
Welkom op  

Camping de Balloohoeve 

Adres en Contactgegevens 

De Balloohoeve ligt in het mooie en rustige dorp  
Balloo, midden in het met 5 sterren bekroonde  
Nationaal Beek-en Esdorpenlanschap Drentsche Aa. 

Familie Paasman 
Balloo 52 
9458 TC BALLOO 
06 2323 5097 
B.g.g.: 06 2804 9638 (Jannie) 
E-mail: camping@deballoohoeve.nl 

Openingstijden                       

Camping de Balloohoeve is ieder jaar         
geopend van: 1 april tot 1 november 

Reserveren                      

U kunt bij ons reserveren door bij voorkeur 
te mailen naar:  

camping@deballoohoeve.nl 

Overnachting (van 15:00 tot 10:00)  
voor 2 personen met auto en caravan/tent of camper 
incl. gebruik elektriciteit, wifi, warm water en douche:  

Kampeerplaats   2019 

Camper/caravan (incl. 2 pers.) € 14,00  

Trekkerstent (incl. 2 pers.) € 10,00 

Extra vergoeding per nacht:   

Extra per persoon € 3,00 

Kinderen tot 10 jaar € 2,00 

Bijzet tent € 1.75 

Bezoeker(s) € 1,50 

Huisdier (in overleg mogelijk € 1,00 

Hans en Grietje wagen € 25,00 

Safari tent   (week) za-za € 305,00 

Toeristenbelasting per persoon € 1,20 

Milieu toeslag per plaats per nacht € 0,50 

Gebruik wasmachine per was € 4,00 

Gebruik droogtrommel per was € 3,00 

Paard/pony weidegang € 6,50 

Paard/pony incl. gebruik  box € 10,00 

Seizoen plaatsen   

Heel seizoen € 1.000,00 

Voorseizoen (1-apr. t/m 5-juli) € 52500 

Naseizoen (5 sept. t/m 1 nov.) € 290,00 

Toeristenbelasting forfait   

Heel seizoen (per plaats) € 234,00 

Voor– en naseizoen (per plaats) € 108,00 

Tarieven 



   

Eén van de onderdelen van de Balloohoeve is de boeren-
camping. Deze is zodanig op het terrein gesitueerd dat  
genoten kan worden van het Drentse boerenleven en een 
prachtig uitzicht over de omgeving.  
De camping is gelegen aan vele fiets- en wandelroutes 
(zoals het Pieterpad) en vormt een prima uitvalsbasis voor 
fietsers of wandelaars. Ook is de camping uitermate  
geschikt voor diegene die van rust, ruimte en  
gemoedelijkheid houdt. 

Camping De Balloohoeve                       

Op onze camping treft u 25 ruime staanplaatsen met elek-
tra. In 2017 is een nieuw gebouw geopend met daarin de 
sanitaire ruimtes. Deze ruimtes zijn voorzien van vloerver-
warming. Het gebouw is toegankelijk voor minder validen. 
De camping beschikt over een afwasplaats met warm wa-
ter, een stortplaats voor het chemisch toilet en er zijn een 
wasmachine en droger. Ook is de camping voorzien van 
gratis Wifi. 

Kampeerterrein  

Fietsen, wandelen  

Er zijn fiets- en wandelroutes aanwezig in de boerderij-
winkel. Ook bestaat de mogelijkheid om uw paard mee 
te nemen. Wij beschikken over weidegang en stallen. 

Omgeving 

Camping De Balloohoeve ligt op een prachtige locatie in  
het dorp Balloo, een eeuwenoud Esdorp midden in het 
Nationaal Beek- en Esdorpenlandschap Drentsche Aa.  
Dit gebied is op verschillende manieren bereikbaar en  
toegankelijk voor publiek. Vlakbij onze camping ligt toe-
gangspoort ‘Deurzerdiep’ aan de oude weg tussen Assen 
en Rolde en is voorzien van een waterspeelplaats en een  
bijbehorend familiepad (2 km geschikt voor rolstoel-
gebruikers)   
 

In de onmiddellijke nabijheid bevindt zich het natuur-
gebied Kampsheide, dat bestaat uit de voormalige  
landerijen van boerderij Kamps, een oude, op zichzelf 
staande boerenhoeve. Het natuurgebied is samen met het 
beekdal Drentsche Aa en het dorp Balloo karakteristiek 
voor het Drenthe van vroeger. Grafheuvels, hunebeden en 
de Celtic Fields herinneren hieraan. 
 

Op fietsafstand liggen de plaatsen Rolde en Assen waar u 
terecht kunt voor uw boodschappen en uiteenlopende  
activiteiten zoals museumbezoek en uit eten. 
 
Vlakbij Balloo ligt het Balloërveld, een 367 hectare groot  
heidegebied dat is bewaard gebleven omdat het in 1916 
werd aangewezen als militair oefenterrein. Het veld is 
daarom niet  ontgonnen tot landbouwgebied. Tijdens een  
wandel- of fietstocht op het Balloërveld kunt u de herder  
met zijn kudde tegenkomen die er nog dagelijks op uit  
trekken om het veld te onderhouden.  

In onze winkel met biologische- en streekproducten 
verkopen wij een volledig supermarktassortiment. Bo-
vendien kunt u terecht voor verse broodjes en koffie of 
thee. Op het terras kunt u genieten van deze lekkernijen 
en  heerlijk zelf afgebakken koek of ijs uit onze  
ijsmakerij! 

Boerderijwinkel 


