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 (13 reacties)

De Krosenberg (vereniging De 

Krösenberg) 

Hallerstrasse 1 

D-49843 Getelo 

Tel:+31 610 269 029 

gastenplek@krosenberg.nl 

www.krosenberg.nl 

Lat: 52.460842 

Long: 6.859242 

De Krösenberg is al sinds 1956 een 

plek voor naturisten. Verscholen in 

het grensgebied tussen Twente en de 

Grafschaft Bentheim ligt, midden in 

de natuur, het heuvelachtige, bosrijke 

terrein de Krösenberg. De 74 vaste 

en 21 gastenplekken voor tent, 

caravan en camper liggen verspreid 

over het terrein van 12 hectare. Er is 

keuze uit zonnige en schaduwrijke 

kampeerplaatsen. Van de 21 ruime 

plekken voor gasten zijn er 14 met 

6A elektraaansluiting. 

Faciliteiten 

Het terrein heeft zijn natuurlijke 

karakter behouden maar is wel 

voorzien van allerlei voorzieningen, 

zoals een mooi gelegen zwembad, 

modern toilet -en douchegebouw, 

keuken, wasmachine/droger, clubhuis 

met bar, een gezellig terras en 

bibliotheek. Ook is er een moestuin 

en voor de kinderen speeltoestellen, 

een grote zandbak, trampoline en 

kabelbaan.  

Activiteiten  

Van maart t/m oktober is er elke 1e 

zondag van de maand een 

koffieochtend. Jaarlijkse 

terugkerende activiteiten zijn het 

Pinksterontbijt, Open Podium en 

DOEweek. In de vakanties barbecue 

en gezamenlijke maaltijden. 

Spelletjes voor de jeugd, een jeu de 

boules toernooi, gezellige avonden en 

creatieve bezigheden. Ook gasten 

mogen activiteiten organiseren en aan 

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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alle activiteiten deelnemen. 

Omgeving 

De omgeving is een paradijs voor 

fietser en wandelaar. Historische 

plaatsen zoals Ootmarsum en Bad 

Bentheim liggen op fietsafstand. Aan 

beide zijden van de grens kom je de 

zo beroemde Twentse hartelijkheid 

en goede keuken tegen. Wandelen, 

fietsen, genietend van cultuur en 

natuur of gewoon ontspannen. Deze 

omgeving biedt je de keus! Terug op 

het terrein geniet je elke vakantiedag 

van de natuur, rust en ruimte. 

Reserveren 

Van 8 april t/m medio september is 

ons terrein geopend. Aanmelden 

altijd vooraf via de telefoon T 

+31610 269 029. 

N.B. Een beperkt aantal plaatsen is 

beschikbaar voor gasten met een 

hond, ook hier geldt : altijd vooraf 

reserveren! 

Algemeen 

NFN / INF kaart verplicht 

Vereniging 

Plaats voor tenten 

Plaats voor caravans 

Plaats voor campers 

Oppervlakte (ha): 12 

Aantal plaatsen: 80, voor gasten 22 

plekken 

Aantal plaatsen met elektra: 17 van 

de 22 gastenplekken 

Auto's op apart parkeerterrein 

Internet 

Aangepast sanitair voor 

mindervaliden 

WIFI / internet gratis 

Faciliteiten 

Koelkast / diepvries voor algemeen 

gebruik 

Zwembad 

Kinderbad 

Eten en drinken 

Bar 

Activiteiten 

Georganiseerde activiteiten voor 

kinderen 

Georganiseerde activiteiten voor 

volwassenen 

Diversen 

Nederlands gesproken 

Engels gesproken 

Duits gesproken 

Frans gesproken 

Alleengaanden welkom 

Huisdieren welkom 

Geschikt voor kinderen 
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