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Welkom 

Van harte welkom in de Lotus Belle Original 13M²  tent op landgoed de 
Mariahoeve in Papenvoort. Jouw verblijf kon tot stand komen door een 
samenwerking van Naar de natuur en landgoed Mariahoeve Papenvoort. Als je 
vragen hebt over je verblijf in en rond de tent kan je je wenden tot Roy 
Uijtenhaak (06-21204593).  

We hebben ons best gedaan je een fijne tijd te laten beleven op deze prachtige 
plek in de Nederlandse natuur. Zonder in te leveren op comfort. Wij wensen je 
een fijn verblijf. Vanzelfsprekend waardeer ik het dat je alles zo respecteert als je 
eigen spullen. Zo kunnen nog vele mensen na jou hier plezier aan beleven.  

Hieronder vind je wat praktische informatie om je verblijf zo aangenaam mogelijk 
te laten verlopen. 

 

COVID-19 SITUATIE 

Zolang het gemeenschappelijke sanitair is gesloten is er een privé sanitair-tent 
beschikbaar met chemisch toilet en mobiele douche. 

Graag vragen wij je aandacht voor de hygiëne-maatregelen 

• Wij zorgen voor het toilet kosteloos voor afvaltankvloeistof en 
spoelwatervloeistof. 

• Controleer voor het in gebruik nemen of het toilet is voorzien van water en 
de nodige vloeistoffen. 

• Deponeer geen regulier toiletpapier in het toilet.  
o Dit zorgt voor verstoppingen en problemen met legen. 
o  Plaats een zakje in de afvalemmer om regulier papier in te 

deponeren. 
o Of breng snel afbreekbaar toiletpapier mee. Hiervoor raden wij 

Thetford Aquasoft aan. Klik hier voor verkooppunten. 
• Laat het toilet svp schoon achter. Bij het sanitair-gebouw is een stortplaats 

aanwezig voor het chemisch toilet. Hier kan je het toilet hygiënisch legen, 
uitspoelen en afspoelen. 

Verder in dit document vind je een uitgebreide uitleg over de werking. 

 

 

https://www.google.com/search?q=thetford+toiletpapier&oq=thetford+toiletpapier&aqs=chrome..69i57j0l2j69i60.3638j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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Aankomst en vertrek 

Adres: 

Landgoed Mariahoeve Papenvoort  
Papenvoort 2 
9447TV Papenvoort 

• Check in is vanaf 15:00 en check out voor 11:00 
• Graag melden bij de check-in dat je hebt geboekt bij Naar de Natuur 
• Het is toegestaan om de auto naar de kampeerplek te rijden om de spullen 

uit te laden. Na het uitladen graag de auto parkeren op de algemene 
parkeerplaats. Graag stapvoets rijden op het terrein. 

• Er is een grote jerrycan met kraantje aanwezig. Er zijn op het terrein 
diverse watertappunten om te vullen. Bij de receptie kunnen ze je vertellen 
waar deze te vinden. 

• Graag voor vertrek: 
o De spullen terugplaatsen zoals aangetroffen bij aankomst 
o Vuile vaat verwerkt en wasgoed bij elkaar op de grond 
o Picknickset achter de tent en voorzien van de beschermhoes. Tafels 

en bankjes hoeven niet ingeklapt. 
o Picknickkleed afgeborsteld en schoon opgeborgen. Indien nat graag 

over de lijn hangen 

Houtkachel 

De houtkachel is nagenoeg de kleinste in haar soort, maar is in staat om een 
grote hitte af te geven. Hij kan dus zeer heet worden en aanraking met de huid 
kan leiden tot serieuze brandwonden. Bij een slechte ventilatie kan een 
houtkachel leiden tot koolmonoxidevergiftiging. Hierover later meer Het gebruik 
van de houtkachel is op eigen risico. 

Alleen gedroogd brandhout gebruiken 

Geen hout uit het bos, nat hout, papier of andere materialen branden in de 
kachel. Dit kan leiden tot beschadigingen of een slechte verbranding mogelijk 
met schoorsteenbrand tot gevolg.  

Je kan zelf haardhout en aanmaakblokjes meebrengen of je kan dit ter plaatse 
aanschaffen bij de beheerder. 

