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Najaarsmailing 2020 

In 2020 is het 50 jaar geleden dat Wim & Doortje Stuyt Camping In 

de Bongerd aan de Kalverdijk in hun 3 ha grote boomgaard zijn 

begonnen. Volgend jaar vieren wij deze verjaardag van, zoals het 

nu heet, Campingpark de Bongerd met leuke acties maar ook met  

3 x 50 meter extra waterglijbanen. Op bovenstaande visual de eerste 

schetsen van dit nieuwe project met de werktitel de ‘Space-Fifty’ 
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Najaarsmailing 2020 

Verzonden aan alle vaste gasten van Campingpark de Bongerd. 

Het einde van het jaar 2019 komt in snel tempo dichterbij en voordat wij het weten staat het 

seizoen 2020 voor de deur. Tijd om u te informeren waar wij op de Bongerd mee bezig zijn. Naast 

de verjaardag van de Bongerd wordt het alweer het tweede seizoen dat de Capfun vlaggen aan de 

Bongerdlaan wapperen. Bent u benieuwd wat dat voor het volgende seizoen gaat betekenen, lees 

dan deze najaarsmailing aandachtig door.  

Verder in deze najaarsmailing: 

• De Bongerd is jarig! 

• De ‘Space-Fifty’ 

• Entree Kalverdijk gesloten 

• Slagboom d.m.v. kentekenherkenning 

• Nieuwe plattegrond 

• Update Natuurpark 

• Verhuuraccommodaties 

• 3 meter brandafstand 

• Digitale TV Ziggo 

• Boompasabonnementen  

• Werk in uitvoering 

• Verblijfskosten 2020 

• De winterborrel  

 

De Bongerd is jarig! 

Zoals op het voorblad is omschreven zal de Bongerd volgend jaar haar vijftigste verjaardag vieren.  

Dit zullen wij doen met leuke acties maar ook met vernieuwingen. De Bongerd wordt immers geen 

50 jaar oud maar is volgend seizoen 50 jaar JONG. Veel van deze acties zullen wij communiceren 

via het nieuwe portal ‘MijnBongerd’.  Binnen ‘MijnBongerd’ kunt u vanaf volgend seizoen uw eigen 

reservering bekijken, uw betalingen volgen, uw kenteken invoeren of wijzigen en andere zaken 

regelen. Als ‘MijnBongerd’ live gaat en beschikbaar is zullen wij u rechtstreeks informeren met uw 

inlog en de mogelijkheden.  

De ‘Space-Fifty’ 

Een vijftigjarige verjaardag vieren met maar liefst drie extra waterglijbanen van 50 meter lang per 

stuk. Wat een feest!!! Binnen deze kluwen van drie glijbanen zal de Spacebowl, ook wel bekend 

van andere Capfun-parken, het meeste aandacht trekken van u en vooral van de kinderen. Deze 

nieuwe waterattractie komt in de Holle Bolle Buiten. U vraagt 

zich misschien af waar? De locatie is bijzonder, namelijk op 

de rotonde achter het Waterpark. De wegen zullen hierop 

aangepast worden en de functie van rotonde zal vervallen. 

De Space-Fifty komt feitelijk midden op de bestaande 

rotonde te staan en de façade die nu achter de 

waterglijbanen van het Roetsj-Bad staat zal verplaatst 

worden tussen de nieuwe wegen en het nieuwe gedeelte 

van het waterpark. Met een doorloop tussen het ‘Spetter & 

Spatbad’ en het ‘Roetsj-Bad’ kunt u volgend seizoen de 

‘Space-Fifty’ bereiken. 
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Entree Kalverdijk gesloten 

Zoals vorig jaar in de najaarsmailing is aangeven zal deze winter de oude 

entree aan de Kalverdijk afgesloten worden. Wat 50 jaar geleden is 

begonnen als de hoofdentree zal deze winter als ‘achterdeur’ haar 

poorten sluiten. Door de aanhoudende regen zijn wij iets later 

aangevangen met de werkzaamheden dan gehoopt. Deze week zijn wij 

dan toch beginnen. De Bongerdpas van de gasten van Park 1 zullen 

daarom vanaf nu ook werken op de slagboom van park 2.  

