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Midden in de Veluwse bossen verrassen we u met ons veelzijdige en bruisende vakantiepark. Hier vindt u geen 

geasfalteerde paden, maar ongerepte natuur in een comfortabel jasje. Uw vakantie is helemaal compleet: natuur, 

waterpret, een prachtige omgeving en alle faciliteiten die je maar wenst: “Welkom bij Vakantiepark Het Lierderholt!” 

Familie Willemsen en alle Lierderholt medewerkers

  V

Uw vakantie op de Veluwe

  Vakantiepark 
  Het Lierderholt



Vakantiepark Het Lierderholt is sinds 
1951 een familiebedrijf, gelegen in het 
prachtig Veluws natuurgebied. De familie 
Willemsen en de medewerkers hebben 
persoonlijke zorg en gastvrijheid hoog 
in het vaandel staan. Daardoor staat het 
park vooral bekend om z’n gezelligheid 
en goede service. We zijn er dan ook zeer 
trots op dat Het Lierderholt vele vaste en 
terugkerende gasten heeft. Zowel jong als 
oud voelt zich bij ons thuis. 

Op Het Lierderholt is het alle seizoenen 
vakantietijd. Bij ons kunt u genieten van 
rust en ruimte.

Ook is het park een fantastisch vertrekpunt 
voor uitstapjes en zwerftochten in de 
omgeving. De uitgestrekte Veluwse 
bossen, zandverstuivingen en heidevelden 
liggen op u te wachten, evenals veel 
bezienswaardigheden. 

Vakantiepark 

“Al het goede van de Veluwe binnen handbereik.”
Bent u benieuwd naar de beschikbaarheid van onze accomodaties of 

kampeerplaatsen? Scan de QR code en neem een kijkje op onze website. 

Of wilt u graag op de hoogte blijven van de laatste nieuwtjes? 

Scan de QR code en volg ons via onze socials. 



A la carte restaurant 
‘Eeterij De Lierderhoeve’

L
“Lekker eten is genieten”
Lekker eten hoort natuurlijk bij een geslaagde vakantie. 

U bent er toch niet voor niets lekker op uit? Gewoon 

even niet hoeven nadenken over de boodschappen 

voor morgen en uw potten en pannen lekker een 

avondje in de kast laten staan. Ook daarom is Het 

Lierderholt de ideale vakantiebestemming.

Kijk voor meer informatie en onze menukaart op: 

ww.lierderhoeve.nl, onze socials of scan onderstaande 

QR code.

Lekker uit eten kan gewoon op ons vakantiepark. 

Namelijk in ons restaurant ‘Eeterij De Lierderhoeve’. 

Laat u verwennen en geniet van een heerlijk(e) gebakje, 

borrelplank, lunchgerecht of diner! Ons restaurant 

biedt u lekker eten, vriendelijke bediening en een 

gezellige sfeer. Onze enthousiaste chef-kok maakt met 

verse producten heerlijke gerechten klaar. En komt u 

met de kinderen? Daar hebben we natuurlijk een apart 

kidsmenu voor en de kids kunnen lekker spelen in onze 

speelhoek!

Vakantiepark 
Het Lierderholt



Een lekker frietje, een heerlijk bolletje ijs van Co of een 

verfrissende Slush Puppy, in Tompi’s friterie vindt u alles 

wat u zoekt. Met een breed assortiment frites, snacks en 

hand- en schepijs is er voor elk wat wils.

Haal een heerlijke Italiaanse pizza naar uw caravan, 

tent of accommodatie! Onze pizzeria biedt de keuze uit 

verschillende vers gebakken pizza’s, die royaal belegd 

zijn met verse ingrediënten.

Friterie

Pizzeria Foresta

Waan jezelf in de tropische sferen bij onze Poolbar! 

Heerlijk languit in de zon aan het water of gezellig 

lunchen op het terras van de Poolbar. 

Kom nu ook genieten van de zomerse deuntjes en de 

verfrissende drankjes.