Het betreft een extra kleine houtkachel waar de meeste reguliere blokken niet in 
passen. Er is een boomzaag aanwezig om blokken kleiner te zagen. 
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Met de juiste bediening en houtsoort kan je de kachel bijna een nacht hitte af 
laten geven. Pas op met te hoog stoken want je stookt al snel boven de 25 
graden. Het aanmaken van de kachel alleen met hiervoor bestemde 
aanmaakmaterialen. 

Vuurvaste handschoenen 

Gebruik altijd de vuurvaste handschoenen bij het bedienen van de kachel. 

Deur gesloten houden 

De deur dient slechts geopend te worden bij het aanmaken of om nieuw hout te 
plaatsen in de kachel. Bij het branden van de kachel dient de deur gesloten te 
blijven. De kachel zal dan het beste functioneren en brandgevaar i.v.m. vonken 
wordt voorkomen. 

Niet forceren 

De deur van de kachel moet makkelijk dicht gaan en vergrendeld worden. De 
binnenkant van de deur valt iets binnen de kachel en het kan gebeuren dat een 
stuk hout ervoor zorgt dat je de deur niet kunt afsluiten. Je zal met de vuurvaste 
handschoen het hout dan iets moeten verschuiven tot de deur goed dicht gaat. 
Door het op maat gezaagde hout te gebruiken voorkom je problemen hiermee. 

 

 

 

Hout kloven 

Wees voorzichtig! Om de kachel snel aan te krijgen kun je hout kloven in extra 
smalle stukjes. Je kan het hout kloven op de afgezaagde boomstam bij de tent.  
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Niet kloven op de tafel en ook niet naast de tent ivm wegschietend hout dat tot 
beschadigingen kan leiden.  

 

• Zet het hout rechtop en sla de bijl behendig in de bovenkant van het hout.  
• Het blok hout blijft nu in de bijl zitten en je tilt de bijl met het blok eraan 

op. 
• Je slaat nu met de bijl het blok tegen de afgezaagde boomstam waar het 

blok op stond. 
• Dit doe je net zo lang tot het blok hout is gespleten. 

 

Temperatuur regelen 

Met de ronde knop op de deur van de kachel kun je de temperatuur regelen via 
de luchtinlaat. De luchtinlaat een klein beetje openen of sluiten heeft al een grote 
impact op de verbranding.  

Indien de luchtinlaat geheel open staat krijgt de kachel veel zuurstof. Er zal snel 
een grote hitte worden bereikt, maar het hout zal ook sneller opbranden. Bij het 
aanmaken van de kachel zul je over het algemeen de luchtinlaat openzetten. 
Zodra de kachel eenmaal goed brand is het zaak om hem op temperatuur te 
houden door de luchtinlaat dichter te zetten. Maar let op, als hij te weinig 
zuurstof krijgt zal de kachel doven. Je zult hier vanzelf wat handigheid mee 
krijgen. 

Kachel aansteken 

 

1. Zoals hierboven aangegeven steek je de kachel het snelste aan door kleine 
aanmaakhoutjes te kloven. 
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2. Steek enkele aanmaakblokjes aan in de kachel 
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3. Plaats stuk voor stuk wat kleine houtjes en geef het voldoende zuurstof. 
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4. Doe steeds na het plaatsen van nieuw hout het deurtje dicht met de 
luchtinlaat volledig open. De zuurstof trekt dan optimaal door de kachel 
waardoor het vuur sneller zal aanwakkeren. 

 

 

5. Kloof wat middelgrote stukken 
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6. Plaats deze één voor één en voor je het weet heb je een perfect vuurtje. 
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7. Nu  het vuur met de middelgrote stukken goed brand kan je desgewenst 
een extra groot stuk in de kachel leggen. Met het correct regelen van de 
luchttoevoer zal het enkele uren warmte afgeven. Te veel zuurstof zal 
leiden tot een onnodig snelle verbranding en de hitte in de tent kan 
makkelijk oplopen tot 25 graden en meer, dus pas hier mee op. Het te veel 
knijpen van de zuurstoftoevoer zal leiden tot het doven van het vuur. Hier 
krijg je vanzelf meer handigheid in. 
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Vuurvaste mat 

De vuurvaste mat dient altijd voor de kachel te liggen. De mat is bestendig tegen 
vonken, maar doof de eventuele vonken op de mat altijd direct met de vuurvaste 
handschoen. Uiteindelijk brandt ook de vuurvaste mat namelijk door. Houdt 
daarom ook altijd de deur van de kachel dicht! 

