
Hoe vindt u ons?
Vanaf begin Rotterdam volgt u  
de borden Europoort, u komt op  
de (A15/N15), daarna de N57  
richting Brielle, u neemt direct  
de afslag Brielse Maas Noord, 
onderaan gaat u links en neemt  
u de afslag naar de Oude Veerdam.

Voor een gedetailleerde routekaart 
van startpunt tot bestemming. Ga 
naar onze website en klik op de 
menulink camping info.

Wie finden Sie uns?
Bei Rotterdam Richtung Europoort 
(A15/N15), jetzt die A57 Richtung 
Brielle. Sofort die Abzweigung  
Brielse Maas Noord, hier folgen Sie 
die Schilder De Krabbeplaat.

Für ein detailliertes Fahrplan von 
Startpunkt bis Zielpunkt. Besuchen 
Sie unsere Website und klicken Sie 
auf die Menulink übriches.

How to find us?
From Rotterdam go in the direction 
Europoort (A15/N15). Then take the 
A57 direction Brielle. Now take the 
road direction Brielse Maas Noord. 
Follow the sign De Krabbeplaat.

For a more detailed roadmap from 
start to destination. Visit  
our website and click on the menu 
link more-info.

Cultuur
In de omgeving is volop cultuur. Brielle en Hellevoetsluis zijn twee 

unieke vestingsteden. Ze hebben tal van schitterende historische 

monumenten, musea, galeries en gezellige zitjes om van al dat 

moois rustig te kunnen genieten. De vele dorpen op het eiland 

 hebben hun unieke, authentieke centrum weten te behouden. 

Steden als Dordrecht, Delft, Zierikzee en Middelburg komen voor  

de cultuurliefhebber zeker voor een dagtrip in aanmerking.

Stad
Het kan gebeuren dat het een keer een dag geen lekker weer is. 

Een dagje naar de stad of winkelen ligt dan misschien voor de  

hand. Vanaf de Krabbeplaat zijn er verschillende mogelijkheden. 

Het centrum van Rotterdam ligt op nog geen half uur rijden.  

Dichterbij huis zijn er de moderne stadscentra met vele winkel-

voorzieningen van Spijkenisse, Hellevoetsluis en Hoogvliet.

Adres
3231 NC Brielle
Oude Veerdam 4
Nederland
Telefoon:  +31(0)181 - 412 363
Fax: +31(0)181 - 412 093
KvK: 24333342
E-mail: info@krabbeplaat.nl
Website: www.krabbeplaat.nl



Camping
staat voor alles wat u wilt vinden op vakantie

        Op camping 
     De Krabbeplaat 
            bent u 

         écht 
met vakantie

kijk voor meer informatie op www.krabbeplaat.nl



Een korte introductie

Op camping De Krabbeplaat bent u echt met vakantie. Het is  

een familiecamping op 4-sterren niveau met tal van faciliteiten. 

Gelegen in een prachtige omgeving die ongekende mogelijkheden 

biedt. Of u nu jong bent of oud, een gezin hebt of samen bent, u 

voelt zich thuis op De Krabbeplaat.

Wat maakt camping De Krabbeplaat zo uniek? De camping ligt  

in de bosrijke omgeving van een uitgestrekt en schitterend 

recreatiegebied, direct aan het Brielse Meer, op een steenworp 

afstand van zee en grenst aan een gebied met uitgestrekte 

polders, leuke dorpjes en historische stadjes. De grote stad in  

de vorm van Rotterdam is dichtbij.

Kampeerplaatsen

U heeft de ruimte op camping De Krabbeplaat. 
De camping is uitgestrekt en de kampeerplaat-
sen zijn stuk voor stuk groot. Ze zijn minimaal  
80 vierkante meter en de auto kunt u altijd 
meenemen. De plaatsen op het Edelveld hebben 
allemaal elektra, een aansluiting voor kabel-tv en 
water op loopafstand. Sanitair is altijd in de buurt 
en wordt perfect bijgehouden. Voor invaliden zijn 
er aparte toilet- en douchevoorzieningen.

Voor grotere groepen van 20 tot zelfs 450 
personen heeft De Krabbeplaat een speciaal  
veld beschikbaar. Een perfecte locatie voor 
bijvoorbeeld scholen. Alle faciliteiten zijn binnen 
hand-bereik. De speciale tarieven hiervoor zijn 
even aantrekkelijk. Camping De Krabbeplaat 
beschikt over speciale voorzieningen voor 
campers.

