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Kamperen bij de boer!

Welkom op onze S.V.R. camping! 
'De Grasplas' in Vorden is een unieke locatie in de 
Achterhoek om te kamperen, te recreëren op het water en 
om gewoon heerlijk tot rust te komen!  
De directe omgeving kent veel buitensport plezier. 
Wandelen, fietsen, skeeleren, kanoën en paardrijden. 
Hiervoor zijn talloze routes beschikbaar en verkrijgbaar bij 
onze receptie of de lokale VVV.  
Onze camping is gelegen net buiten Vorden, op 2 
kilometer afstand van het centrum waar u alle 
winkelvoorzieningen treft en waar 's zomers van alles 
georganiseerd wordt. 
Vorden heeft een trein- en bus station dichtbij de camping. 

'De Grasplas' is eind jaren '70 door een zandafgraving 
ontstaan. Oorspronkelijk graasden hier de koeien. Toen al 
hadden de eigenaren Miep en Henk Graaskamp de indruk, 
dat naast de landbouw in deze streek ook de recreatie een 
plek moest hebben. In 1990 zijn ze gestopt met 'boeren' 
om zich verder bezig te houden met de camping en 
andere activiteiten, zoals het schrijven van streekromans. 

De familie Graaskamp heet u  
van harte welkom!

De Grasplas is er voor iedereen! 
Ook voor gezinnen is 'De Grasplas' bij uitstek geschikt. 
Bij mooi weer is het water natuurlijk een paradijs om in 
te zwemmen, te varen en te spelen. Voor de kinderen is 
er een speelhuisje met een zandbak, een schommel, 
een trampoline, een glijbaan en een wipwap 
aangelegd. De plas heeft een speciaal kinderstrandje. 
Ouderlijk toezicht is vereist.  

Voor de jeugd is er een springplank, een 
tafeltennistafel en een volleybalnet. De jeu de boules 
baan is voor iedereen een leuke afwisseling! 
’s Avonds is er de mogelijkheid om een klein vuurtje te 
stoken in de vuurschaal of in de vuurkorven die 
beschikbaar zijn. Gekloofd hout is te koop bij onze 
receptie. Honden zijn ook van harte welkom, mits 
aangelijnd. 

In de omgeving zijn leuke bezienswaardigheden zoals 
Bronckhorst, de kleinste stad van Nederland en de drie 
Hanzesteden Zutphen, Doesburg en Deventer. Verder 
is er de 8 kastelen-route. Ook Kasteel Vorden ligt op 
een steenworp afstand van de camping. 



'Onder ’t Riet'  
2 tot 4 personen (meer personen op aanvraag). Compleet 
ingerichte keuken met gasfornuis, koelkast en oven. 
Badkamer met douche en toilet. Gemeubileerd met tafels 
en stoelen, comfortabele zithoek met open haard, 
openslaande deuren naar terras met uitzicht op de plas.

'Stacaravan'  
2 personen. Compleet ingerichte keuken met gasfornuis en 
koelkast. Badkamer met douche, toilet en wasmachine. 
Slaapkamer voor 2 personen. Terras voorzien van tuinset 
met uitzicht op de plas.

'De Sluis'  
10 tot 30 personen. Als dagrecreatie geschikt voor grotere 
groepen zoals scholen, scouting, familiereünies etc. 
De ruimte is voorzien van een complete keuken, toiletten 
en douchegelegenheid.

'Groepstent'  
30 personen. Voor scouting, scholen of families. Inclusief 
bedden, maar beddengoed zelf verzorgen. Gebruik van 
sanitair op de camping.

Kampeerterrein 
Door het kamperen kleinschalig te houden kunnen we 
iedereen een ruime plek aanbieden met vrij uitzicht op de 
plas. De caravanplaatsen zijn voorzien van een verharding 
zodat u uw luifel of voortent comfortabel kunt blijven 
gebruiken; ook tijdens natte periodes. Kampeerders 
kunnen regelmatig genieten van eenden, futen, 
waterhoentjes, scholeksters en andere flora en fauna rond 
de plas.

Elektra (4A) op alle plaatsen 

Verwarmd Sanitair gebouw 

10 Toiletten en 3 Urinoirs 

8 Douches 

Chemisch storttoilet 

2 Wascabines met warm water 

Centrifuge en miniwasmachine 

Afwasgelegenheid met warm water 

Picknicktafel 

Overdekte bbq plaats 

Oplaadpunt elektrische fietsen


