
UPDATE OVER HET CORONAVIRUS 

- Voor het laatst bijgewerkt op 15-06-2020 - 

Oostappen Groep Vakantieparken houdt de laatste ontwikkelingen omtrent het 
coronavirus en de richtlijnen van de Nederlandse en Belgische overheid 
nauwlettend de gaten. De veiligheid en gezondheid van onze gasten en 
medewerkers staan hierbij voorop! 

Als Oostappen Groep Vakantieparken hebben we op al onze vakantieparken 
voldoende mogelijkheden om de maatregelen vanuit de overheid op te volgen en 
elkaar voldoende ruimte te geven. Lees hieronder welke invloed de maatregelen 
hebben op de Nederlandse en Belgische vakantieparken. 

NEDERLAND 

Alle Nederlandse Vakantieparken zijn momenteel geopend voor recreatief verblijf. Dit 
doen we uiteraard met inachtneming van de geldende maatregelen en met extra 
aandacht voor onze gasten, onze medewerkers, de hygiëne en al het andere dat 
nodig is om een veilige en verantwoorde vakantie te bieden. De 
gemeenschappelijke sanitaire voorzieningen op de parken gaan weer open vanaf 15 
juni i.p.v. de eerder genoemde datum (1 juli). Dit betekent dat je tot die tijd enkel 
mag kamperen als je zelfvoorzienend bent. 

De volgende faciliteiten zijn momenteel geopend op de Nederlandse parken 
(uiteraard volgens de richtlijnen RIVM). Oostappen Vakantieparken zijn groot, kortom 
ook voldoende ruim om te voldoen aan de afstand regels en toch te kunnen genieten 
van de vakantie. 

• Subtropisch/overdekt zwembad op Vakantieparken De Berckt, Prinsenmeer 
en Arnhem zijn geopend. Ook het buitenzwembad Vakantiepark Brugse Heide 
is geopend. --> Je kunt bij de receptie op de parken een tijdslot reserveren 
voor de zwembaden, zodat iedereen de mogelijkheid heeft om hier gebruik 
van te maken.  

• Indoor speelpaleis op Vakantiepark Prinsenmeer is geopend. 
• Strandbad van op Vakantiepark Prinsenmeer is geopend. 
• Horeca is geopend. Lees hier spelregels voor de heropening van de horeca. 

  

BELGIË 

Binnenkort mogen, naast de Nederlandse vakantieparken, ook de Belgische parken 
weer open. Zie hieronder per vakantiepark de openingsdata + de geldende 
maatregelen. 

Vakantiepark Blauwe Meer NV 

• Opent vanaf 12 juni voor Belgen (kamperen, verhuur + jaargasten). Vanaf 15 
juni zijn ook Nederlandse en Duitse gasten welkom. 

• Receptie, sanitair gebouw en horeca* zijn geopend. 

https://www.vakantieparkprinsenmeer.nl/resources/media/regels_gasten_heropening_horeca.pdf


• Binnenzwembad en overdekte strandbad gaan vanaf 1 juli open. 

Vakantiepark Hengelhoef NV 

• Opent vanaf 19 juni (kamperen en verhuur) voor Belgische, Nederlandse en 
Duitse gasten. 

• Receptie, sanitair gebouw en horeca* zijn geopend. 
• Indoor speeltuin en subtropisch zwembad gaan vanaf 1 juli open. 

Vakantiepark Parelstrand NV 

• Opent vanaf 15 juni voor Belgische, Nederlandse en Duitse jaargasten. 
• Het park biedt dit jaar geen verhuur- en kampeerplekken aan. 

*De horecagelegenheden op Vakantiepark Blauwe Meer en Hengelhoef gaan open 
met de volgende maatregelen in acht genomen: 

• Maximaal 10 personen per tafel. 
• Tafels staan op 1,5 meter afstand van elkaar. 
• Iedereen moet blijven zitten en bediend worden. 
• Alle obers zijn verplicht om een mondmasker te dragen. 
• De horeca blijft tot maximaal 01:00 uur geopend. 

  

EXTRA MAATREGELEN DIE GELDEN OP ALLE OOSTAPPEN 
VAKANTIEPARKEN 

Lees hieronder een aantal van de extra genomen maatregelen: 

Extra hygiëne- en desinfectiemaatregelen. Er wordt frequenter en grondiger 
schoongemaakt. 

• De balies bij de recepties zijn voorzien van plexiglas. 
• Het wassen van linnen gebeurt op professionele wijze (temperatuur >60 

graden) waardoor virussen niet overleven. 
• Er zijn duidelijk instructies opgesteld voor de medewerkers. 
• Er mogen een beperkt aantal mensen in het receptiegebouw zijn. 
• Ter vervanging van het restaurant (dat tot op heden reeds gesloten blijft), kun 

je gebruikmaken van een onze afhaalservice. 
• Zoveel mogelijk betalen via PIN. 
• Dagbezoek, logees en visite, verjaardagsfeestjes, familiefeestjes en 

groepskamperen zijn niet toegestaan. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


