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Stuufhoi!

Beleef de Zandstuve
Wie voor het eerst vakantie viert bij Kampeerdorp de Zandstuve staat vaak 

versteld van de vele faciliteiten, de natuurlijke ligging, het professionele 

recreatie- en musicalteam, maar vooral ook van de gastvrije sfeer. Ontspan 

en geniet, want wij zorgen ervoor dat jullie onbezorgd vakantie kunnen 

vieren!

 

Voor jong en oud valt er veel te beleven op de camping, maar ook in 

de prachtige landelijke omgeving van Hardenberg. We hebben ruime 

kampeerplaatsen en prachtige glamping-accommodaties. Dat klinkt heel 

groot, maar onze camping is mede dankzij kindvriendelijke bewegwijzering 

heel overzichtelijk. Ons veelzijdige Stuufteam organiseert stuversleuke 

activiteiten voor kinderen. Samen met Berk de Zandwachter, Bella de 

Zeenimf, Buur Zonnevuur, Cobus de Uil en Bliz Wintervos beleven de 

kinderen de waanzinnigste avonturen op Stuufeiland. Dit is voor veel van 

onze gasten een reden om het niet bij één bezoek te laten. Deze brochure 

is vooral bedoeld als eerste kennismaking met ons veelzijdige bedrijf. 

Natuurlijk hopen wij dat jullie zelf komen ervaren wat Kampeerdorp De 

Zandstuve zo uniek maakt! 

Tot Stuuf!
Stuufeilandbewoners en medewerkers

  
  

  
  

  
  
De

 Za
ndstuve

        Elke dag een ander 

av
on

tu
ur

!

De bewoners van het StuufeilandBella de Zeenimf, zij is de juf van de onderwaterschool en vindt 
Berk heel lief. Berk de Zandwachter, hij kent alle speurspreuken, 

weet alles van bomen en de natuur. Bliz Wintervos is een 
echte stoere, ondeugende meid, haar krijg je niet gauw bang. Buur 
Zonnevuur, hij is van de zon gevallen en soms lijkt het wel of 
hij een zonnesteek heeft, hij is grappig, soms stoer maar meestal 
niet. Cobus de Uil, tja Cobus is de grootste knuffelvriend van de 
camping. Zijn nest zit boven in het speelkasteel waar hij vooral ligt te 
slapen. Maar als hij wakker is, geeft hij graag ieder kind een handje.

Elke dag 
een ander 

avontuur!



Geschiedenis van de Zandstuve
1968 Camping de Zandstuve wordt opgericht door Albert Eshuis. Het begint met een  

 paar plaatsen in het bos tussen de jeneverbesstruiken. 

1994 Character 'Cobus de uil' strijkt neer op de Zandstuve.

1996 De Zandstuve verdient het milieubarometer keurmerk (nu Gouden GreenKey).

1999 Begin thematisering met Cobus, Berk, Bella, de Watergorgels, Stiefje, Steef en  

 Stuif. Start Stuuftheater in een grote circustent en uitgave van de eerste CD.

2003 Bouw van Cobus' Speelkasteel en Bella's Smulhoek.

2004 Eerste Stuufmusical met Cobus, Berk, Bella en Buur.

2006 De Zandstuve wordt gekroond tot Eurotop camping (nu ANWB TopCamping)

2007 Gerdinand en Mariska Eshuis nemen het familiebedrijf over en veranderen de   

 naam in Kampeerdorp de Zandstuve.

 Vernieuwing van het binnen- en buitenzwembad.

2008 De eerste glamping-accommodaties (safaritenten) worden geplaatst.

2010  Berk's Bostheater met 400 zitplaatsen wordt gebouwd.

2011 Nominatie 'ANWB camping van het jaar 2011' als beste verhuuraccommodatie.

2014 Winnaar 'Kids Vakantieaanbieder van het jaar' in de categorie kamperen.

2016 Bouw van de spectaculaire Crazy Cone glijbaan bij het buitenzwembad.

 Lancering van het innovatieve tienerprogramma CHILZ! 

 De Zandstuve wint de Gouden Zoover Award als 'Populairste camping 2016'.

2017 Bouw van het luxe, innovatieve en duurzame sanitairgebouw Buur. 

 De Zandstuve wordt uitgeroepen tot 'Glamping van het jaar 2017' door Kids   

 Vakantiegids.

2018 Uitbreiding van glamping-accommodaties. Meerdere Vechtdallodges.

 De Zandstuve wordt uitgeroepen tot 'Glamping & Camping van het jaar 2018'   

 door Kids Vakantiegids.

