDEN RECEPTIE 
Alle werkzaamheden op de camping 

voeren wij zelf uit en daarom zijn 

wij op de volgende tijden in ieder 

geval op de receptie aanwezig. 

Van maandag t/m zaterdag staan 

wij klaar van 9.00 tot 10.30 uur en 

van 16.30 tot 17.30 uur.  

Op zon- en feestdagen van 10.00 tot 

11.00 uur. 

Nieuw aangekomen gasten kunnen 

zich, ook buiten receptietijden, 

melden via de intercombel.  

Heb je vragen buiten de 

openingstijden, spreek ons dan aan 

op het park, neem telefonisch 

contact op met de receptie of stuur 

een mail. 
 

VERBLIJFSGEGEVENS 
Het verblijf adres is als volgt: 

 

Parkcamping ’t Ravenest 

Schovenhorsterveldweg 10 

3881 PB Putten 

T. 0341-352159 

E.  info@ravenest.nl 

W. www.ravenest.nl  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

AANKOMST- EN VERTREKTIJDEN 
Welkom op je kampeerplaats.  

Op de dag van aankomst ben je van 

harte welkom vanaf 13.00 uur en de 

dag van vertrek dient de plaats om 

12.00 uur vrij te zijn.  
 

ALARM 
In noodgevallen zijn wij te allen 

tijde te bereiken via de intercombel 

bij de receptie of via 

telefoonnummer 0341-352159. 

Tevens is bij de receptie een AED 

apparaat aanwezig. 
 

AUTOVRIJ KAMPEERTERREIN 
Om de rust zoveel mogelijk te 

waarborgen is ons gehele terrein vrij 

van auto’s. Tijdens je verblijf dien 

je de auto te parkeren op de 

parkeerplaats bij de receptie, of op 

de parkeerplaats aan de overzijde 

van het woonhuis bij de houten 

schuur. Alleen bij aankomst of 

vertrek mag de auto tijdelijk op de 

eigen kampeerplaats geparkeerd 

worden. Voor het vervoer van de 

boodschappen mag je de bolderkar 

gebruiken.  

Van 20.00 tot 8.00 is er geen 

autoverkeer op het terrein 

toegestaan. Wij verzoeken je 

vriendelijk hier rekening mee te 

houden. 

Bezoek dient zijn auto buiten het 

parkeerterrein te parkeren. 
 

BETAALWIJZE 
Wij accepteren contant,- en pin 

betalingen. 
 

 

 

 

mailto:info@ravenest.nl
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AFVAL SCHEIDEN… DOE JE MEE? 
Voor het huisafval hebben we 

afvalcontainers staan bij de 

receptie.  

 

Om stank,- en geluidsoverlast te 

voorkomen vragen wij je om je 

Restafval en schoon PMD-afval in 

gesloten zakken in te zamelen en  

na 20.00 uur géén afval meer 

deponeren. 

Papier: In de blauwe container, 

dozen a.u.b. plat vouwen 

Glas: Schoon aanbieden en 

deponeren in de gele container 

Restafval: Inzamelen in gesloten 

vuilniszakken en deponeren in de 

groene container 

PMD: Plastic, Metaal en 

Drankkartons schoon aanbieden in 

een gesloten zak en deponeren in de 

rode container, los schoon plastic in 

de prullenbak die ervoor staat 

Groen afval: Géén etensresten! 

Deponeren in de hoge kar  

Grof vuil: zoals tuinmeubilair, 

tenten, elektrische apparaten ed., 

mee naar huis nemen 

Batterijen: In het groene bakje aan 

het kippenhok. 
 

BEZOEKERS 
Om diverse redenen is het voor ons 

prettig en noodzakelijk om te weten 

als je visite ontvangt. Daarom willen 

wij je erop attenderen dat je de 

visite altijd dient aan te melden. 

Aangezien bezoekers ook gebruik 

maken van onze faciliteiten vragen 

wij hier een kleine vergoeding voor. 

Bezoek vanaf 10 jaar € 1,50 p.p.. 

Blijft de visite overnachten dan 

dienen zij zich in te schrijven bij de 

receptie. Zij betalen dan het 

nachttarief. 

AANSPRAKELIJKHEID 
Als er sprake is van schade, verlies 

of diefstal moeten wij de 

aansprakelijkheid daarvoor 

afwijzen. 

 

SANITAIRE VOORZIENINGEN 
Voor de persoonlijke verzorging 

staat er op het kampeerterrein een 

verwarmd sanitair gebouw.  

Zowel de dames- als herenzijde 

hebben 2 toiletten, 2 wastafels, een 

gesloten was cabine en een douche 

met veel ruimte. Tevens beschikt de 

herenzijde over 2 urinoirs.  

In de witte boerderij hebben we een 

extra douche en toilet. Deze stellen 

we, voor zowel dames als heren, 

tijdens drukke periodes ter 

beschikking. 

 

DOUCHEN 
Voor het gebruik van de warme 

douche zijn bij de receptie 

douchemunten te koop.  

Een douchemunt kost € 0,25. 

Hiervoor kun je 2,5 minuut warm 

douchen.  

