
KAMPTERREIN 
           voor 
jeugdverenigingen 
 

 Zoek je een kampterrein voor je tentenkamp            

                    in een unieke omgeving? 

      Dat kan te midden van Merksplas-Kolonie! 

Meer info: 
 

GR eventsgroup  
Beemdenstraat 38, bus 1  

2340 Beerse  
0492 25 79 57  

info@gr-eventsgroup.be  

De Landloperskolonie in Merksplas behoort     
samen met Wortel-Kolonie tot Kolonie 5-7, een 
onderdeel van de Koloniën van Weldadigheid in 
België en Nederland. 

Op de Landloperskolonie bevindt zich nu een 
strafinrichting, alsook een centrum voor uitgepro-
cedeerde illegalen. Rondom tref je een volledig 
justitiedorp aan met cipierswoningen, een Grote 
Hoeve, een schooltje en een kapel. Het bescherm-
de landschap is ongeveer 600 ha groot en is      
omsloten door een ringgracht. Het domein       
bestaat uit een rastervormig drevenpatroon     
afgewisseld met akkers en weiden, met bossen, 
vijvers en kleiputten. 

De Spetsers heten je WELKOM! 

Merksplas is een kleine, maar pittige gemeente in 
de Antwerpse Kempen vlak tegen de Nederlandse 
grens. De naam Merksplas is te danken aan de 
Mark, een kronkelend riviertje dat hier ontspringt. 

Merksplas is een agrarische gemeente met moderne 
land- en tuinbouwbedrijven. Daarnaast is het een 
zorggemeente met verschillende dienstverlenings-
centra voor mensen met een beperking. Maar      
tegelijkertijd is er veel bos en natuur zoals het 
Graafsbos, de Hoogmoerheide, het Moer,                
de valleien van de Mark en Noordermark, het park 
Carons Hofke en het parkdomein ‘t Zwart Goor. 

Merksplas is bekend door de voormalige            
Landloperskolonie, een uitgestrekt beschermd     
domein met een mooie drevenstructuur, prachtige 
natuur en pareltjes van gebouwen. Een uniek stuk 
erfgoed in Europa! 

Hier kijk je je ogen uit... 



KAMPTERREIN TARIEF TIPS 

RESERVEREN 

terrein tarief 

per ha  
voor de eerste  
volledige dag 

€ 100 incl. BTW 

= dagprijs 

per ha per dag 

vanaf de  

tweede dag 

€ 80 incl. BTW 

• spring eens binnen in bezoekerscentrum Kolonie 
5-7 of het Gevangenismuseum en kom meer te 
weten over de Koloniën van Weldadigheid 

• 2 gemeentelijke speelpleintjes situeren zich    
vlakbij, ter hoogte van de Kapelstraat 

• het speelbos vind je aan de kom, ter hoogte van 
de ingang van de Kolonie aan het kruispunt  
Vaartstraat-Stw. op Rijkevorsel 

• verschillende themawandelingen en een          
fietsroute vertrekken vanaf bezoekerscentrum 
Kolonie 5-7 

Voor een plaatsbezoek, meer info, de beschik-
baarheid of een reservatie kan je terecht bij:  

GR eventsgroup  
Beemdenstraat 38, bus 1  

2340 Beerse  
0492 25 79 57  

info@gr-eventsgroup.be  

Opgelet: 

Zijn er opbouw– en/of afbraakdagen nodig? 
1e dag: 40% van de dagprijs 
2e dag: 25% van de dagprijs 
3e dag en volgende: 15% van de dagprijs 

Er wordt gewerkt met een voorschotfactuur die 25% 
van het totaalbedrag bedraagt. 

Energiekosten zitten niet inbegrepen in de prijs.  
Gemeente Merksplas voorziet aansluiting van water 
en elektriciteit. Het verbruik zal nadien aangerekend 
worden. 

Kosten voor de afvalverwerking zitten niet            
inbegrepen in de prijs. 

Gemeente Merksplas voorziet een                      
kampterrein van 5,5 ha groot op Merksplas-
Kolonie nabij Speelkolonie de Spetter in de  
maanden juli en augustus. Een kleiner stuk van het 
terrein gebruiken of het terrein opdelen in  
bubbels is ook mogelijk. 

Drankenhandel ‘t Klaverblad uit Beerse levert     
dranken voor het ganse domein:   

Melkerijstraat 2 

2340 Beerse 

014 62 01 78  

bestellingen@tklaverblad.be 

Alle praktische informatie kan je terugvinden in 
het huishoudelijk reglement. 