2019 Uitbreiding aanbod kampeerplaatsen met privé sanitair.

	 Kasteel	Uylenburght	&	Paleis	Stuufieus:	twee	unieke	accommodaties	voor		 	

 (beide) 10 personen.

 De Zandstuve wordt uitgeroepen tot 'Glamping & Camping van het jaar 2019'.   

 door Kids Vakantiegids en ontvangt een Zilveren Zoover Award.

 Handige tools voor het beheren van je reservering voor en tijdens je verblijf.Elke dag 
een ander 

avontuur!



Kamperen
Ruime kampeerplaatsen

Onze camping is overzichtelijk en kindvriendelijk ingedeeld. Op elk 

kampeerveld staat minimaal één speeltoestel voor uren speelplezier. De 

kindvriendelijke bewegwijzering zorgt er voor dat kinderen met gemak hun 

kampeerplaats of glamping-accommodatie weer terug vinden. Er is geen 

(vis) vijver, of ander open water op ons terrein. Natuurlijk wel in de directe 

omgeving (1 km) van de camping.

Comfort en privacy

Al onze kampeerplaatsen zijn comfortplaatsen met een watertappunt, 

vuilwaterafvoer, stroom- en CAI aansluiting. Per plaats is de stroomafname 8 

ampère. Deze is te verhogen naar 16 ampère, indien jullie meer nodig 

hebben.

Al onze kampeerplaatsen 

zijn voorzien van:

Een eigen waterpunt

Een eigen vuilwaterafvoer

Een CAI aansluiting (tv)

Uitzicht op een speeltuin

8-16 ampère elektra



Schoon en luxe sanitair

De Zandstuve heeft drie sanitairgebouwen, verdeeld over het 

terrein. Zo is sanitair nooit ver weg. Onze sanitairgebouwen zijn 

naast de gebruikelijke voorzieningen uitgerust met verwarming, 

magnetron, centrifuge, familiedouches en afwasmachines. 

Enkele gebouwen hebben ook babybadkamers en speciaal 

kindersanitair. Tevens zijn er faciliteiten voor mindervaliden in 

sanitairgebouw Buur. 

Privé-sanitair: net zo comfortabel als thuis!

Geniet van het buitenleven tijdens een kampeervakantie in de 

natuur, mét het comfort van thuis. Onze kampeerplaatsen Buur 

28 t/m 47 en Berk 29 t/m 42 zijn voorzien van privé-sanitair met 

eigen douche, toilet, wastafel en afwasgelegenheid.

Kindersanitair

Als kindercamping hebben we uiteraard ook passend sanitair 

voor onze jongste gasten. Zo hebben we wastafels op 

kinderhoogte, verhoogde douches, verlaagde kindertoiletten, 

ruime babyrooms en een passende thematisering.

Sanitair

Privé-sanitair

Ruim en lichtLuxe
Innovatief

Kindersanitair

Impressie
sanitairgebouw Buur



Glamping

Rheezerlodge
In de ruime en sfeervolle Rheezerlodge 

heb je de look en het buitenleven van 

een tent met het comfort van thuis. Deze 

prachtige accommodatie is voorzien van alle 

gemakken en comfort zoals een vaatwasser 

en centrale verwarming.

6 personen

Eigen sanitair

Géén huisdieren toegestaan

Rheezerlodge DeLuxe Deze luxe versie van de 'gewone' 

Rheezerlodges staan op het veld 

Berk en zijn er op speelse wijze, met 

hoogteverschillen geplaatst. De extra's 

t.o.v.	Rheezerlodge:	ruimer,	een	apart	toilet	

en een afgesloten slaapkamer voor meer 

privacy.

6 personen

Eigen sanitair

Géén huisdieren toegestaan

Verandalodge Zoek je een leuke accommodatie om met 

twee gezinnen, of meerdere generaties te 

gaan kamperen? Stop dan met zoeken. De 

Verandalodge is dan de perfecte glamping-

accommodatie voor jullie! Echt alles is 

aanwezig in deze knusse lodge met twee 

verdiepingen.

8 personen

Eigen sanitair

Géén huisdieren toegestaan

Vechtdallodge voor 6/8
De Vechtdallodge is een unieke en 

comfortabele accommodatie die beschikt 

over centrale verwarming, een complete 

keuken en sanitair met douche en toilet. 

De beddenstee voor kinderen maakt de 

Vechtdallodge extra bijzonder!