Koolmonoxide 

Koolmonoxide, ook bekend als CO, staat niet voor niets bekend als de 
sluipmoordenaar. Je ziet of ruikt het niet maar wanneer je het inademt kan dit 
ernstige lichamelijke gevolgen hebben. Jaarlijks overlijden in Nederland 
gemiddeld 10 tot 15 personen door koolmonoxidevergiftiging. Enkele honderden 
mensen belanden in het ziekenhuis. Een koolmonoxidevergiftiging kan echt 
iedereen overkomen. Het maakt je ziek en leidt in het ernstigste geval tot de 
dood. Het is van levensbelang dat mensen zich bewust zijn van het risico op een 
vergiftiging én hoe je deze kunt voorkomen. 
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Beschadigde of vervuilde schoorstenen kunnen in combinatie met slecht 
geventileerde ruimten leiden tot koolmonoxide. Daarom is het dan ook zo 
belangrijk dat je alleen gedroogd haardhout gebruikt. De tent is goed 
geventileerd, maar wij raden aan altijd een stukje van de deur op een kier te 
houden. De tent is voorzien van een koolmonoxidemelder. 

Het gebruik van de houtkachel is op eigen risico. Wij achten het risico op 
koolmonoxide nihil bij een correct gebruik en voldoende ventilatie. Een risico is er 
echter altijd, als je geen enkel risico wilt gebruik dan geen houtkachel. 

Warm water 

Als je de koperen ketel altijd gevuld hebt staan op de kachel heb je bij een 
brandende kachel altijd heet water om bijvoorbeeld de afwas te doen. Ook kan 
dit gebruikt worden voor de douche. Gebruik de koperen ketel niet om koffie of 
thee te zetten. 

Koffie / thee en koken 

Je kan op de houtkachel prima water koken voor koffie of thee. Gebruik hiervoor 
de emaille theepot of de perculator. Let op: gebruik een vuurvaste handschoen 
want de theepot / ketel wordt heet! 

 

Toilet 

Aanwezigheid chemisch toilet 

 

Je kan hygiënisch, comfortabel en privé gebruik maken van het toilet achter de 
tent. Het toilet is geplaatst op een houten vlonder. 
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Indien je hier gebruik van wilt maken graag zelf de hiervoor bestemde middelen 
meebrengen: 

- Afvaltankvloeistof om toiletafval af te breken, voor frisheid, om  geur te 
onderdrukken en gasvorming te voorkomen. Bij het gebruik van het 
chemisch toilet is dit verplicht anders raakt het  toilet verstopt. 

- Spoelwatervloeistof voeg je optioneel toe aan het water in de watertank 
om spoelwater fris te houden en een doeltreffende spoeling te realiseren. 
Het laat in het toilet een beschermend laagje achter dat aanslag voorkomt.  

- In het toilet geen normaal toiletpapier deponeren. Dit zorgt voor 
verstoppingen. Je kan normaal toiletpapier gebruiken, maar dient dan zelf 
het gebruikte papier weg te gooien volgens de gebruikelijke hygiënische 
normen. Speciaal snel afbreekbaar toiletpapier mag wel worden 
gedeponeerd in het chemisch toilet. 

 

Je koopt bovenstaande bij bouwmarkten zoals Gamma of Karwei, bij 
kampeerwinkels of online bij o.a. bol.com. 

 

Gebruiksaanwijzing 

Het toilet bestaat uit 2 delen die met een handgreep aan de achterzijde van 
elkaar kunnen worden verwijderd. 
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In het bovenste deel vind je het reservoir voor spoelwater. Dat vul je met water 
en spoelwatervloeistof. 

 

Het onderste deel vul je met 1 à 1,5 liter water en 150 tot 200 milliliter 
afvaltankvloeistof. Hiervoor draai je de schenktuit omhoog en draait de dop los. 
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Het toilet mag alleen geleegd worden in de hiervoor bestemde stortplaats. Deze 
vind je achter het toiletgebouw. Leeg het toilet zeker elke 2 à 3 dagen. 

 

 

Het schuifje kan je ontgrendelen en uittrekken waardoor na gebruik het 
toiletafval in de afvaltank terechtkomt. 

