
Uittreksels van de regels voor het ontwerp van de parking voor jaarlijkse camping 

 

1. Algemene principes: 
Camping gebieden zijn speciale gebieden die dienen de recreatie gebouw gebruik Ordinance. Campings 

zijn construction equipment, met de volgende vereisten: 
Kamperen als geheel en elke pitch voor zichzelf moet worden ontworpen om vorm, schaal, materiaal en 

kleur dat hij zelf, zowel als het landschap niet zijn verminkt. Materiaal van de bouw moet worden 

stabiel en geschikt voor gebruik zelfs onder invloed van externe factoren zoals water en vocht en niet 

een gevaar of intimidatie onder deze invloeden. De bevaarbaarheid van de paden kan niet beperkt door 

de ontwikkeling in de footprint door de aanplant van of door geparkeerde voertuigen. 

Warmteopslaghaarden met vaste brandstoffen worden, op campings verboden. 

 

2. Grenzen op gebouwd oppervlakken 
Overdekte parkeerplaats tot 70 m² max 30 m² opslag 
Overdekte parking maximaal 90 m² Max 35 m² opslag 
Overdekte parkeerplaats tot 110 m² max 40 m² opslag 
Overdekte parkeerplaats tot 130 m² Max 45 m² opslag 
Parkeren ruimte groter is dan 130 m² max 50 m² afgedekt opslag 

 

3. Materiaal en de kwaliteit van de onderdelen op de toonhoogte 
-alle onderdelen op elk gewenst moment mobiele  
-geen vaste toevoegingen, knippen en behuizingen  
-Zelte-, voordelen en luifels van camping-vriendelijke materiaal  
-geen massale deuren en ramen, geen daken gemaakt van hout 
-Schalen elke vorm niet toegestaan 
-Vernieuwing in niet camping-georiënteerd ontwerp in overname van plaatsen niet mogelijk  
-geen concrete stichtingen 

 

4. Afstand van het naburige stellflächen en infrastructuur 
-alle onderdelen, evenals planten, struiken en bomen van het land van aangrenzende 0,50 m en van de 

manier waarop 1,00 m  
Afstand  
-Hoogte van de aanplant van 1,20 m  
-Neighbor site niet overschaduwen en smalle  

 

5. Aard van niet bevolkt gebied 
-geen seal naast bebouwde gebieden 
-Seep oppervlaktewater gerangschikt 
-Stepping stone niet meer dan 10% van de niet rampart gebied  
-Forest natuurgebied (geen steenslag of grind) 
-Geen kleingärtnerische gebruiken  
-Geen coniferen toegestaan alleen inheemse bossen indicatieve stemming met camping site 

management 
De toegangswegen van de wandeling naar de camping moet worden beperkt door bouw of door planten. 

 

6. Parkeerplaatsen voor auto 's 
Een parkeerplaats is beschikbaar op de toonhoogte. 

 

7. Winter gebruik 
Ook in de winter niet bouwen van hout en beeldhouwkunst alleen camping materialen 

 
Ontwikkeling wordt gecoördineerd in advance met de camping site management 
 