Faciliteiten

De Krabbeplaat heeft de faciliteiten die bij een  
4-sterren niveau passen. En uiteraard allemaal  
in een perfecte staat van onderhoud.

- Tennisbanen
- Speeltuin
- Fiets- en skelterverhuur
- Verhuur van kano’s, waterfietsen en boten
- Zowel zoet als zout viswater
- Eigen haven
- Strandje met een afgeschermd gedeelte
- Verwarmde toiletgebouwen
- Wasserette
- Gratis douchen
- Supermarkt
- Petit restaurant
- Snackbar
- Recreatiezaal
- Jeugdhonk
-  Honden zijn vanuit hygiënisch oogpunt  

niet toegestaan
- Draadloos internet

Prijzen

Kamperen op camping  

De Krabbeplaat betekent 

betaalbaar kamperen.  

Het 4-sterren niveau, de 

vele faciliteiten, de  

unieke ligging; u krijgt 

zonder meer waar voor 

uw geld. Jonge gezinnen 

en 55-plussers kunnen 

rekenen op een extra 

korting op de toch al voor 

iedereen aantrekkelijke 

tarieven.

Op camping De Krabbeplaat bent u écht met vakantie



Water

De liefhebber van water kan tijdens een vakantie op  

De Krabbeplaat volledig aan zijn trekken komen. De camping 

zelf ligt direct aan het Brielse Meer. Een groot recreatiemeer 

waar alle vormen van watersport mogelijk zijn. Zwemmen, 

zeilen, waterfietsen, kanoën, vissen of gewoon langs het 

water lopen. Het eiland Voorne-Putten heeft nog enkele 

prachtige recreatiemeren en natuurlijk rivieren als de Oude Maas, 

het Spui en het Haringvliet. Het eiland ligt aan zee en beschikt 

over enkele prachtige stranden (Oostvoorne, Rockanje, 

Hellevoetsluis) op enkele minuten rijden van de camping. 

Een echte familiecamping

Het is net alsof u bij familie op bezoek bent. De eigenaar van De Krabbeplaat woont ook op de camping. 

Dat maakt het zo bijzonder aantrekkelijk. Hij is de gehele dag aanwezig en ook altijd voor alles en 

iedereen aanspreekbaar. Hij kent zijn gasten, weet wie ze zijn en wat ze willen. De persoonlijke sfeer van 

een familiecamping geeft voor velen de doorslag om voor De Krabbeplaat te kiezen.

Camping De Krabbeplaat ligt midden in een 

natuurlijk recreatiegebied. Op de camping zelf  

is veel aandacht voor de natuur. De Krabbeplaat 

heeft een eigen bedrijfsnatuurplan. Dit betekent 

dat de camping zoveel mogelijk is aangepast  

aan zijn natuurlijke omgeving. De natuur krijgt  

op het campingterrein een kans. Er hangen 

broednestkasten. Er liggen houtrillen waar  

egels, bunzings, wezels en kleine vogels zich  

thuis voelen. Er zijn ruigteplaatsen voor vlinders.  

Er staan ouderwetse hoogstam fruitbomen. En  

het groen op de plaatsen is ook zoveel mogelijk 

aangepast aan de natuurlijke omgeving. Het  

maai- en onderhoudsbeleid is uiteraard  

helemaal op die natuurwaarden aangepast.

Het is een recreatiegebied, maar de natuur is  

erg dichtbij. In het gebied zelf krijgt de natuur 

volop ruimte. Op de kop van het eiland bij 

Oostvoorne bevindt zich het unieke Voorne’s  

duin. Door de directe invloed van zee groeien  

in dit natuurgebied planten die elders in Europa 

niet voorkomen. 

Rockanje heeft zijn Quackjeswater met onder 

andere een lepelaar- en aalscholverkolonie en 

enkele prachtige duinmeertjes met een geheel 

eigen flora en fauna. Langs het Haringvliet  

hebben de buitengorsen en slikken hun eigen 

natuurwaarden. In de polders zijn tal van  

plekjes te ontdekken waar de natuur zijn  

gang kan gaan. 

Omgeving

De omgeving van camping De Krabbeplaat 

is uniek. Alles wat een vakantieganger zich 

maar kan wensen is in de directe omgeving 

te vinden. Water is er volop in de vorm van 

stranden en recreatiemeren. Cultuur is te 

vinden in historische stadjes. Er zijn talrijke 

mogelijkheden om van echte natuur te 

genieten. Het uitgestrekte polderlandschap 

heeft zijn eigen charme. De grote stad 

binnen handbereik is natuurlijk altijd handig.

Natuur

www.krabbeplaat.nl


