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Naturistenvereniging Heliantus 

Zandsteeg 1 (geen postadres) 

5388TS Nistelrode 

Tel:06-83380967 

mail@heliantus.nl 

https://heliantus.nl 

Lat: 51.688560 

Long: 5.575266 

Op een prachtig bosperceel in de 

gemeente Nistelrode (Bernheze) vind 

je al bijna 60 jaar de 

naturistenvereniging Heliantus. 

Heliantus is een kleine maar actieve 

vereniging met een vaste ledenkern in 

alle leeftijdsklassen. Het terrein ligt 

tegen het natuurpark de Maashorst. 

Bij Naturistenvereniging Heliantus 

vind je natuurlijk, ook natuurlijk bloot. 

De vereniging is aangesloten bij de 

NFN waarvan wij bovendien het 

prettig-bloot protocol naleven. 

Je bent hier heel dicht bij de natuur, 

de rust is spreekwoordelijk en je kan 

ook regelmatig vroeg in de ochtend 

herten in de omgeving zien. Het 

terrein is eenvoudig maar compleet 

met een goed onderhouden 

toiletgebouw en een (warme) douche. 

We hebben geen kantine, geen 

stroom en ook geen zwembad. 

We hebben tijdens het seizoen plaats 

voor maximaal 22 kampeereenheden, 

maar voor dagrecreatie is ons terrein 

ook bijzonder geschikt. 

Wij zijn een Prettig Bloot-locatie! 

Bij Heliantus prijkt het Prettig 

Bloot-label aan de muur. Prettig 

Bloot-locaties besteden veel 

aandacht aan de kernwaarden 

veiligheid, vrijheid, respect, openheid 

en gastvrijheid. Hierover zijn 

duidelijke afspraken gemaakt met de 

belangenorganisatie voor 

Aan de gegevens die hier staan kunnen geen rechten ontleend worden. De 

informatie op deze pagina zijn voor een groot deel afkomstig van bezoekers. Zie 

je fouten of heb je aanvullingen, help ons en geef het door op naturismegids.nl 
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naaktrecreatie NFN Open & Bloot. 

Op onze locatie kun je veilig en 

vertrouwd bloot recreëren! 

Algemeen 

NFN / INF kaart verplicht 

Vereniging 

Plaats voor tenten 

Plaats voor caravans 

Plaats voor campers 

Oppervlakte (ha): 1,5 

Aantal plaatsen: 22 

Auto's op apart parkeerterrein 

Aangepast sanitair voor 

mindervaliden 

Activiteiten 

Georganiseerde activiteiten voor 

volwassenen 

Jeu de boules 

Diversen 

Nederlands gesproken 

Engels gesproken 

Duits gesproken 

Frans gesproken 

Alleengaanden welkom 

Huisdieren welkom 
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