Horeca voorzieningen 

In ons gezellig Grand Café no’49 geniet je van de 

gemoedeljike sfeer en ouderwetse gezelligheid. Wij 

bieden hier een ruim assortiment koude en warme 

drankjes en natuurlijk bijpassende hapjes. Gewoon even 

lekker onderuit om een warme chocomel met slagroom 

te drinken, of even afkoelen van een lange wandeling 

met een lekker koud pilsje.

Als het Grand café gesloten is kunt u terecht bij de 

grote bar van Eeterij de Lierderhoeve. 

Er is altijd in ieder geval 1 bar geopend tijdens de 

Grand café no’49 & 
de grote bar

Poolbar



Recreatieprogramma
Het is een cliché, maar daarom niet minder 

waar: Als uw kinderen het naar hun zin 

hebben, is uw vakantie ook geslaagd!

In alle reguliere basisschoolvakanties 

(m.u.v. de krokus– en kerstvakantie) en 

met Pasen, Hemelvaart en Pinksteren bent 

u bij ons verzekerd van een uitgebreid 

en gevarieerd recreatieprogramma voor 

alle leeftijden. Bijna al onze recreatie 

activiteiten zijn gratis! Bent u benieuwd 

naar de activiteiten? Neem dan een kijkje 

op de website of op de socials van Tompi’s 

receratieteam!

Sport, spel & entertainment

“Je hoeft je 
geen moment 
te vervelen!”

 » theater

 » Voetbalveld
 » Pannaveld
 » Tennisbaan
 » Beachvolleybalveld
 » Tafeltennistafels
 » Jeu de boules baan

 » 15 speeltuinen

Voorzieningen

 » Giga airtrampoline  » Midgetgolfbaan » Dans- en beweegboog



“Waterpret!”

Verwarmd openlucht 
zwembad en kinderbad

In het spraypark van 200 m2 is oneindig veel 

waterpret te vinden: overal spuit water uit, je kunt 

spelen door dammetjes te maken of je kunt gaan 

staan onder de reuze douchetoren waar in één 

keer 500 liter water uit komt vallen. Daarnaast is 

het leuke aan dit spraypark dat het niet in een 

zwembad staat, maar op een poreuze vloer waarin 

het water direct weer verdwijnt. Je kunt hier dus 

zonder zwemdiploma héél veel waterpret hebben!

Spraypark

Ontdek het thematische kinderbad en het grote 

buitenbad. Het buitenzwembad heeft onder andere 

een coole boomdouche en een stroomversnelling. 

Het thematische kinderbad heeft fonteintjes, een 

kinderglijbaan en waterspuiten. 

De watertemperatuur is minimaal 20 graden.  

Drie waterglijbanen
Wij hebben een spectaculaire waterglijbaantoren met 

niet één, maar drie waterglijbanen! Een brede family 

slide van 25 meter lang, waar je met het hele gezin of 

met je vrienden en vriendinnen, naast elkaar vanaf kunt 

glijden, een supergave waterglijbaan van bijna 80 meter 

lang, én de super coole Crazy Cone met gave disco 

verlichting aan de binnenkant! Alle glijbanen komen uit 

in hun eigen zogenaamde skim outs en zullen dus niet 

in het zwembad uitkomen. Waardoor je optimaal kunt 

genieten van het zwemplezier in het grote zwembad.



Op Het Lierderholt zijn talrijke voorzieningen om uw 

kampeer- of bungalowvakantie zo compleet mogelijk te 

maken. Voor vragen over het park en de omgeving kunt 

u dagelijks terecht bij onze receptie. 

Kijk voor alle informatie over het park, de omgeving 

en  recente openingstijden van onze voorzieningen 

op de  Lierderholt app. U kunt de app in de Play store 

vinden onder: “Het Lierderholt” en in de App store onder: 

“Recreatie-App”. In de Recreatie-App kunt u dan zoeken 

naar Het Lierderholt.

