
Op avontuur 
bij de boer

Ontmoet de boer en boerin!

bij de boer
Een onvergetelijke ervaring

www.varsenerveld.nlwww.varsenerveld.nl

Emslandweg 14, 7731 RP Ommen

T: +31(0)6 - 219 838 95 (ook whatsapp)

E: boerderijcamping@varsenerveld.nl

Hendrik-Jan
“Het is fantastisch om de kinderen te zien 

genieten van onze boerderij”

Gezina
“Het is altijd weer bijzonder als gasten van 

een rondje fi etsen of wandelen terugkomen 

en dolenthousiast zijn over hoe mooi Ommen 

en Het Vechtdal is” 

Gezina
“Het is altijd weer bijzonder als gasten van 

een rondje fi etsen of wandelen terugkomen 

en dolenthousiast zijn over hoe mooi Ommen 

en Het Vechtdal is” 

Kom genieten van de prachtige natuur en 

gastvrijheid van Het Vechtdal.

Volg ons ook via:



Boerderijcamping Vakantiehuis Trekkershut
Er écht even helemaal tussenuit zijn doe je 

midden in het prachtige Overijsselse Vechtdal, 

in een groene omgeving met het bos op 

loopafstand.

Op boerderijcamping Het Varsenerveld is er plek voor 25 
tenten, caravans of campers. De plekken zijn ruim opgezet en 
bieden een mooi uitzicht over de boerderij en het platteland. 
De camping is perfect voor mensen die even helemaal tot rust 
willen komen, maar ook voor een fl inke dosis gezelligheid 

bent u bij ons aan het juiste adres.   

Faciliteiten:
� Elektra bij camper- of kampeerplaats (10 ampère)
� Toegankelijk verwarmd sanitairgebouw 
� Geen muntjes of sepkey nodig voor de douches
� Auto bij camper- of kampeerplaats
� Overdekte fi etsenstalling met oplaadpunten

� Sanistation speciaal voor campers

Het Vechtdal: een bijzonder stukje Nederland
De meanderende Overijsselse Vecht brengt een prachtig stukje 
natuur met zich mee: Het Vechtdal. Elk jaar en jaargetijde 
verrast de natuur ons met een nieuwe look, die haar keer 
op keer weer prachtig staat. Daarom trekken onze gasten 
er standaard op uit. Varen op de Vecht of de Regge, een 
wandeltocht door natuurgebieden en langs kastelen, een 
uitstapje naar het prachtige dorp Ommen (3km) of met de 
E-bike  naar Hanzestad Zwolle (20km), het is allemaal mogelijk. 
En als u terugkomt kunt weer even helemaal tot rust komen 
bij uw, camper, caravan of tent met uitzicht over de koeien, 
geitjes en onze pony Edelweiss. Kom bij ons dit bijzondere 

stukje Nederland ontdekken!

Wilt u graag eens logeren bij de boer op een boerencamping, 
maar ziet u het niet zitten om in een camper, caravan of 
tent te verblijven? Dan kunt u verblijven in onze sfeervolle 
vakantiewoning ’t Bakhuus. Het vakantiehuis staat los 
van de boerderij en beschikt over een eigen veranda en 

beschutte, maar zonnige tuin.

Faciliteiten:
� Drie slaapkamers (geschikt voor 2/6 personen totaal)
� Radio en televisie
� Centrale verwarming
� Kindermeubilair
� Veranda en zonnige tuin met tuinmeubels
� Eigen badkamer met toilet, douche en wastafel
� Volledig ingerichte open keuken
� De woonkamer met zit- en eethoek

Geniet van de heerlijke rust en gastvrijheid in onze knusse 
trekkershut. Doordat u gebruik maakt van het verwarmde 
toiletgebouw heeft u wel dat echte campinggevoel, maar 
met een heerlijk bed en dak boven uw hoofd wordt uw 
verblijf op de camping toch een stuk luxer. Wij hebben 
ook diverse zitjes op het erf. Zo kunt u altijd een fi jn plekje 
uitzoeken en heerlijk buiten zitten om te genieten van een 
kop koffi e. De trekkershut biedt plaats aan twee tot vier 

personen en is van alle gemakken voorzien.

Faciliteiten:
�  De zithoek is uitgerust met een koelkast, 
      combi-magnetron, Senseo apparaat en waterkoker
�  Slaapkamer met twee éénpersoons boxsprings
�  Slaapkamer met twee éénpersoonsbedden achter elkaar
�  Opgemaakte bedden bij aankomst
�  Handdoeken zijn aanwezig in de accommodatie
�  U maakt gebruik van het verwarmde sanitairgebouw en 

u hoeft geen gebruik te maken van muntjes of sepkey

Maak kennis met het boerenleven 

en geniet van een welverdiende vakantie 

op Boerderijcamping Het Varsenerveld in 

vakantiehuis ’t Bakhuus.

In onze knusse trekkershut geniet u van de 

heerlijke rust en gastvrijheid. Onze trekkershut 

biedt plaats aan twee tot vier personen en is van 

alle gemakken voorzien.