Waarom nu nog douchen met 

douchemunten zul je je wellicht 

afvragen! Als bedrijf moeten we 

veel keuzes maken. Bewust hebben 

we gekozen om te blijven werken 

met douchemunten als betaalmiddel 

voor een warme douche.  

Uit onderzoek is namelijk gebleken 

dat als het gebruik van de warme 

douche gratis is, er een dubbel 

gebruik is aan water en energie.  

Wij denken dat duurzaamheid en 

bewust omgaan met energie 

helemaal van deze tijd is. 

 

 



  

CHEMISCH TOILET 
Het chemisch toilet dient geledigd 

te worden in de stortplaats aan de 

zijkant van het sanitair gebouw. 

Graag de stortplaats naspoelen met 

water en schoon achterlaten. 
 

AFWASPLAATS 
Bij het sanitair gebouw, onder de 

overkapping zijn 2 afwasplaatsen. 
 

WIFI 
Op het gehele terrein hebben wij in 

2015 een geheel nieuwe 

internetvoorziening aangelegd.  

Bij het inschrijven krijg je van ons 

de code waarmee je op de eigen 

plaats van de gratis WiFi gebruik 

kunt maken.  
 

DIGITALE TELEVISIE 
Op ons gehele terrein hebben wij de 

televisie voorziening in 2015 

aangepast. Hierdoor bieden wij een 

ruim aanbod digitale zenders in HD 

kwaliteit aan. De televisie moet 

hiervoor een DVB-C aansluiting 

hebben. Heb je nog een televisie die 

dit niet heeft? Bij ons kun je tijdens 

je verblijf een tuner of een televisie 

huren. 
 

ELEKTRA 
Alle comfortplaatsen beschikken 

over een zekering met 10 ampère. 
  

COMFORT PLAATSEN 
Wij hebben 19 comfortplaatsen. 

Deze plaatsen zijn voorzien van een 

watertappunt, aansluiting 

afvalwater, stroompunt, aansluiting 

televisie en een fietsenrek.  

TREKKERS PLAATSEN 
De 3 trekkersplaatsen beschikken 

over een picknicktafel. 
 

HONDEN 
Op ons gehele terrein zijn géén 

honden toegestaan. 
 

SCHOOLVAKANTIES 
Doordat wij weinig faciliteiten voor 

kinderen aanbieden is het tijdens de 

schoolvakanties ook heerlijk en 

rustig kamperen bij ons. 

 

SPEELVELD 
Op ons terrein is een speelveld 

aanwezig met een schommel, 

glijbaan, zandbak, evenwichtsbalk 

en tafeltennistafel. Ook ligt er een 

jeu de boules baan en is er de 

mogelijkheid om een balspel te 

spelen.  
 

POST 
De dagelijkse post ligt in het postvak 

bij de receptie. 
 

DAGBLADEN 
Dagelijks zijn er diverse 

ochtendkranten te koop bij de 

receptie. Graag gepast of met 

bonnetje betalen in het daarvoor 

bestemde geldbakje. 
 

RUSTTIJDEN 
Van 23.00 tot 8.00 uur hechten we 

er belang aan dat we elkaars rust 

respecteren. 

 

 

 

 

 



  

TARIEFREGLEMENT 

Onder een kampeerplaats verstaan   

wij één kampeermiddel. 

Bij ons is het mogelijk om speciale 

seizoen arrangementen te boeken.  

De prijzen en data hiervoor staan op 

onze prijslijst. De genoemde prijzen 

zijn exclusief toeristenbelasting en 

het verbruik van elektra, maar 

inclusief WiFi, digitale TV, water,- 

en rioolaansluiting. Voor overige 

verblijven berekenen wij altijd het 

tarief kampeerplaats, dit is inclusief 

elektra, WiFi, digitale televisie, 

water en rioolaansluiting.  

De toeristenbelasting wordt apart 

berekend.  

 

TOERISTISCHE INFORMATIE 
Toeristische informatie over de 

omgeving ligt in het folderrek bij de 

receptie.  

In een informatiemap op de receptie 

hebben wij een aantal fiets- en 

wandelroutes in de directe 

omgeving. Hiervan kun je gratis een 

kopie meenemen. Tevens verkopen 

wij op de receptie de nieuwste 

knooppunten fietskaart, 

wandelroutekaart en klompenpaden 

routes. Mist je informatie en wilt je 

dit graag delen met 

medekampeerders? Geef het aan ons 

door. Om het aanbod in onze 

omgeving nog completer te maken, 

vullen wij de informatie graag aan. 

 

Putten heeft ook een vernieuwd en 

sfeervol VVV- kantoor met een ruim 

assortiment streekproducten, fiets- 

en wandelkaarten. Ook geven zij 

graag informatie over de vele 

bezienswaardigheden in Putten en 

omgeving.  

Het VVV kantoor vind je op het 

marktplein bij het gemeentehuis. 

Kijk voor de actuele openingstijden 

op www.vvvputten.nl onder contact 
 

FIETSKNOOPPUNTEN ROUTE 
Onze camping heeft een eigen 

knooppunt, namelijk 520. 