“Aan alles is gedacht”

In Het Winkeltje verkopen wij een 

ruime sortering aan dagelijkse 

producten, vers afgebakken broodjes 

en ook heerlijke Veluwse producten 

zoals stroop, jam en wildpaté. 

Als het winkeltje gesloten is 

(winterseizoen), kunt u bij de receptie 

terecht voor de dagelijkse krant en 

verse broodjes.

Het Winkeltje 

De receptie

De Lierderholt app

 » Wifi 
 » Gratis wandel-, fiets- en  mountainbike routes
 » Hondendouche

 » Verkoop of omruilen gasflessen

Service voorzieningen

 » Laadpaal elektrische auto’s  » Wasserette met               
wasmachines en drogers

 » Fietsverhuur



Er op uit in de omgeving

Voor wie te voet of per fiets de 

omgeving wil verkennen zijn er 

onbegrensde mogelijkheden. Naast 

de gratis wandel- en fietsroutes die 

u kunt verkrijgen bij de receptie 

liggen wij midden in een wandel- en 

fietsknooppunten netwerk. Aan de hand 

van de knooppuntnetwerken kunt u een 

eigen route maken.

Apenheul

Nationaal Park 
De Hoge Veluwe

Kröller-Müller 
museum

Wandelen en fietsen

Veluwsche Stoomtrein 
Maatschappij 

Burgers’ zoo

Klimbos Veluwe

Julianatoren

Nederlands 
Openluchtmuseum

Paleis Het Loo



Vakantiepark 
Het Lierderholt

Kamperen

Deze plaatsen zijn circa150 m2, 
beschikken over 10 ampère en 
liggen pal aan de wildroute!

Extra comfort wildplaats
Deze plaatsen zijn circa120 m2, 
beschikken over 10 ampère en 
natuurlijk niet te vergeten: een 
eigen badkamer en afwasplaats!

Deze plaatsen zijn circa140 m2, 
beschikken over 10 ampère en 
uw auto mag op uw plaats staan.

Extra comfortplaats 
met privé sanitair

Extra comfortplaats met 
ruimte voor de auto

Comfortplaatsen

Op ons vakantiepark vindt u één van de mooiste kampeerterreinen van de Veluwe. Kampeerders kunnen hun hart 

ophalen in het bosrijke gebied van Het Lierderholt. Of u ons nu graag met uw tourcaravan, tent of camper bezoekt; 

het kan allemaal! Bij ons kunt u ieder jaargetijde genieten van de wonderlijke natuur en de voorzieningen die het 

vakantiepark te bieden heeft. U kunt bij ons terecht voor een korte of een lange kampeervakantie. 

U kunt zelf een mooie comfortplek uitkiezen, waarbij u de keuze heeft uit een rustig laantje of een gezellig 

kampeerveld met leuke speeltoestellen en spelende kinderen. Onze comfortplaatsen zijn circa 120 m2 en 

beschikken over 6 of 10 ampère. 

De kampeerplaatsen op ons park hebben allemaal een eigen, wateraanluiting, afvoerputje, tv-aansluiting (cai) met 

minimaal 50 zenders en overal op het park is wifi. Daarnaast zijn alle velden en laantjes autovrij. 

Wilt u toch de auto bij de plek of wat extra luxe? Kijk dan eens naar onze extra comfortplaatsen hieronder!



De camperplaatsen hebben een eigen toegangspoort 
zodat in- en uitrijden een fluitje van een cent is.
Alle plaatsen hebben 6 ampère en natuurlijk een 
toiletgebouw en verzorgingsstation voor de camper 
dichtbij. 

Speciaal voor de kleine Lierderholt bezoekers hebben 

we superleuk gethematiseerd kindersanitair. Uw kroost 

kunt u wassen onder een paddenstoel en tandjes poetsen 

kan onder een supergave boom. Voor de allerkleinsten 

is er een mini toiletpotje en een babybadje in de vorm 

van een boomstam. Badderen was nog nooit zo leuk! 