 

Hier vind je een video: https://www.youtube.com/watch?v=DA4QvSVbl2s&t=1s 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DA4QvSVbl2s&t=1s
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Douche 

In gebruik nemen van de douche 

Er is een draagbare douche aanwezig waarmee je warm kunt douchen bij de 
tent. Het betreft een Nemo Helio pressure Shower. Zet de watertank in de zon 
om te verwarmen of vul extra heet water bij. Hiervoor kun je water koken in de 
ketel op de houtkachel maar je kunt ook bij het sanitair gebouw warm water uit 
de kraam halen. De zak zal niet volledig onder de kraan gevuld kunnen worden 
aangezien dat niet past. Je kunt wel de ketel vullen en met de schenktuit de 
watertank vervolgens verder vullen. Schuif de band boven de vulopening opzij en 
sluit de opening met de dop. 

De pomp heeft een sluiting aan de onderkant en aan de bovenkant. De sluiting 
aan de bovenkant dient opent te zijn en de sluiting aan de onderkant gesloten. 

Je kan de douche buiten gebruiken of in de tent waar het toilet staat. In de grond 
is een natuurlijke afvoer gerealiseerd en water zal snel weglopen. 

De slang is 2 meter lang en de tankinhoud is 11 liter. Om een krachtige straal te 
realiseren dien je druk op te bouwen met de voetpomp. Doe dit tijdens het 
douchen als je voelt dat de druk afneemt. Je kan dan 5 tot 7 minuten douchen. 
Plaats de pomp, om beschadigingen te voorkomen, niet op het ongeschuurde 
hout, maar op het buitenkleed. 

Er is een eenvoudig maar effectief ophangsysteem geplaatst om handenvrij te 
douchen. Het elastieken koord trekt je eenvoudigweg over de hendel om deze 
vast te zetten. 
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Na het douchen 

Spray de tank geheel leeg zonder de druk op te voeren. Zodra de druk eraf is 
maak je de vulopening los en open de sluiting aan de onderkant van de 
voetpomp. Bewaar de tank niet onder druk en houdt hem buiten de zon. 

 

Buitenkeuken 

De DOCK Camp Outdoor Kitchen plaats je na gebruik graag weer ingeklapt terug 
in de tent. 
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Je zet de keuken als volgt in elkaar: 
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Picknickset 

De picknickset graag voorzien van de beschermhoes indien je deze niet gebruikt. 
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Buitenkleed 

Er is een waterdicht buitenkleed aanwezig dat je kan vastzetten in de grond. 
Graag na gebruik wel schoonmaken.  Dit kan met water indien erg vies. In het 
opbergzakje ligt een borstel om droog vuil af te vegen. Graag droog oprollen en 
binnen opbergen.  
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Elektriciteit 

Er is elektriciteit aanwezig om bijvoorbeeld je telefoon op te laden. Ook kan de 
radiator (hierna meer) hierop worden aangesloten en er staat een schemerlamp 
op elektriciteit. Het betreft een 8 ampère aansluiting. Dit betekent dat je 
maximaal 1900 watt kan gebruiken. 

Radiator 

Er is een kleine radiator beschikbaar voor extra koude nachten als bijverwarming. 
Het gebruik hiervan is op eigen risico. Let op, de radiator kan erg heet worden. 
Leg geen spullen op of over de radiator.  Laat svp de radiator ook niet onnodig 
aan staan. 
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Verlichting 

Verlichting binnen 

Helaas zijn de eerste brandplekken in de tent al ontstaan. Daarom geen kaarsen 
of ander licht met vuur binnen te gebruiken.  Er is licht van de paallamp (aan de 
zijkant voel je 1 schuifknop en 1 drukknop waarmee je de lamp in 3 standen kunt 
regelen). Tevens is er een schemerlamp en sfeerlicht van ledkaarsen in kandelaar 
beschikbaar. 

Verlichting buiten 

Er zijn kandelaars beschikbaar voor buiten om extra sfeer te creëren. Indien je 
hier gebruik van wilt maken kan je zelf kaarsen meebrengen. 

Slaapbank 

Positie 

De bank staat precies op de juiste positie om tot bed uit te klappen zonder deze 
te hoeven verschuiven.  

Van bank naar bed en andersom 

 

Stap 1: trek de bank voorzichtig naar voren zodat de pootjes naar onder de bank 
klappen. 
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De bank staat nu plat zonder pootjes aan de voorkant. 

 

Stap 2: til de achterkant voorzichtig op en trek deze naar achteren. 
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Stap 3: leg het matras recht. 
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Als je van het bed weer een bank wilt maken volg je vanzelfsprekend dezelfde 
stappen in omgekeerde volgorde. 

Als je de bank als bed gebruikt graag ter bescherming van het matras altijd de 
matrasbeschermer gebruiken. 