 

Slagboom d.m.v. kentekenherkenning 

Met het verplaatsen van de parkeerplaatsen aan de kant van Kalverdijk, zullen we in verband met 

de toenemende drukte bij de slagbomen het een en ander veranderen. Op deze manier vergroten 

wij de toegankelijkheid. Dit doen wij door kort achter het buitentheater en de woning met de 

rietenkap een dubbele slagboom te plaatsen met één inrij- en één uitrijbaan. Deze 

slagboomcombinatie zal worden voorzien van camera’s t.b.v. de kentekenherkenning. Dus het 

Campingpark op en af zonder gebruik te maken van de Bongerdpas. Op dit moment wordt hard 

gewerkt aan de voorbereiding van dit project. Samen met de lancering van ‘MijnBongerd’ zullen 

wij u nader informeren.   

Nieuwe Plattegrond! 

Door de ingebruikname van het Natuurpark, het afsluiten van 

de entree aan de Kalverdijk en het verplaatsen van de 

parkeerplaatsen van park 1 ontstaat er een nieuwe plattegrond 

van de Bongerd. De locatienummers van de Winstonlaan en de 

zes nieuwe stacaravan locaties zijn daar ook reden voor.  Door 

de illustrator wordt er onderzocht hoe wij dit het beste kunnen 

visualiseren. Een plattegrond moet duidelijk zijn en bij voorkeur 

moeten locatienummers en namen van laantjes leesbaar worden 

weergegeven. Dit in geprinte vorm maar ook online.     

Update Natuurpark! 

In het jaar 2000 kochten wij 12,5 ha weiland, in de winter van 2008 hebben wij dat weiland 

omgebouwd tot Natuurpark met bomen, waterlopen, heuvels en zandwegen. Daarna werd het stil 

op het natuurpark, de recessie hield Nederland in de greep en de Bongerd werd daarbij niet ontzien. 

De natuur had daar even niets mee te maken en groeide weelderig door en maakt van heel veel 

kleine stekjes en plantjes een prachtig stukje ongerepte natuur. Nu maakt Capfun het mogelijk om 

deze zwarte bladzijde uit de historie in te kleuren. Alles is erop gericht dat wij voor 1 januari de 

werkvoorbereiding afronden om kort in het nieuwe jaar te gaan starten met de eerste fase. Deze 

eerste fase zal ingericht worden met 53 verhuuraccommodaties, genaamd Capfun Lodges. 

Comfortabele Lodges in 5 modellen voor 4 tot 6 

personen met in de meeste gevallen een 

veranda voor de mooie zomeravonden. Het 

natuurpark heeft een eigen bestemmingsplan 

waarin deze veranda’s mogelijk zijn. Alles is erop 

gericht dat wij rond de meivakantie op het 

natuurpark de eerste gasten gaan ontvangen. 

Begin 2020 zal er een plattegrond van het 

Natuurpark en de Capfun Lodges op de website 

komen te staan en zullen de Capfun Lodges 

boekbaar zijn.  
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Verhuuraccommodaties  

Naast de 50 nieuwe verhuuraccommodaties die geplaatst gaan worden op het Natuurpark worden 

deze winter de laatste twee Boomgaard Lodges geplaats op de Conferencelaan waarmee dit eerste 

verhuurproject van de Bongerd wordt afgerond. Op ’t Rijpje, de locaties 632 t/m 636, worden op 

verzoek van de heer Pierre Houé, (de grondlegger van Capfun), 4 nieuwe Capfun Lodges geplaatst 

met vanuit de woonkamer en veranda zicht op de speel- en visvijvers.   

 

3 meter brandafstand 

Afgelopen seizoen zijn alle campings binnen de gemeente Schagen geïnspecteerd op 

brandveiligheid. Daarbij is niet gekeken naar de brandveiligheid van uw caravan maar wel naar de 

bereikbaarheid van de hulpdiensten zoals een brandweer, de waterwinning, enzovoort. Niet 

meegenomen in deze inspectie is de onderlinge afstand van caravans en schuurtjes i.v.m. de 

brandoverslag. Volgens de nieuwe normen moet dat namelijk minimaal 3 meter zijn. U voelt het al 

aankomen: dat is in heel veel situaties niet het geval. Voor alle duidelijkheid; het gaat om 3 meter 