Ook beschikken we over een familiedoucheruimte 

waar u met het hele gezin kunt douchen. In deze 

ruimte vindt u ook een babybadje met aankleedtafel. 

Verder beschikken we over een mindervalide ruimte.  

Hoe schoner hoe beter! Op Het Lierderholt vindt u 

meerdere comfortabele en schone sanitairgebouwen 

dus er is altijd wel een douche of toilet bij u in de buurt.

Kamperen doet u bij ons all-in. Dat betekent dat er 

géén extra kosten worden berekend voor douchen 

en warm water, en op alle toiletten is toiletpapier 

aanwezig. Bovendien zijn alle sanitairgebouwen voorzien 

van centrale- en/of vloerverwarming. Uw chemisch toilet 

kunt u legen aan de buitenzijde van ieder sanitairgebouw, 

hier vindt u speciale uitstorten met spoelgelegenheid.

Seizoenplaatsen 
Wilt u op vakantie wanneer u maar wilt? Huur dan een 
seizoensplaats. U kunt een plaats huren voor het       
voor-, hoog-, na- of winterseizoen. Een combinatie 
van de seizoenen is natuurlijk ook mogelijk. Er zijn 
verschillende soorten seizoensplaatsen, voor informatie 
en beschikbaarheid kunt u contact opnemen met onze 
receptie. 

Naast de verschillende kortingskaarten die wij 
accepteren hebben wij voor de periodes buiten de 
vakanties altijd leuke arrangementen en een voordelige 
10 daagse kampeerbon. 
Meer informatie hierover vindt u op onze prijslijst. 

Arrangementen en kampeerbon

Sanitair

Camperplaatsen



Het ademt de sfeer uit van een charmant huisje. 

Deze cottages hebben twee slaapkamers: één 

slaapkamer met een 2-persoonsbed en één 

slaapkamer met twee 1-persoonsbedden. Voor alle 

bedden zijn er dekbedden en kussens aanwezig.

De cottages zijn ruim gelegen en hebben een 

heerlijk terras waarop zich de entree bevindt middels 

openslaande deuren.

De inrichting van de cottage is knus en eenvoudig. 

Verder is de cottage voorzien van een authentiek 

keukenblok met een vaatwasser en een magnetron en 

een gezellig eet- en woongedeelte met een flatscreen 

TV.

Ook is er gedacht aan een rustige badkamerinrichting, 

met een douche, wastafel en toilet.

U zult heerlijk vertoeven in deze 4-persoons cottages!

4- persoons Cottages

Vakantiepark 
Het Lierderholt



Deze cottages hebben dezelfde inrichting als onze  

andere 4-persoons cottages.

Ook deze cottages zijn ruim gelegen en hebben een 

heerlijk terras waarop zich de entree bevindt middels 

openslaande deuren.

De inrichting van de cottage is eenvoudig en 

knus, er zit een authentiek keukenblok in met een 

magnetron en een vaatwasser. De cottage heeft een 

gezellig eet- en woongedeelte met een flatscreen 

TV.

Als extra zijn deze cottages voorzien van een zit- of  

ligbad met wastafel.

U zult heerlijk genieten van deze leuke cottages 

midden in de natuur!

4- persoons 
Cottages met bad



Onze boslodges living zijn geschikt voor vier 

personen. Door de schuifdeuren loop je zo je eigen 

overdekte terras op midden in de bossen van de 

Veluwe.

De drie boslodges living liggen vooraan op 

ons vakantiepark, waardoor ze dicht bij al onze 

voorzieningen liggen.

Ze hebben 2 slaapkamers: één slaapkamer met een 

2-persoonsbed van en één slaapkamer met een 

1-persoonsbed en een hoogslaper (niet geschikt 

voor volwassenen). Voor alle bedden zijn dekbedden 

en kussens aanwezig.

De boslodges living hebben een moderne keuken 

met magnetron, een badkamer met douche en een 

wastafel en een losse toilet.