Vlakbij onze camping vind je 

fietsknooppunt 20, 50, 52 en 56 hier 

kun je diverse routes oppakken. Op 

je smartphone, kun je de gratis 

fietsapp van fietsnetwerk 

downloaden.  

 

WANDELEN DOOR EEN DIVERS 

LANDSCHAP 
Putten is een dorp met een verhaal. 

Op meerdere plekken in het 

centrum (en daarbuiten) zijn 

herinneringen te vinden die ons mee 

terug nemen in de tijd.  

Met de Historische dorpswandeling 

van het Puttens Historisch 

Genootschap kun je kennis maken 

met deze bijzondere plekken.   
 

Met de ‘dansende bomen’ behoort 

het Speulder- en Sprielderbos tot de 

oudste en mooiste bossen van 

Nederland. Hier kun je ronddwalen 

alsof het een echt oerbos is. 

Staatsbosbeheer laat de natuur haar 

gang gaan in dit gebied. 

 

Een andere mogelijkheid voor een 

wandelroute zijn de klompenpaden. 

Klompenpaden zijn rondwandelingen 

in het agrarisch cultuurlandschap. 

Ze gaan zoveel mogelijk over 

historisch tracé en voeren over 

onverharde paden via boerenland en 

landgoederen.  

http://www.vvvputten.nl/


  

Rust, kleinschaligheid en de 

combinatie van cultuur en natuur 

bepalen de sfeer en vertellen 

bewoners en wandelaars over de 

geschiedenis van hun omgeving.  

 

In de gemeente Putten zijn  4 

klompenpaden; het Norderpad, het 

Oldenallerpad, Hoeverveldpad en 

het Huinerpad.  

 

Sommige wandelingen kun je ook 

samen met een gids lopen.  

Meer informatie en kaartverkoop bij 

VVV Putten. 

 

Je kunt Putten en haar rijke cultuur 

en historie ook verkennen aan de 

hand van een mooie wandel- of 

fietsroute langs verschillende 

kunstwerken en monumenten.  

Met de gids "Kunst & Monumenten in 

Putten: Verrassend, Veelzijdig, 

Veelzeggend" kun je zelfstandig 

meer dan dertig openbare 

kunstwerken in Putten bekijken en 

ontdekken. Meer informatie bij het 

VVV kantoor.  

 

 

 

 

 

Tegenover de ingang van ons 

chaletpark aan de 

Krachtighuizerheide begint een 

mooie wandelroute door het 

grondwaterbeschermingsgebied.  

Dit achterliggende gebied is een 

belangrijk waterwingebied voor de 

gemeenten Putten, Ermelo, 

Garderen en Voorthuizen.  

Op het bord is informatie te lezen 

over de omgeving, de historie, de 

bomen, drinkwaterwinning en 

natuurlijk de wandeling. Tevens kun 

je hier de wandelapp downloaden. 

 

2020 HERDENKINGSJAAR 

In 2020 vieren we 75 jaar bevrijding. 

Zo is er o.a. een belevenisroute 
ontwikkeld. Deze is ook erg leuk en 

leerzaam voor kinderen. Meer 

informatie VVV Putten 

 

AUTODAGTOCHT 
Prachtige route van circa 80 km over 

de uitgestrekte Veluwe. Langs mooie 

landgoederen, heidegebieden en 

kroondomeinen ervaar je de 

diversiteit van de Veluwe optimaal!  

Deze routekaart is te koop bij het 

VVV kantoor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DORPSCENTRUM 
Het gezellige dorpscentrum wordt in 

2020 en 2021 onder handen  

genomen. Ze zullen dit gefaseerd 

aan gaan pakken en beginnen met 

het marktplein. De markt zal dan 

achter het gemeentehuis zijn.  



VOORZIENINGEN IN PUTTEN 

EN OMGEVING  
 

APOTHEEK 
Voor medicijnen kun je terecht bij:  

 

Apotheek De Eng 

Engweg 8b 

3882 AL Putten 

0341-358220 

deeng@benuapotheek.nl  

Openingstijden: 

Maandag t/m vrijdag 8.00–18.00 uur 

 

Apotheek de Zandloper 

Garderenseweg 6 

3882 AH Putten 

0341-351012 

dacosta@benuapotheek.nl  

Openingstijden: 

Maandag t/m vrijdag 8.00-18.00 uur 

Zaterdag       9.00-13.00 uur 

 

Buiten deze openingstijden kun je 

voor spoedrecepten terecht bij de 

dienstapotheek Noord West Veluwe. 
Deze bevindt zich naast de 

huisartsenpost op het terrein van 

ziekenhuis St. Jansdal. 

Openingstijden:  

Maandag t/m vrijdag 18.00-8.00uur 

Zaterdag en zondag  18.00-9.00uur  

 

Overdag in het weekend en op 

feestdagen kun je terecht bij de 

Dienstapotheek/Poli-apotheek in de 

centrale hal van Ziekenhuis St. 

Jansdal. 

 

 

 

 

 

MEDISCHE HULP NODIG? 
 

 

HUISARTSEN 
Putten heeft meerdere 

huisartsenpraktijken. Kijk voor de 

dienstdoende huisarts op het 

pamflet bij de receptie. 
 