6 of 8 personen

Eigen sanitair

Géén huisdieren toegestaan

Paleis Stuufieus
Paleis	Stuufieus	is	een	fantastisch	woonhuis	

die wij verhuren als groepsaccommodatie. 

Op	dit	fijne	plekje	kom	je	helemaal	tot	rust	

in de woonkamer of tafel je lekker na in de 

ruim opgezette keuken. En wil je even tot 

jezelf komen? Dan relax je in de jacuzzi!

10 personen

Eigen sanitair

Géén huisdieren toegestaan



Glamping

Familiechalet

Verandachalet De sfeervolle chalets in warme

kleuren zien er knus uit met hun puntdak 

en gezellige veranda. In de chalet vind 

je een complete badkamer, keuken met 

vaatwasser, centrale verwarming, stijlvol 

ingerichte woonkamer en 3 slaapkamers. 

6 personen

Eigen sanitair

Géén huisdieren toegestaan

Onze trendy en comfortabel ingerichte 

familiechalets zijn ruim en staan op leuke 

velden bij elkaar. Ze staan dicht bij de centrale 

voorzieningen. De chalets zijn voorzien van alle 

gemakken (zoals cv, vaatwasser en magnetron) 

en buiten onder de veranda staat een loungeset 

en picknickbank waar je heerlijk kan relaxen.

6 personen

Eigen sanitair

Stuuflodge De	Stuuflodges	zijn	luxe,	sfeervolle	en	

compleet ingerichte tenten met eigen 

sanitair.	Sommige	Stuuflodges	staan	op	een	

verhoging.	De	Stuuflodges	zijn	te	vinden	op	

de velden Bella en Buur. De grote veranda 

met loungeset en picknickbank maken het 

heerlijk om buiten te zitten!

6 personen

Eigen sanitair

Géén huisdieren toegestaan

Géén huisdieren toegestaan

Verandachalet Stiefje
Onze Verandachalet op het veld Stiefje is 

een ruime en compleet ingerichte chalet 

met centrale verwarming en overdekt terras. 

Dat wordt relaxen, want op het terras staat 

een heerlijke loungebank en picknicktafel 

waarbij je uitzicht hebt op een speeltuintje. 

6 personen

Eigen sanitair

Géén huisdieren toegestaan

Kasteel Uylenburght
Een unieke accommodatie, genaamd 

Kasteel Uylenburght. In deze accommodatie 

kun je vorstelijk overnachten, maar 

heb je toch het kampeergevoel. Deze 

accommodatie is uitermate geschikt 

voor familieweekenden, of voor grotere 

gezelschappen!

10 personen

Eigen sanitair

Géén huisdieren toegestaan



Glamping

De Waard Tent
Van het geliefde oer-Hollandse merk De 

Waard hebben we meerdere tenten staan. 

Deze tenten hebben een ongekend ruime en 

praktische indeling met geheel af te sluiten 

cabines. Je slaapt op boxsprings en hebt een 

eenvoudige keuken in de leefruimte.

4 of 5 personen

Géén huisdieren toegestaan

Toercaravan Voor het eerst gaan kamperen, maar 

weten jullie niet zeker of een caravan 

iets voor jullie is? Dan hebben wij de 

ideale	oplossing:	huur	bij	ons	een	luxe	

toercaravan. De voortent hebben wij zelfs al 

voor je opgezet en ingericht!

4 of 5 personen

Géén huisdieren toegestaan

Trekkershut
Onze Trekkershut is simpel ingericht en 

uitermate geschikt voor mensen die op 

rondreis zijn. Daarom is deze accommodatie 

ook het gehele seizoen per nacht te huur

4 personen

Berks Boshut Berks Boshut combineert de charme 

van een tent en het comfort van een 

bungalow. Berks Boshut (voorheen de 

Kampeerbungalow) vind je op een rustige, 

maar centrale plek op de camping. Namelijk 

op Stiefje 2, 3 en 4. Buiten het hoogseizoen 

ook te huur per nacht (minimaal twee).

4 personen

Eigen sanitair

Géén huisdieren toegestaan

Géén huisdieren toegestaan

Trekkerspod

Onze Trekkerspod is een echt eyecatcher. 

Het is een ideale accommodatie om voor 

een paar dagen in te overnachten. Op een 

klein oppervlak hebben we geprobeerd 

zoveel mogelijk luxe toe te voegen. Zo kun 

je zelfs in de Trekkerspod lekker tv kijken!

2 personen

Géén huisdieren toegestaan



Horeca
Fam. Broekman:  
 "Een menukaart met heerlijke   

  gerechten, óók voor kinderen!"