 

Bed in leespositie plaatsen 

Stap 1: til de achterkant omhoog. 

 

Stap 2: klap beide poten uit. 
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Beddengoed 

Indien je de slaapbank als bank gebruikt en niet als bed dan graag het 
beddengoed inclusief de kussens opruimen in de hiervoor bestemde 
beschermhoezen. Deze kan je dichtgeritst achter de bank plaatsen. 

Wollen deken 

De wollen deken is van zeer hoge kwaliteit en geeft extra warmte af. Wij 
verzoeken je vanwege hygiënische redenen de deken slechts over het dekbed 
heen te gebruiken. 

 

Kooktoestel Coleman 

Er is een kooktoestel aanwezig van hoge kwaliteit. Indien je hier gebruik van wilt 
maken dan heb je speciale kookpuntbezine nodig. Het is uiteraard toegestaan 
ook je eigen kooktoestel mee te brengen. Graag wel buiten koken. 

Het Coleman kooktoestel werkt op benzine en mag daarom alleen buiten 
gebruikt worden. Gebruik geen andere benzine dan kookpuntbenzine 40/60 of 
officiële kookpuntbenzine. Dit zal de brander beschadigen.  
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Gebruik de trechter om te vullen indien nodig. 

 

 

Klap de zijkanten uit en zet ze vast. De brander is opgeborgen onder het rek. Het 
rek kantel je eenvoudig omhoog zodat je de brander eruit kan halen. 



Vragen? app of bel 06-21204593 

33    

 

 

 

De fueltank schuif je eenvoudig naar binnen aan de voorkant. Met de haakjes 
hang je hem in de koffer en het pijpje schuif je in de aansluiting. Hij klikt niet vast. 
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De Coleman moet op druk gebracht worden. Dat doe je door het stangetje rechts 
los te draaien. Let op: het stangetje dien je echt een flink aantal slagen open te 
draaien! Houdt vervolgens het gaatje luchtdicht met je duim daarna +/-  30x 
pompen om de druk op te bouwen. Daarna duw je deze weer terug en draai je 
het stangetje goed vast. 
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Als het toestel onder druk staat kan je de toevoer openen door de zwarte knop 
aan de voorkant een stukje open te draaien. Met een lange lucifer kan je het 
toestel aansteken. Pas op want het kan een steekvlam geven. Wees voorzichtig, 
draai niet te ver open! Doe dit niet onder de luifel! 

Als je de toevoer dichtdraait zal het vuur doven. Het kan even duren voordat het 
vuur uit gaat dus hou het goed in de gaten! 

Kampvuur 

Graag alleen een kampvuur maken in de vuurschaal of op de hiervoor bestemde 
vuurplaats. De vuurschaal mag niet te dicht bij de tent ivm vonken. Er mag hout 
in het bos worden gesprokkeld voor het kampvuur. Maar leg svp geen grote 
voorraden aan en plaats ongebruikt hout terug in het bos. 

Fietsen huren 

Op het landgoed kan je een fiets huren. Voor reserveren en meer informatie 
neem je telefonisch contact op met de beheerder Hendrik Entjes via 06 
53340010. Vermeld dat je hebt geboekt via Naar de natuur. 

De prijzen zijn €8,50 per dag, €15,- per weekend en €35,- per week. 

Ontbijt 

Er is een ontbijtservice beschikbaar. Deze kan via de beheerder van het landgoed 
gereserveerd worden en de kosten zijn €8,50 per persoon. Voor reserveren en 
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meer informatie neem je telefonisch contact op met de beheerder Hendrik Entjes 
via 06 53340010. Vermeld dat je hebt geboekt via Naar de natuur. 

Checklist zelf mee te brengen 

Indien gewenst: 

- Houtkachel: haardhout, aanmaakblokjes en lucifers zelf meenemen of 
aanschaffen bij beheerder 

- Coleman kooktoestel: eigen kooktoestel meebrengen of kookpuntbenzine 
voor het aanwezige toestel 

- Verlichting: lampenolie voor fakkels/ olielampen en kaarsen voor 
kandelaars (alleen buiten gebruiken) 

- Toilet: afvaltanktoevoeging, spoelwatertoevoeging, snel afbreekbaar 
toiletpapier 
 

 

 

Vooral veel plezier! 

Heb je nog vragen dan kan je je wenden tot Roy Uijtenhaak (06-21204593). 

 

 

 

 

 