HUISARTSENPOST 
Buiten kantoortijden en in het 

weekend bel je de huisartsenpost, 

0900-3410341. 

Adres: 

Wethouder Jansenlaan 90 

3844 DG Harderwijk 

 

SPOEDEISENDE HULP 
Alarmnummer 112 is voor 

spoedeisende hulp bij levensgevaar. 

Bij ons op de receptie is een AED 

apparaat aanwezig. Druk hiervoor op 

de receptie(intercom)bel.  

Deze is altijd doorgeschakeld naar 

een mobiel nummer van ons. 

Tevens zijn wij in het bezit van ons 

BHV diploma. (Bedrijfs Hulp 

Verlening) 

 

HOE TE HANDELEN BIJ ONGEVAL 

• Blijf rustig en bel 112 

• Vraag hulp aan omstanders 

• Laat het slachtoffer nooit 

alleen 

• Bel de receptie 0341-

352159, er is een BHV-er en 

AED apparaat aanwezig 

• Zorg dat iemand de 

hulpdiensten aan de weg 

opvangt en diegene moet 

hen naar de spoedplek 

begeleiden 

 

mailto:deeng@benuapotheek.nl
mailto:dacosta@benuapotheek.nl


 

ZIEKENHUIS ST. JANSDAL 
We hopen niet dat het nodig is, 

maar moet je onverhoopt naar het 

ziekenhuis, het dichtstbijzijnde 

ziekenhuis is het St. Jansdal in 

Harderwijk. 

 

Het adres is: 

Wethouder Jansenlaan 90 

3844 DG Harderwijk 

0341-463911 

 

TANDARTS 
Als je tijdens de vakantie een 

tandarts nodig mocht hebben kun je 

bij verschillende praktijken in 

Putten terecht. Meer informatie kun 

je vinden op het informatiebord bij 

de receptie. 
 

POLITIE 
Bureau Putten 

Papiermakerstraat 2 

3881 BL Putten 

0900-8844 
 

DORPS CENTRUM 
In het mooie en historische centrum 

kun je gezellig je dag doorbrengen. 

Je vindt er een grote 

verscheidenheid aan winkels, 

lunchrooms en eetgelegenheden. 

Ook op historisch gebied is er veel 

te ontdekken. Denk hierbij aan bijv. 

het monument “Het vrouwtje van 

Putten”, museum Oktober 44, de 

Liberation route, enz..  
 

WEEKMARKT 
Elke woensdagmorgen van 8.00 tot 

12.30 uur is er in het centrum van 

Putten op het marktplein een grote 

en gezellige weekmarkt. 
 

FIETSVERHUUR 
Voor het huren van een elektrische 

fiets, elektrische mountainbike, 

mountainbike of stadsfiets kun je 

terecht bij de receptie.  

Gelieve een dag van te voren bij de 

receptie of online reserveren. 

www.bcebikes.nl/informatie/fietsve

rhuur  

 

ZWEMBAD 
Weer of geen weer, bij Bospad 

Putten schijnt altijd de zon. 

Je vindt hier binnenbaden, 

peuterbaden, een groot en mooi 

subtropisch zwembad met glijbaan, 

jacuzzi, stoombaden, sauna, 

kruidenbaden, etc..  

Ga je liever banen zwemmen, hier 

hebben zij speciale tijden voor 

gereserveerd, zodat je in het 25 

meter bad ongestoord kunt banen 

zwemmen. 

Vanaf 5 mei t/m 3 september is het 

grote buitenbad met ligweides ook 

geopend. Tevens is het mogelijk om 

op de kanovijver te gaan kanovaren 

of waterfietsen te huren. Ook is er 

een grote speeltuin, midgetgolf en 

kunt u er gratis parkeren en heerlijk 

eten. Kaarten zijn bij het zwembad 

te verkrijgen.  

Voor actuele informatie, 

openingstijden en evenementen 

kunt u kijken op 

www.bosbadputten.nl  

In 2020 is de bouw van een 

bijzondere wildwaterbaan afgerond. 
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STRAND NULDE 
Uniek gelegen aan het Nuldernauw 

vind je recreatiegebied Strand 

Nulde. Je hebt hier een prachtig 

uitzicht op de Randmeren en de 

Flevopolder. De verschillende 

zandstranden, de ruime ligweiden 

en voorzieningen maken Strand 

Nulde tot de ideale plek voor een 

dagje uit.  
 

THEATER 
In o.a. het Cultureel Centrum van 

Putten zijn diverse 

theatervoorstellingen.  

Kijk voor het programma op 

www.theaterstroud.nl . 

Ook worden er jaarlijks op 

verschillende locaties in Putten 

diverse evenementen georganiseerd.  
 

KAMPEERWINKEL 
Kampeerwereld Hendriks 

Harderwijkerweg 183 

3852 AC Ermelo 

0341-414013 

www.kampeerwereld.nl  
 

FIETSREPARATIE 
Giant Store BCE Bikes 

Papiermakerstraat 9 

3881 BK Putten 

0341-351595 

Dinsdag t/m vrijdag.: 8.00-18.00 uur 

Vrijdagavond:       19.00-21.00 uur 

Zaterdag:         8.00-16.30 uur 

Reparatie alle fietsmerken. 