Stuverslekker eten

Van een ijsje bij het zwembad tot een versbereide pizza in onze Pizzeria 

of luxe diner in ons Restaurant. Ons horecateam zorgt ervoor dat je ook 

culinair kunt genieten tijdens je vakantie.

Uit eten

In het restaurant kan je ontspannen genieten van heerlijke gerechten 

die geserveerd worden aan tafel. Van onze moderne menukaart kies 

je unieke gerechten die bereid worden met zoveel mogelijk verse 

producten. De kinderen vermaken zich ondertussen opperbest in de 

speelhoek. Voor hen hebben we speciale kindermenu's.

Afhalen

Je kan ook bij ons terecht voor de allerlekkerste frietjes, snacks, 

pizza’s en plates om gezellig bij je eigen kampeerplaats of glamping-

accommodatie op te eten. Wil je mee met de tijd? Dan bestel je je eten 

gemakkelijk online op www.etenbijdezandstuve.nl!.



Cobus' Speelkasteel Naar hartelust klimmen en klauteren!     

Cobus heeft zijn eigen Speelkasteel waarin je heerlijk kunt klimmen, 

klauteren en glijden van een supersnelle glijbaan.

Dat	je	hier	heerlijk	kunt	spelen	is	fijn,	maar	het	bijzondere	is	dat	

Cobus hier slaapt in zijn nest, helemaal boven in het Speelkasteel! 

Wil je een kijkje nemen? Dan zul je helemaal naar het puntje van het 

speelkasteel moeten klimmen.

Ouders kunnen onstpannen toekijken vanuit de zithoek terwijl de 

kinderen aan het spelen zijn.

Wie durft?

Wist je dat we 

ook schoolreisjes 

en kinderfeestjes 

organiseren?



WaterwereldSubtropisch overdekt zwembad

Ook de waterratjes hoeven zich bij ons niet te vervelen! Wij 

garanderen uren zwemplezier in ons overdekte subtropische 

zwembad met een supersnelle glijbaan en plonsbassin. Voor de 

kleinste zwemmertjes is er een heerlijk peuterbad (32° C) versierd met 

bevers en eenden en een kleuterbad (32° C) met zeehonden en een 

glijbaan. En voor onze (bijna) gediplomeerde Watergorgels is er een 

heus diplomabad (1.39 meter)!

Buitenzwembaden met waterspeeltuin

Buiten hebben we de spectaculaire Crazy Cone glijbaan (52 meter) 

met automatische tijdregistratie en een prachtige waterspeeltuin. Ook 

hier is aan de peuters gedacht met een peuterbad, en voor de kleuters 

veel draai- en plonsplezier. Voor de gediplomeerde zwemmers is er een 

verwarmd diep bassin van 1.39 meter.

Familie Hoek: 
 "Het zwemparadijs biedt 

  watervertier voor het hele gezin!"



Recreatie Recreatie voor jong en oud!

We hebben een doorlopend recreatieprogramma met fantastische 

activiteiten voor alle leeftijden. Buiten de weekenden en 

schoolvakanties om zijn er alleen activiteiten voor de allerjongsten.

Elke dag keren in de ochtend de Stuufbeat en knutselen terug en in 

de avond het Stuuftheater.

Ons professionele Stuufteam draait haar hand niet om 

voor spannende spooktochten, uitdagende bosspelen en vele 

sportactiviteiten. Maar ook lasergamen, een escape room, 

bootcamp en een echte theaterklas ontbreken niet in ons 

activiteitenaanbod.

Leeftijdscategoriën

Om het voor ieder kind 'stuuftastisch' te maken en houden, splitsen 

we de animatie op in verschillende leeftijdscategoriën.

Chilz
Speciaal voor de tieners van Stuufeiland is er een recreatieconcept, genaamd 

Chilz! De activiteiten zijn uitdagender en speciaal bedacht voor kinderen tussen 

de	10	en	12	jaar.	De	animatieleiders	zijn	herkenbaar	aan	hun	groene	CHILZ	outfit.
Recreatie,

óók in het voor- 

en naseizoen!



Elke dag een nieuw avontuur

Meeleeftheater

In het hoogseizoen beleef je elke dag weer een nieuw avontuur in 

Berk's	Bostheater,	maar	pas	op:	voor	je	het	weet	neurie	je	de	hele	dag	

'Zing de Zandstuve' of 'Cobus is de Beste' mee. Aan het eind van je 

stuufvakantie begroet je iedereen met 'Stuufhoi' en 'Tot Stuuf!' In het 

hoogseizoen is er twee keer per dag een meeleeftheater in Berks's 

Bostheater. De vroegste show is speciaal voor de jongste kinderen. 

