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Impressie uitbreiding, gezien vanaf V oorweg, ter hoogte van de aan te leggen natuurzone
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Zicht vanaf Mineweg

Vanaf de Mineweg gezien veranderd er weinig 

aan het beeld naar de camping toe. In de huidige 

situatie vormt de grens van de camping een groene 

rand, waar enkele daken van caravans doorheen 

te zien zijn. Verder valt het witte dak van het 

zwembadgebouw op en in mindere mate het rode 

dak van het sanitair gebouw. 

Door de uitbreiding van de camping zal de rand 

zich wat meer richting de Mineweg verplaatsen, 

deze diepte is echter vanaf deze weg nauwelijks 

waarneembaar. De invloed op het open landschap 

is vanuit dit perspectief verwaarloosbaar.

De daken van de 2 hoofdgebouwen zullen wat meer 

(zowel in de singel als op het terrein). 

De nieuwe beplanting langs de randen zal (zeker in 

de eerste jaren) laag blijven en niet helemaal dicht 

groeien, waardoor de nieuwe kampeermiddelen 

op sommige punten door de natuurzone heen 

zullen schemeren. Enkele daken zullen zichtbaar 

zijn, zoals in de huidige situatie met name aan de 

westzijde ook het geval is.
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Zicht vanaf Duinweg

De Duinweg is de enige weg rondom de camping, 

waar doorgaand verkeer is, met zicht op de 

camping. De andere wegen rondom fungeren niet 

als doorgaande wegen, en zijn daardoor feitelijk 

minder de zichtkant. 

Vanaf de Duinweg gezien (op 350 m afstand van 

de dichtsbijzijnde hoek van de camping) veranderd 

het beeld nauwelijks. Doordat de bestaande rand 

vanaf de Mineweg wordt doorgetrokken richting de 

Voorweg, wordt de L-vorm rechtgetrokken. 
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Vanaf de Duinweg is de ingreep vrijwel niet zichtbaar.

De boerderij aan de Voorweg zal meer verscholen 

komen te liggen, en het kleine doorzicht tussen 

de boerderij naar het achterliggende landschap 

verdwijnt. De naastgelegen woning zal grotendeels 

zichtbaar blijven, door de lage beplanting op de 

nollen.  Ook vanuit dit perspectief is de invloed op 

het open landschap verwaarloosbaar.

 
Bron: Rapport Studio Groenburg. 
‘Uitbreiding camping Callassande, invloed op het landschappelijke beeld’. November 2011.  

 
Dit keurde de provincie goed (links) 

ampeermiddelplaatsen voor stacaravans / chalets van maximaal 3,5 meter hoog. Beleving van camping wordt 
niet aangetast. Geen sprake van verstening of verstedelijking. 

 

Dit bouwt Arcus Resorts / Roompot (rechts)  
Luxe vakantiewoningen aangeduid als ‘Duin-, Tulpen- of Callansooglodges’.  In totaal 96 huizen, waarvan 33 
met twee verdiepingen van 5,5 meter hoog. Met stucwerk en stenen / steenstrips. 

 
Vragen aan de gemeenteraad:  
- Is Duynpark Callantsoog een camping ?               -Staan hier caravans of huizen ? 