Ook bieden zij de mogelijkheid om 

je fiets bij je verblijf op te halen. 
 

 

 

 

 

SUPERMARKTEN & WINKELS 
Putten heeft een ruim aanbod van 

winkels en supermarkten.  

Er zijn onder andere: 

Albert Heijn, Emté, Plus, Lidl, Aldi, 

Deka, Boni, Ijssalon, Wibra, Xenos, 

Hema en vele ambachtelijke 

winkels. 

Alle winkels zijn op zondag de hele 

dag gesloten. De meeste horeca 

gelegenheden zijn op zondag wel 

geopend. 
 

OPENBAAR VERVOER 
De bushalte bij het dorpscentrum is 

de meest centrale bushalte. Vanaf 

halte “centrum” kunt u alle kanten 

op reizen. Richting: 

Nijkerk/Amersfoort (lijn 103), 

Voorthuizen/Barneveld (lijn 205), 

Ermelo/Harderwijk (lijn 205), 

Garderen/Apeldoorn (lijn 107) of 

het station van Putten (lijn 107) . 

Lijn 107 kunt u al iets eerder 

oppakken bij halte “De Vijverhof” 

en lijn 205 kunt u ook al een halte 

eerder oppakken bij halte 

“Welkoop”. 

Het NS station ligt buiten het 

centrum van Putten en is bereikbaar 

met de buslijn 107. Tevens is er 

ruime parkeergelegenheid voor de 

auto. 
 

VVV PUTTEN 
Kerkplein 15 

3881 BH Putten 

0341-351777 

www.vvvputten.nl  
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KERK- EN HEIDEDIENSTEN 
 

Putten is van oudsher een 

christelijke gemeente en heeft 

doordoor een rijk aanbod van 

geloofsgemeenten.  

Tijdens de zomermaanden worden 

er heidediensten gehouden op de 

krachtighuizerheide tegenover de 

hoofdingang van ons chaletpark. 

Meer informatie over de tijden en 

diensten vind je bij de receptie. 

 

Overzicht kerken: 

 

Gereformeerde gemeente: 
 

Gereformeerde kerk 

Achterstraat 39 

3882 AE Putten 
 

Christelijk Gereformeerde 

gemeente: 

 

Locatie:  

Hoflaan 3 

3881 LT Putten 

 

Hervormde gemeente: 
 

Andreas Kerk 

Voorthuizerstraat 14 

3881 SH Putten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hervormde/Protestante gemeente: 
 

Oude kerk 

Kerkplein 11 

3881 BH Putten 

 

Nieuwe kerk 

Kerkstraat 96 

3882 BV 

 

Zuiderkerk 

Beulekampersteeg 3 

3882 LJ Putten 

 

Rooms Katholieke gemeente: 
 

Rooms Katholieke kerk 

Brinkstraat 85 

3881 BP Putten 

 

Evangelische gemeente: 
 

Locatie: 

Brinkstraat 91 

3881 BP Putten 

 

Hersteld hervormde gemeente: 
 

Hervormde kerk 

Henslare 2 

3882 PK Putten 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

UITSTAPJES IN PUTTEN EN 

OMGEVING 
 

LANDGOED SCHOVENHORST 
Parkcamping ’t Ravenest ligt vlakbij 

Landgoed Schovenhorst.  

Dit landgoed bestaat sinds 1848 en is 

het mooiste geheim van Putten.  

Het heeft 5 bomentuinen die in de 

19e en 20e eeuw ontstonden en waar 

nu verschillende themawandelingen 

doorheen lopen, een Bostoren om 

het hele gebied rondom Putten 

vanaf de hoogte te bekijken, een 

museum, een speelbos en een 

restaurant, waar je heerlijk kunt 

koffiedrinken of genieten van lunch 

of diner in de kruidentuin.  

Tevens worden daar verschillende 

themadagen, workshops, 

kinderspeurtochten en theater 

voorstellingen georganiseerd. 

Kijk op www.schovenhorst.nl voor 

de actuele informatie. 

Adres: Garderenseweg 93 

 

LANDGOED OLDENALLER 
Verken Landgoed Oldenaller, een 

afwisselend landgoed met bos, natte 

heidevelden, boerderijen en 

landbouwgronden. De omgeving 

tussen Putten en Nijkerk in de 

Gelderse Vallei, is ideaal voor 

wandelingen en fietstochten, maar 

ook excursies op het landgoed zijn 

mogelijk.  
Adres: Oldenallerallee 5, Putten 

 

 

 

 

 

ACTIEF OP DE VELUWE 
Een weekendje of dagje uit met 

activiteiten op de Veluwe! Huur een 

E-step, Mini, tandem, fiets of GPS 

om de Veluwe in een prachtige 

route te ontdekken!  

Kijk op www.veluwespecialist.nl 

voor de mogelijkheden.  