vrije ruimte tussen u en uw buren, concreet tussen 

bijvoorbeeld uw schuurtje en de caravan van uw 

buren. Dit kunnen ook uw achterburen zijn.  Het 

gaat dus NIET over de ruimte tussen uw eigen 

caravan en uw eigen schuurtje. Zoals gezegd is 

hier niet op gecontroleerd, maar is het veilig? Er 

hoeft maar ergens in Nederland iets fout te gaan 

en de overheid gaat hierop controleren. Dit is voor 

ons aanleiding om met ingang van het seizoen 

2021 bij verkoop van een stacaravan te gaan 

controleren en dit zelf als voorwaarde aan de 

medewerking van de verkoop gaan stellen. Begin 

van 2021 zullen wij een duidelijk informatieblad 

schrijven met voorbeelden. Daarom is het goed dat 

u hier alvast bij stilstaat voor uw eigen veiligheid 

en dat van een ander, wij zullen ons hier ook mee 

bezig houden.  

 

TV Signaal 

Ziggo levert de Bongerd al jaar en dag het TV-signaal welke wij 

doorzetten naar uw aansluitpunt, dit is nog een analoog signaal. Recent 

heeft Ziggo ons laten weten hiermee te stoppen en dat er geen digitaal 

signaal mogelijk is binnen de bestaande aansluiting. De oplossing is dat 

wij naar alle waarschijnlijkheid een eigen ontvangstation gaan bouwen. 

Van hieruit kunnen wij het signaal gaan verzenden naar uw aansluitpunt. 

Het zenderpakket zal beschikken over zo’n 28 meest gebruikte analoge 

zenders plus Ziggo Sport. Zo, blijven wij tenminste nog een beetje 

verbonden met Ziggo       
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Boompasabonnementen  

Het was afgelopen zomer soms even dringen geblazen voor de 

poorten van het waterpark in de Holle Bolle Buiten. Wie mag er 

nu wel in en wie niet. In december zal een nieuwe opzet van de 

Boompasabonnementen worden gepresenteerd, in hoofdlijnen is 

dit gebaseerd op: 

• Campinggasten zijn altijd welkom. 

• Bezoekers met een Boompasabonnement zijn altijd welkom 

• Er komen nieuwe en hogere tarieven van de Boompasabonnementen 

• Er komen zomer en winter Boompasabonnementen  

• Er komt een maximum aantal Boompasabonnementen. Dus er kan een stop op de verkoop 

komen. 

• Er is maar een maximale verkoop van entreetickets op zomerse dagen beschikbaar 

• Voor uw mogelijke huurders of bezoekers worden geen uitzonderingen gemaakt. Als er een 
stop op de verkoop van losse entreetickets of Boompasabonnementen is geldt dit ook voor uw 

huurders of bezoekers.  

In december verwachten wij via de website hollebolleboom.nl de nieuwe abonnementen en 

tarieven te communiceren.  

Werk in uitvoering 

Voordat het nieuwe seizoen gaat beginnen moet er nog veel gebouwd worden op de Bongerd. U 

kunt hier in de winter last van ondervinden. Afgesloten wegen, geen doorgang, gesloten entree en 

geen elektra op uw locatie. Houdt hier rekening mee als u in de wintermaanden wilt gaan klussen.  

Verblijfskosten 2020  

Bij het berekenen van de tarieven van 2020 zijn wij op één post na niet verrast door tegenvallende 

kosten. Dat is in voorgaande jaren wel eens anders geweest. De afvoer en verwerkingskosten van 

het huisvuil vallen dit jaar namelijk het hoogst uit met een stijging van 7,7%. De toeristenbelasting 

valt met ruim 1% verhoging eindelijk ook eens binnen de marges.  

Alles bij elkaar opgeteld zijn de tarieven van 2020 als volgt: 

• Stacaravanlocatie € 3.022,- 

• Toercaravanlocatie € 2.618,- 

 

De winterborrel 2020 

De uitnodiging volgt later, maar noteert u alvast zondag 12 januari in 

de agenda. Graag ontvangen wij u in de Stamboom en informeren u 

over de voortgang van alle mooie plannen voor het vijftigste seizoen 

van de Bongerd 

 