Het Lierderholt
Vakantiepark 

4- persoons Boslodges Living



Stelt u zich eens voor... de kinderen slapen, de zon 

gaat onder en u stapt even heerlijk in de sauna, dat is 

pas echt ontspannen!

Onze wellness chalets hebben een ruime ligging volop 

in het groen en in een rustige omgeving.

De chalets hebben 2 slaapkamers: één slaapkamer 

met een 2-persoons boxspring (160 x 2m) en één 

slaapkamer met twee 1-persoonsbedden. Voor alle 

bedden zijn er dekbedden en kussens aanwezig.

De wellness chalets hebben een comfortabele 

badkamer met sauna en massagedouche, een 

prachtige eigentijdse keuken met een vaatwasmachine 

en magnetron en een gemoedelijke ingericht eet- en 

woongedeelte. 

Het woongedeelte is voorzien van een grote schuifpui 

grenzend aan het terras met knusse terrasoverkapping 

en een heerlijke loungeset.

4- persoons Chalets Wellness



Huiselijk, comfortabel en toch rustiek!

Deze chalets hebben een ruime ligging en liggen vooraan op 

ons vakantiepark nabij alle voorzieningen.

De chalets hebben 3 slaapkamers: één slaapkamer met een 

2-persoonsbed, één slaapkamer met twee 1-persoonsbedden 

en één slaapkamer met één 1-persoonsbed. Voor alle bedden 

zijn dekbedden en kussens aanwezig. 

In de 5-persoons chalets zit een degelijke keuken met een 

vaatwasmachine en magnetron. Het eet- en woongedeelte is 

eenvoudig ingericht en is voorzien van openslaande deuren 

grenzend aan het terras.

Het Lierderholt
Vakantiepark 

5 - persoons  Chalets



Nieuw in 2023: Chalets Chique - 6 personen

 » Beschikbaar vanaf het Paasweekend 2023
 » Nu al te boeken!

Deze chalets liggen vooraan op ons park, vlak bij alle voorzieningen. 
Luxe genieten op de Veluwe met het hele gezin.

 » 3 slaapkamers: twee slaapkamers met twee 1-persoons bedden, één slaapkamer met 
een 2-persoons boxspring bed van 180 x 200. Tevens is iedere slaapkamer voorzien                     
van eensmart-tv

 » Luxe keuken met met een 4-pits gasfornuis, koel-vries combinatie, combi oven en een 
vaatwasser

 » Sfeervol ingerichte ruime woonkamer met een grote hoekbank, fijne eethoek en                  
een grote smart tv

 » Badkamer met luxe ruime regendouche, wastafel en een toilet
 » Voorzien van een centrale verwarming en een airco
 » Ruim terras met tuinset en een overkapping met daar onder een zeer comfortabele lounge set
 » Het chalet is rookvrij en er zijn maximaal twee huisdieren toegestaan

Let op: de getoonde foto is een impressie van het chalet, maar niet het daadwerkelijke chalet



Op een apart gedeelte van ons vakantiepark vindt 

u onze knusse boslodges. Het terrein waarop deze 

mobile-homes staan is sfeervol aangelegd, waardoor 

u zich echt midden in het bos waant!

De boslodges hebben één slaapkamer met een 

2-persoonsbed en twee slaapkamers met twee 

1-persoonsbedden. Voor alle bedden zijn er 

dekbedden en kussens aanwezig. 

Verder zijn de lodges volledig ingericht met een 

fijne keuken met combi-oven en vaatwasser. Het 

gezellige eet- en woongedeelte heeft openslaande 

deuren naar het terras en er is een LCD TV 

aanwezig. 

Daarnaast beschikt iedere boslodge over een eigen 

overdekt terras!

Het Lierderholt
Vakantiepark 

6 - persoons Boslodges



Deze gezellige mobile-homes zijn geschikt voor zes  

personen en hebben een mooie lichtinval. 

De boslodges luxe liggen vooraan op ons 

vakantiepark, waardoor ze dicht bij al onze 

voorzieningen liggen.