 

MUSEA EN MONUMENTEN 
Wil je graag meer weten over de 

geschiedenis van Putten en over de 

leefwijze van de inwoners in 

vroegere tijden dan is een bezoekje 

aan een van de Puttense musea de 

moeite waard. Putten heeft ook een 

groot aantal monumenten. Leer hier 

bijvoorbeeld meer over de 

gebeurtenissen die Putten hebben 

getroffen tijdens de 2de 

Wereldoorlog of neem een kijkje bij 

de Molenaar terwijl hij de wieken 

van de molen laat draaien. 

Breng eens een bezoek aan Museum 

“De Mariahoeve, het Herdenking hof 

& monument “Het vrouwtje van 

Putten”, gedachtenisruimte 

“Oktober ’44” of museum “De Tien 

Malen”.  

 

KORENMOLEN ’T HERT 
Korenmolen ’t Hert is een 

opvallende verschijning in het 

eeuwenoude dorp Putten. De molen 

wijst naar de tijd waarin de 

korenvelden het beeld van de 

Puttereng bepaalden en stond toen 

als een wachter aan de ingang van 

het dorp. De molen draait nog 

regelmatig en er zijn ook 

rondleidingen. 

Adres: Halvinkhuizerweg 1, Putten 

 

http://www.schovenhorst.nl/
http://www.veluwespecialist.nl/


 

STOOMGEMAAL PUTTEN 
Het Putter Stoomgemaal is het 

laatst gerestaureerde 

schepradgemaal in Nederland.  

Elke woensdag van 9.00 tot 12.00 

uur werken de vrijwilligers van het 

Putter stoomgemaal aan het 

onderhoud van de machine en 

bezoekers zijn dan van harte 

welkom om een kijkje te komen 

nemen. 

Adres: Arlersteeg 30-32, Putten 

 

DELTA SCHUITENBEEK 
Geniet van de rust en de bijzondere 

waternatuur bij Delta Schuitenbeek. 

Aan de rand van de Veluwe liggen de 

randmeren en het Nuldernauw waar 

de natuur zoveel mogelijk met rust 

gelaten wordt. Vogelaars kijken hun 

ogen uit vanuit de zeer ruime 

vogelhut die aan de rand van het 

natuurontwikkelingsproject staat. 

Adres: Strandboulevard 5, Putten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZWAARTEPUNT VAN NEDERLAND 

Frans Storbeck, informaticus 

geoloog en wetenschappelijk 

medewerker aan de Gemeentelijke 

Universiteit van Amsterdam, 

berekende in 1984 het zwaartepunt 

van Nederland met de computer. Hij 

kwam met zijn berekeningen uit op 

de kilometercoördinaten 472.7 

noord en 171.8 oost, gelegen binnen 

het grondgebied van de gemeente 

Putten. 

In 1984 werd op de locatie van het 

zwaartepunt een steen met een ring 

geplaatst met de tekst "Til 

Nederland op aan deze ring en 

niemand zal het merken". 

Het zwaartepunt ligt op loopafstand 

van onze camping in een prachtig 

stukje natuur. 

 

MEER INFORMATIE: 
Meer informatie en routeplanners 

naar de locaties kunt u vinden op de 

volgende link:  

www.vvvputten.nl en klik op 

bezienswaardigheden of andere 

onderwerpen naar keuze. 

 

HET SOLSCHE GAT 
Het Solsche Gat is een zogenaamde 
leemkuil, waar boeren op de Veluwe 
leem afgroeven. Waarschijnlijk is de 
kuil al ontstaan tijdens de 
voorlaatste ijstijd als 
een pingoruïne. Een grote klomp ijs 
in de bodem, liet bij het smelten 
een grote krater achter. Onder in 
het gat is een moerassig terrein 
ontstaan met daarin een poel. In het 
drassige Solsche Gat is een voor de 
Veluwe bijzondere plantengroei 
ontwikkeld.  
 

http://www.vvvputten.nl/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Pingoru%C3%AFne
https://nl.wikipedia.org/wiki/Moeras
https://nl.wikipedia.org/wiki/Poel_(water)


 

CULINAIR GENIETEN 
 

PUTTEN 
In het gezellige dorpscentrum van 

Putten zijn tal van leuke eet- en 

drinkgelegenheden. Het aanbod is 

zeer divers en voor ieder wat wils. 

 

BELEEF KASTEEL STAVERDEN 
Het landgoed ligt midden in het 

groene hart van de Veluwe, heeft 

een oppervlakte van in totaal 718 ha 

en strekt zich uit over een lengte 

van bijna 7 kilometer. Een ideale 

plek om te wandelen en te fietsen. 

Vanaf de grote parkeerplaats (P2 

Uddelermeerweg) zijn drie 

verschillende fiets- en wandelroutes 

uitgezet. De thema’s verschillen van 

elkaar; waar de één meer langs 

boerderijen loopt, leidt de andere 

route u door de bossen. De routes 

zijn uitstekend te combineren en 

eindigen allen in de kasteeltuinen 

van Staverden. Ter afsluiting 

genieten van een hapje en een 

drankje in de Brasserie maakt de 

dag compleet. 

