
 

 
 
Camping de Wapenberg 

 

Sfeervol kamperen op de Veluwe! 
 
 

Net ten zuiden van Apeldoorn aan de rand van het bos 
 op een van de mooiste stukjes van de Veluwe. 

In de directe omgeving zijn volop wandel,  
fiets en mountainbike mogelijkheden. 

 
Standaard en Comfortplaatsen! 
Elektra van 6 tot 16 Ampère! 
Modern verwarmd sanitair! 
Wifi op de hele camping! 
ACSI en ANWB lid! 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Fam. G.H.M. van Baak 

Hoenderloseweg 187 
7339 GG  Ugchelen 

tel: 055–5334539  
info@dewapenberg.nl 
www.dewapenberg.nl                                    

De camping is geopend van eind maart tot 1 november. 

mailto:info@dewapenberg.nl


Wij (Gerrit en Lexy) zijn de 3e generatie van Baak die camping de Wapenberg runt. 
Het begon allemaal in 1925 toen opa Drikus  samen met zijn vrouw Riek het huis 
aan de Hoenderloseweg kocht.  
 
 
Rond de dertiger jaren kwamen de 
eerste kampeerders. In het begin 
waren dat passanten die al vragend 
naar de weg op het idee kwamen om 
op deze mooie locatie hun tent op te 
zetten. Zo is het kamperen 
begonnen. Na de dood van Drikus 
heeft Riek de camping in 
afbouwende mate doorgezet tot zij in 
1976 overleed. 
 
 

Na haar overlijden namen Henny en 
Riek de camping over en begonnen 
toen met behulp van de kinderen aan 
de wederopbouw van de camping. Er 
kwam een nieuw sanitair gebouw en er 
werd elektra aangelegd. Zij hebben van 
de Wapenberg weer een mooie 
sfeervolle camping gemaakt. Voor 
liefhebbers van rust en natuur.  
 

 
 
 
In 1998 hebben wij de camping overgenomen.  
Met veel plezier en enthousiasme hebben wij 
vernieuwingen aangebracht en zijn wij elk jaar bezig om 
de camping up-to-date te houden.  
Het blijft een camping waar mensen die van rust en 
natuur houden volop kunnen genieten. 
 

Het sfeervolle terrein bestaat uit fraaie ruime 
plaatsen. Er is plaats voor 106 
caravans/tenten. Tevens zijn er een aantal 
aparte plaatsen voor de fietsende en rugzak 
kampeerder.  
Mede door het hoogteverschil is geen plek 
hetzelfde en heeft de camping een sfeervol en 
speels karakter. Het terrein heeft een 
oppervlak van 4 ha. en heeft een Veluwse 
zandbodem.  
De plekken zijn verdeeld over weiden en bosplaatsen. Kampeerders met honden 
worden toegelaten op de open plekken in het bosachtige gebied. 
 

Het moderne sanitair gebouw is verwarmd. Er is een 
mindervalide ruimte en een babyroom. 
 
Camping de Wapenberg ligt op een unieke plaats aan de rand 
van het bos en toch dicht bij Apeldoorn. In de directe omgeving 
zijn uitgestrekte bossen, heidevelden, heuvels en de 
"Koppelsprengen". Deze zijn allen vrij toegankelijk.  
Ook voor wildspeurders zijn er volop mogelijkheden.  
 

 
Vlak naast de camping is het 
recreatiegebied “Het Leesten" met kiosk 
De Ugchelse Berg. Verder zijn er in de 
buurt tal van musea (waar onder Kröller 
Möller, Paleis het Loo), National Park de 
Hoge Veluwe, Julianatoren, de Apenheul, 
Park Berg en Bos, leuke dorpjes, 
zwemgelegenheden en vele andere 
toeristische bezienswaardigheden. 
 
Kijk voor meer informatie en tarieven op onze website: www.dewapenberg.nl 
 
Wij hopen u te mogen verwelkomen op onze camping. 
 

http://www.dewapenberg.nl/