De lodges hebben 3 slaapkamers: één slaapkamer 

met een 2-persoonsbed, één slaapkamer met twee 

1-persoonsbedden en één slaapkamer met een 

1-persoonsbed en een hoogslaper (niet geschikt voor 

volwassenen). Voor alle bedden zijn dekbedden en 

kussens aanwezig.

De boslodges luxe hebben een compleet ingerichte 

keuken met magnetron en vaatwasser en een gezellig 

eet- en woongedeelte.

Daarnaast hebben ze twee badkamers met een 

douche en een wastafel en twee wc’s.

Iedere boslodge beschikt over een eigen overdekt 

terras.

6 - persoons Boslodge Luxe



Op ons vakantiepark bevinden zich een aantal 

comfortabele hotelkamers, welke per nacht gehuurd 

kunnen worden. 

De kamers zijn allemaal gelijkvloers en hebben 

openslaande deuren naar een eigen terrasje toe. 

De kamers beschikken over twee 1-persoons 

boxspringbedden, flatscreen tv met zithoekje en een 

kleine kitchenette voor het zetten van een kop koffie 

of thee. In de badkamer vindt u een toilet, wastafel en 

massagedouchecabine.

Na een nacht heerlijk te hebben geslapen, kunt u zo 

aanschuiven voor het ontbijt dat wordt geserveerd 

in Eeterij De Lierderhoeve. Dit ligt achter onze 

hotelkamers. Wilt u daarnaast ook genieten van een 

heerlijk 3-gangen menu? Die mogelijkheid biedt 

Eeterij De Lierderhoeve ook. In onze hotelkamers 

ontbreekt het u aan niets!

Het Lierderholt
Vakantiepark 

2 - persoons Hotelkamers



Heerlijk weg met de hele familie of met je vriendengroep? 

Op ons vakantiepark beschikken wij over een 16-persoons 

groepsaccommodatie. Onze groepsaccommodatie ligt 

vooraan op het vakantiepark, dus dicht bij alle voorzieningen.

Onze groepsaccommodatie is geheel gelijkvloers en beschikt 

over een gemeenschappelijke ruimte met daarin een eethoek 

voor 16 personen welke grenst aan de open keuken.

De keuken beschikt over een 6-pits gasfornuis, ruime 

koel/vriescombinatie, vaatwasser en magnetron. Aan de 

open keuken en eethoek grenst ook het zitgedeelte, die is 

ingericht met fauteuils en een grote hoekbank. 

In het hoofdverblijf bevinden zich 2 slaapkamers met in de 

ene 2 x 1-persoons boxspringbedden met wastafel en in 

de ander 4 x 1-persoons boxspringbedden met wastafel. 

U vindt hier ook een badkamer met bad, douche, wastafel 

en toilet.

Om de hoek van het hoofdgedeelte bevinden zich 5 x 

2-persoonskamers. Deze zijn allen voorzien van 2 x  

1-persoons boxspringbedden, een douche, wastafel met 

toilet, een zitje en een kleine kitchenette. Ook hebben 

deze kamers een klein terrasje met terrasmeubilair.

Buiten beschikt onze groepsaccommodatie over een  

heerlijk terras en grasveld op het zuiden.

16 - persoons Groepsaccommodatie



Met vier seizoenen genieten, bedoelen wij  ook echt 

vier seizoenen genieten. Dus ook in de winter bent u 

bij ons van harte welkom!

Ons park straalt in de winterperiode een heerlijke 

serene rust uit. Een prima plek dus voor mensen 

die daar naar op zoek zijn en graag door de bossen 

wandelen met of zonder hond. Eén zijn met de 

natuur, gezonde boslucht, wild ontmoeten, prachtige 

wandelingen en aan het eind van de dag heerlijk rozig 

onderuit. Gewoon dus helemaal even niets, wie wil dat 

nou niet?

En wilt u toch enig vertier, in de directe omgeving 

worden er in de winter diverse fairs en andere activiteiten 

gehouden. Wat te denken van het Openlucht museum 

gehuld in wintersfeer of de ijsbaan bij Omnisport in 

Apeldoorn. En natuurlijk wanneer mogelijk schaatsen 

midden op de Hoge Veluwe.