 

Door de grote afwisseling van loof- 

en naaldhout, houtwallen, beekjes 

en bloemrijke velden is landgoed 

Staverden een van de mooiste 

wandelgebieden van ons land. 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOSHUIS DRIE 
Midden in de oudste aaneengesloten 

bossen van Nederland, heet het 

team van Boshuis Drie je van harte 

welkom in de monumentale Veluwse 

boerderij uit 1765. Bij mooi weer 

kunt u genieten op de prachtige 

terrassen en bij slecht weer bij de 

knapperende haard. Of je nu komt 

voor koffie met huisgemaakt gebak, 

lunch of diner: zij zijn er trots op je 

te mogen ontvangen!  

De route ernaartoe, wandelen, op 

de fiets of met de auto is echt 

genieten! 

Geopend: Dinsdag t/m Zondag 

 

DE SCHAPEDRIFT 
De schaapskooi in Ermelo is één 

van de grootste van Nederland. 

Elke dag graast de schaapskudde 

(met het zeldzame ras ‘Veluws 

Heideschaap’) over de Ermelosche 

Heide. In het bezoekerscentrum 

naast de schaapskooi hangt een 

kaart waarop te zien is waar de 

schaapskudde op dat moment 

loopt. En het is geen probleem om 

daar zelf naar toe te wandelen. 

 

In het bezoekerscentrum is verder 

informatie te vinden over de 

schaapskooi, de schapen, de historie 

van het gebied en de natuurwaarden 

daarvan. Ook worden regelmatig 

natuurexcursies en excursies naar 

een onderduikershol georganiseerd. 

Verder is het bezoekerscentrum een 

rustpunt voor of na een wandeling 

over de Ermelosche Heide. Er is 

onder andere koffie en frisdrank 

verkrijgbaar en er kunnen 

streekproducten worden gekocht.  



 

PRETPARKEN & 

DIERENTUINEN 
In de nabije omgeving zijn diverse 

pretparken en dierentuinen te 

vinden. 

 

JULIANATOREN 
De Julianatoren in Apeldoorn is een 

gezellig, veilig en overzichtelijk 

pretpark. Het pretpark, met méér 

dan 60 te gekke attracties, biedt 

een heerlijk dagje uit aan gezinnen 

met kinderen van 2 tot 12 jaar. 

 

APENHEUL 
De Apenheul ligt in Apeldoorn 

midden in het 250 ha grote 

natuurpark Berg en Bos. Een dagje 

uit naar Apenheul is altijd 

verrassend. In het prachtige, groene 

dierenpark loop je tússen de apen! 

 

WALIBI 
Hardgaan doe je in Walibi Holland, 

dé plek voor diehards. Durf jij in de 

nieuwe achtbaan Lost Gravity?  

Koop nu je tickets voor een dag vol 

adrenaline in Walibi ... 
 

DIERENTUIN AMERSFOORT 
Kies voor een dagje uit naar de 

meest kindvriendelijke dierentuin. 

Kom dichtbij de dieren en bekijk ze 

van alle kanten via de unieke Klim 

Alles-route!  
 

MAÏSDOOLHOF 
Heeft u ook zin in een gezellig dagje 

uit, maar is het vaak te duur?  

Kom dan naar de maisdoolhof-

speelboerderij in Voorthuizen voor 

een goedkoop uitje. Er valt veel te 

beleven ... 

MIDGETGOLF TERRA NOVA 
De minigolfbanen van Terra Nova 

liggen achter het restaurant mooi 

gecentreerd rond de grote fontein. 

Omdat er ook een overdekte 

minigolfbaan is kun je ook met 

slecht weer een balletje slaan.  

In het gezellige eetcafé in Route 66 

stijl kunt u terecht voor een kopje 

koffie, de lunch, gezellig borrelen of 

een heerlijk diner. Het adres is 

Nijkerkerstraat 12 in Putten. 

 

SCHATEILAND 
SchatEiland Zeumeren is het 

grootste overdekte 

avonturenparadijs van Nederland 

(ruim 5500m2). In een volstrekt 

unieke en sfeervolle locatie aan het 

water vaart SchatEiland je terug 

naar een tijd van zeevaart, 

onbewoonde eilanden, verborgen 

schatten en piraterij. Kinderen tot 

12 jaar kunnen urenlang spelen en 

ontdekken, klimmen en klauteren, 

schatgraven met de kapitein, 

goudzoeken, springen en glijden, 

schieten met de ballenkanonnen en 

nog veel meer! 

 

KLIMBOS GARDEREN 
Het hoogste en veiligste klimbos van 

Nederland ligt in Garderen, midden 

op de Veluwe.  

Daarbij is het klimbos geschikt voor 

iedereen langer dan 1.20 m. 

Adres: Putterweg 81 

Openingstijden: Kijk op 

www.klimbosgarderen.nl  

 

 

 

 

http://www.klimbosgarderen.nl/


 

STREEKPRODUCTEN 
 

Bij het VVV kantoor kunt u diverse 

lekkere en mooie streekproducten 

kopen. 

 

BOSBESSENKWEKERIJ 
Bosbessenkwekerij De Pollekamp ligt 

idyllisch in een bosrijke omgeving op 

de grens van Putten en Ermelo en 

grenst aan landgoed Oud 

Groevenbeek en de Groevenbeekse 

heide. 