Stuufmusical

Sinds 2004 produceren we ieder jaar een nieuwe musical. Deze is te 

zien in ons eigen theater, met plaats voor 400 personen. De musicals 

hebben speciaal voor ons gecomponeerde muziek en er wordt live 

gezongen. Ieder jaar opnieuw is er een prachtig verhaal over onze eigen 

Stuufeilandbewoners en brengen we ook een CD uit zodat je nog heel 

lang kunt nagenieten van de stuufvakantie!

Entertainment



Faciliteiten Stuufeiland heeft (bijna) alles...

Stuufwinkel

In de campingwinkel bieden we een ruim assortiment aan. Van vers 

gebakken broodjes en zuivel tot verse groentes en speelgoed.

Fietsverhuur

Geen	mogelijkheid	(of	geen	zin)	om	eigen	fietsen	mee	te	nemen,	

maar	wil	je	toch	de	omgeving	per	fiets	verkennen?	Dat	kan.	We	

verhuren	kinderzitjes,	kinderfietsen,	e-bikes	en	stadsfietsen.

WiFi

Rondom het Stuufplein, en hiermee de meeste centrale voorzieningen, 

bieden wij gratis WiFi aan. Ook op de rest van de camping is WiFi te 

verkrijgen, tegen een vergoeding. 



OmgevingOntdek het Overijsselse Vechtdal

Rondom Kampeerdorp de Zandstuve kun je genieten van een 

prachtige omgeving. Er is genoeg te doen voor jong en oud.

De Zandstuve ligt op twee kilometer afstand van het gezellige 

centrum van de stad Hardenberg en ook plaatsen als Ommen, 

Gramsbergen en Dedemsvaart liggen dicht bij de camping. Er zijn er 

verschillende pretparken in de buurt, zoals Attractiepark Slagharen, 

Wildlands Adventure Zoo Emmen, Avonturenpark Hellendoorn en 

Plopsa Indoor Coevorden. Daarnaast zijn er tal van lokale attracties 

zoals een maïsdoolhof of boerengolf. Er is dus genoeg te doen voor 

het hele gezin!

Op	10	minuten	fietsen	van	de	camping	ligt	speelvijver	De	Oldemeijer	

met een strandje waar het met mooi weer goed toeven is. Middels 

een uitgebreid knooppuntennetwerk in het Vechtdal kunnen jullie ook 

heerlijk	fietsen	of	wandelen	door	de	landschappen	met	boerderijen	

en hun bezienswaardigheden. Tevens kun je hier genieten van 

heerlijke streekproducten.



Daarom kies je voor

een Stuufvakantie:
Deze brochure is vooral bedoeld als eerste kennismaking met 

Kampeerdorp de Zandstuve. Laat je door onze medewerkers helpen bij het 

kiezen van de juiste kampeerplaats of glamping-accommodatie, of ga naar 

onze uitgebreide website voor meer informatie. Natuurlijk zijn jullie ook 

van harte welkom om de camping zelf te komen beleven!

Op de hoogte blijven van het Stuufnieuws? Op de sociale media plaatsen 

we regelmatig berichten met de laatste nieuwtjes en leuke acties. We 

hopen jullie te mogen begroeten op onze veelzijdige camping!

 

Tot Stuuf!
Familie Eshuis, Stuufeilandbewoners en medewerkers

Grote Beltenweg 3 • 7794 RA Rheeze (Hardenberg)

(0523) 26 20 27

info@zandstuve.nl

www.zandstuve.nl

ADRES

TELEFOON

E-MAIL

WEBSITE

In het voor- en naseizoen accepteren wij de ASCI en ANWB kortingskaarten:

Keuze uit ruime kampeerplaatsen en glamping-accommodaties

Boordevol recreatieprogramma, óók in het voor- en naseizoen

Professioneel entertainment en ieder jaar een nieuwe Stuufmusical

Verwarmd binnen- en buitenzwembad

Overdekt speelparadijs

Culinair genieten in diverse horecagelegenheden

WiFi (gratis rondom de centrale faciliteiten)

Hoge gastenbeoordeling op Zoover

Winnaar van onder andere de gouden en zilveren Zoover Award als populairste camping

Meerdere malen uitgeroepen tot Glamping & Camping van het jaar

Jaarlijks ANWB TopCamping dankzij maximale score van vijf sterren

Vrije aankomstdagen voor kamperen en glamping

Jij geniet, wij doen de rest! 