Daar onze sanitairgebouwen heerlijk verwarmd zijn, 

kunt u ook in de winter geriefelijk bij ons kamperen. 

Natuurlijk kunt u in dit jaargetijde ook een cottage of 

chalet bij ons huren. 

We moeten wel een kanttekening plaatsen i.v.m. de  

openingstijden van onze horeca, want in de winter-

periode is dit alleen geopend van donderdag t/m 

zondag.

Het Lierderholt
Vakantiepark 

“Genieten, ook tijdens de winter”



Jaarplaatsen

Een tweede huisje midden in de natuur

Alle plaatsen zijn voorzien van een wateraansluiting, 

rioolaansluiting, gasaansluiting, modem voor internet en 

een tv aansluiting met minimaal 50 zenders. Doordat wij 

u volop de ruimte bieden (onze plaatsen zijn minimaal 

220 m2) kunnen wij u uw welverdiende rust garanderen.

Houdt u meer van een beetje leven in de brouwerij? 

Ook voor u hebben wij de ideale jaarplaats, deze liggen 

vooraan op ons vakantiepark dicht bij alle voorzieningen. 

Natuurlijk kunt u niet alleen van april tot november 

gebruik maken van uw stacaravan of chalet, ook de 

in de winter is ons park gewoon geopend (m.u.v.  de 

recreatiewinkel). Jaarplaatsen mogen bij ons uitsluitend 

voor recreatief gebruik worden gehuurd. Permanente 

bewoning is dus niet toegestaan. 

Bent u nog op zoek naar zo’n luxe chalet of zo’n fijne 

sta-caravan voor op uw eigen jaarplaats? 

Kijk eens op: www.willemsenchalets.nl, 

hier vindt u een zeer compleet en actueel aanbod,  

van occasion tot splinternieuw. Wij verkopen zelfs nieuwe 

chalets met compleet aangelegde tuinen.

Een jaarplaats huurt u niet zomaar, dat is natuurlijk een 

hele stap. Daarom nodigen wij u graag uit om een kijkje 

te komen nemen op ons vakantiepark. 

De koffie staat klaar!

Is het altijd al uw droom geweest om een eigen 

tweede huisje midden in de natuur te bezitten? 

Op Het Lierderholt is dat mogelijk!

Wij verhuren prachtige jaarplaatsen speciaal voor 

chalets en stacaravans. 

U hoeft dus geen dure grond aan te schaffen.



Met het openbaar vervoer
Als u met het openbaar vervoer naar ons vakan-

tiepark komt dan kunt u zowel vanuit Arnhem als 

Apeldoorn buslijn 91 pakken. U moet dan stoppen 

bij de halte Beekbergen, Stoppelbergweg. Loop 

vanaf de bushalte richting Arnhem en sla na 300 

meter rechtsaf de Spoekweg in.

Met de auto
- Als u vanuit Apeldoorn richting Arnhem komt, 

  sla rechtsaf bij km. paal 17,4.

- Als u vanuit Arnhem komt, moet u op de A50 

  afslag 22 richting Beekbergen nemen.

- Als u vanuit Zwolle komt, moet u op de A50 

  afslag 22 richting Hoenderloo nemen en linksaf 

  slaan bij km. paal 16,0.
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Vakantiepark Het Lierderholt
Spoekweg 49

7361 TM Beekbergen
(055) 506 14 58

info@lierderholt.nl
www.lierderholt.nl

www.lierderhoeve.nl
www.willemsenchalets.nl

Routebeschrijving 

Bent u benieuwd naar de beschikbaarheid van onze 

accomodaties of kampeerplaatsen? Scan de QR 

code en neem een kijkje op onze website. Of wilt u 

graag op de hoogte blijven van de laatste nieuw-

tjes? Scan de QR code en volg ons via onze socials. 

Tot ziens