Adres: Watervalweg 98 

Openingstijden: Kijk op 

www.pollekamp.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE VROLIJKE GEIT 
In het landelijke dorpje Putten is 

Landwinkel De Vrolijke Geit 

gevestigd op het erf van de 

geitenboerderij van familie Dekker.  

Landwinkel De Vrolijke Geit is 

gelegen aan diverse wandel- en 

fietsroutes, zoals het Klompenpad. 

Je kunt er de auto parkeren voor 

een fraaie wandeling of fijne 

fietstocht. Achter de Landwinkel is 

een rustpunt ingericht. Schenk een 

lekker kopje koffie of thee in.  

In de Landwinkel is voor erbij van 

allerlei lekkers te verkrijgen. 

Adres: Klunenweg 4 

Openningstijden: Kijk op 

www.devrolijkegeit.nl  

BOERDERIJWINKEL 

GROENEWOUD 
Bij de Boerderijwinkel van de 

familie van Wincoop kan u terecht 

voor pure en eerlijke 

streekproducten. De melk, yoghurt, 

boter en verschillende soorten 

karnemelk komt van de eigen 

koeien. De andere producten zoals 

onder andere eieren, kaas, 

bakmixen, ijs, kippenvlees en 

aardappelen komt van andere 

streekproducenten.  

Bij Boerderijwinkel Groenewoud is 

het ook mogelijk om 

cadeaupakketjes te halen. Op het 

terras is het heerlijk vertoeven 

onder het genot van een schepijsje, 

kopje koffie, zelf gebakken koek en 

andere lekkernijen. 

Adres: Hardenbergerweg 2 

Openingstijden: Kijk op 

www.boerderijwinkelgroenewoud.nl 

 

THEETUIN ’T VEENHUUSJE 
Gelegen in het groene buitengebied 

van Putten, temidden van fiets- en 

wandelroutes, wordt u van harte 

welkom geheten bij ‘t Veenhuusje in 

Putten. Tussen de bloeiende 

seizoensbloemen of onder de 

schaduwrijke boomgaard kunt u in 

de theetuin genieten van een lekker 

kopje thee of koffie met 

huisgemaakte taart, een heerlijk 

ijsje of een lunch met een glas 

natuursap. 

Natuurlijk genieten, de enige die u 

‘storen’ zijn de vogels, vlinders, 

kippen of misschien wel een 

konijntje die zich even laat zien. 

Adres: Veenwaterweg 16 

Openingstijden: Kijk op 

www.veenhuusje.nl  

http://www.pollekamp.nl/
http://www.devrolijkegeit.nl/
http://www.veenhuusje.nl/


 

PLUKTUIN ’T PLATTELAND 
Omgeven door windsingels en 

weilanden is het een ontspannen 

vertoeven in de Pluktuin.  

Even genieten van de rust, het 

eenvoudige, een kopje koffie of 

thee en dan ….. oogsten! 

Je mag zelf oogsten, zij helpen je 

graag op weg.  Daarom staan er een 

mand, schaar/mesje voor je klaar. 

Wil je zelf je verpakkingsmateriaal 

meenemen?  

Adres: Engersteeg 14 

Openingstijden: Kijk op 

www.pluktuinhetplatteland.nl  

 

OUD GROEVENBEEK 
Op landgoed Oud Groevenbeek 
vormt een statige villa het stralende 
middelpunt. Het is heerlijk 
wandelen en fietsen over het 
landgoed langs bossen met mooie 
zichtassen, een watertoren, een 
druivenkas en houtstruwelen.  
Geniet nog lekker na in het gezellige 
theehuis. 

Vroeger was Oud Groevenbeek 
geheel zelfvoorzienend. In de tuin 
werden groenten en fruit geteeld. 
De kasteelachtige watertoren uit 
1912 zorgde voor drinkwater voor de 
villa en het kassencomplex. Het vee 
op de boerderij zorgde voor vlees en 
melk. In de druivenkas uit 1915 
worden nu nog druiven geteeld, 
waarvan wijn met de naam ‘Chateau 
Oud Groevenbeek’ wordt gebotteld. 
Adres: Putterweg 230 
Openingstijden: Kijk op 
www.wijngaardoudgroevenbeek.nl  

 

 

 

CHALETPARK ‘T RAVENEST 
Naast het toeristisch kamperen is er 
op onze kleinschalige groene 
camping ook de mogelijkheid om je 
eigen chalet te kopen.  
Ons chaletpark bestaat uit 80 
vrijstaande chalets op ruime kavels 
die veel vrijheid en privacy bieden.  
Wil je graag meer informatie over 
een eigen chalet of een chalet die 
te koop staat bezichtigen, wij 
helpen je graag. 

NAWOORD 
Dit informatieboekje over onze 
camping en de omgeving hebben wij 
met zorg samengesteld. Mocht je 
informatie missen of zijn er 
tussentijds wijzigingen doorgevoerd 
die ons zijn ontgaan, geef het gerust 
aan ons door. 

Wij wensen je een plezierige en 
ontspannen tijd toe op onze 
camping. 

Erik & Daniëlle Geurtsen 

 

 

 

http://www.pluktuinhetplatteland.nl/
http://www.wijngaardoudgroevenbeek.nl/

