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Zwem- en visvijver met drijftent 

PRIVÉVIJVER  

  
 

Op een privéterrein ligt een privévijver van 50 meter lang die water krijgt uit een natuurlijke bron.  

De vijver (middelste vijver) met ligweide ligt op een omheind terrein.  

De vijver is max.1,60 meter diep en heeft toegang via steiger met zwemtrap.  

Een vlot met zwemtrap - ideaal om te zwemmen of te zonnebaden – en een paar kajaks voor de kinderen,… maken het verblijf 

avontuurlijk. Achteraan geeft de vijversite toegang tot een riviertje, leuk voor kinderen.  

Deze vijversite biedt een ontspannende en verkoelende gelegenheid voor jong en oud. 

De optie van een drijvende tent als kampeerplek geeft een extra dimensie aan deze vijversite.  
 

ZWEMVIJVER met 
• steiger met zwemtrap 

• vlot met zwemtrap  

• ligweide   ⚫    parkeerplaats 

• toilet (chemisch)     

• overdekte picknickplaats met 2 picknicktafels 

• 2 kajaks - peddels in toiletcabine achter de vijver (met CODE)  

• toegang tot achterliggend riviertje 

• drijftent (in optie, prijs zie onderaan) 

• kleine BBQ aanwezig (kolen en hout zelf te voorzien) 
 

Ook mogelijk als VISVIJVER 
De vijver bevat volgende vis: paling, karper, forel,… 
Er is mogelijkheid tot vissen, met respect voor vis en natuur.  

De gevangen vis moet teruggezet worden en mag NIET meegenomen of opgegeten worden.  
 

AANDACHT!  RESPECTEER DE BUURT! 

• Parkeren van de auto uitsluitend op de kiezelparking! 

• Tenten alleen plaatsen tussen de kiezelparking en de vijver! 
o Max. 6 personen op het terrein,  
o Max. 3 kleine tenten toegelaten 

• Steeds toezicht houden! Kinderen alleen niet toegelaten!  
De ouders / begeleiders blijven verantwoordelijk!    

• Geen elektriciteit aanwezig! 

• Vuur maken alleen toegelaten in de vuurton! Niet bij brandgevaar en droogte! 
• We zijn niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen! 

 

NA ZWEMMEN en/of VISSEN De vijversite netjes achterlaten:      

• toilet proper achterlaten (doorgespoeld, opvangschuif weer dicht) 

• vlot vastleggen aan de steiger  

• zitbanken omhoog klappen, vuur gedoofd 

• kajaks in rek en afsluiten (CODE verdraaien) 

• afval zelf mee te nemen!   

• peddels steeds opbergen in de toiletcabine en deze cabine afsluiten (CODE verdraaien) ook indien u niet op het terrein bent! 

• De poort steeds sluiten en de cijfercode verdraaien, ook als u even afwezig bent. 
 

    
  ! Het huren van dit terrein houdt in, dat u akkoord gaat met deze afspraken! 

  Parking 

overdekte 

picknick 

plaats 

drijf 

tent 

vlot 

  parking 

  VERBODEN 
• Muziek, lawaai of geluidshinder 

• Honden of andere huisdieren 

• Generatoren 

• Vis mee te nemen of op te eten 

  PRIJZEN  van 14.30 uur tot 11.30 uur volgende dag  
  (exclusief drijftent!) 
 € 80 per nacht van 1 april tot 1 oktober   
 € 60 per nacht van 2 oktober tot 31 maart 
 

 

vuurton

+ BBQ 

  2 kajaks 

  BBQ 

NIEUW 
drijftent 
in optie! 

http://www.lebrâmeducerf.be/
http://www.natuurgidsardennen.be/
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Zwem- en visvijver met drijftent 

Uniek in de Benelux!            

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Een drijftent, een aparte slaapbeleving! 

• Deze unieke drijvende en ruime slaaptent is 300 cm op 300 cm. De tent is 250 cm hoog, u kan er dus volledig in rechtstaan. 

• Rondom is een opgeblazen frame van 30 cm hoog en 30 cm breed, waarop u bagage kan leggen.  

                                      
• De vrije binnenruimte tussen het frame is 200 cm op 200 cm. De luchtmatrasbodem is 20 cm dik.  

• U slaapt dus op de vijver op een gigantisch waterbed.  

• Er is slaapruimte voor 3 volwassenen of 2 volwassenen en 2 kinderen 

• De tent ligt permanent strak vast aan de steiger voor uw eigen slaapcomfort. Omwille van het grote formaat kan deze 

namelijk veel wind vangen. 

                                                            
 

REGELS 

• De drijftent kan alleen gehuurd worden in combinatie met de huur van het terrein/vijversite!  

• De tent mag alleen betreden worden zonder schoenen, om schade aan de matras door steentjes of… te vermijden. 

• Zorg zelf voor slaapzak en kussen, indien gewenst voor een extra slaapmatje. 

• Gelieve de tent bij regenval steeds dicht te doen! 

• Gelieve de tent vast te laten aan de steiger (voor wie wenst te ‘varen’ op de vijver zijn er kajaks en een vlot aanwezig) 
 

VERBODEN in de tent 

• te roken  

• te koken of vuur te maken (er is een overdekte picknickshelter aanwezig om droog te koken) 

• verwarmingstoestellen te gebruiken  

• honden of andere huisdieren (noch op het terrein) 

   

   ! Het huren van de drijftent houdt in, dat u akkoord gaat met deze afspraken! 

ROUTE zie pdf     

GOED OM WETEN  
Vermits de verhuurder natuurgids is, is er de mogelijkheid excursies, wildobservaties of nachtexcursies te boeken.  
Ook verhuur van kajaks op de Ourthe is mogelijk via de verhuurder. 
www.natuurgidsardennen.be                         Jorn Van Den Bogaert       e-mail: jornvdb@hotmail.com       0032 496 45 80 85 

PRIJS voor het gebruik van de drijftent is € 35 per nacht bovenop de huur van het terrein met vijver 

 dus € 115 per nacht van 1 april tot 1 oktober   

 In de winter zal de tent niet beschikbaar zijn van oktober tot begin april, afhankelijk van het weer (oa. sneeuwval). 
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