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Ontspannen, genieten en  
actief bezig zijn op  

Rhederlaagse Meren

Op recreatiepark Rhederlaagse Meren is er  voor  jong en oud  genoeg 
te beleven. Heerlijk zwemmen in de Rhederlaag of in het zwembad met 

peuterafdeling, zonnebadend aan het privéstrand, uitgebreid eten in 
ons sfeervolle restaurant of een snelle hap in de cafetaria. Ook kunt 

u genieten van  een drankje op het terras terwijl de kinderen zich 
vermaken in het speelparadijs. Gezellige dansavonden met goede 

muziek, bingoavonden en…… 

U kunt direct aan of nabij  het water kamperen op een ruime 
kampeerplaats, voorzien van elektra en water. De camping 
beschikt over meerdere sanitaire voorzieningen op loopaf-
stand. 

Voor de echte watersportliefhebber is de camping de perfecte 
uitvalsbasis. Watersportschool Sportex Nederland biedt tal 

van mogelijkheden: Kanoën, zeilen, surfen..etc.  





Faciliteiten op het park

• Receptie (het hele jaar door geopend)
• Supermarkt

• Snackbar/grillroom
• Pizzeria

• Groot zonneterras
• Bruin Café Old Sailor
• Feestzaal
• Zonnestudio
• Kinderspeelparadijs (outdoor)
• Tennisbaan
• Voetbalveld
• Buitenzwembad met peuterafdeling
• Privéstand
• Watersportcentrum Sportex
• Jachthaven

• Sanitaire gebouwen
• Wasserette

• Vuildepot



Huren op Rhederlaagse meren
Recreatiepark Rhederlaagse Meren heeft een ruim aanbod aan sfeervol ingerichte 
vakantiechalets-caravans.

• Huren in het Voor/Hoofd/Naseizoen;
• Keuze uit 2/4/5 personenchalets-caravans;
• Volledig gemeubileerd;
• Uitzicht op speeltuin / grasland;
• Zonneterras.

Tevens bieden wij chalets voor langere periode te huur aan.
Nadere informatie verkrijgbaar via de receptie of  
op www.rhederlaagsemeren.nl



Restaurant

Bar

Supermarkt

Snackbar

Zonnestudio





Chalets en stacaravans te koop 
op Rhederlaagse Meren

Recreatiepark Rhederlaagse Meren heeft een ruim aanbod aan chalets en 
stacaravans, zowel te koop als te huur.

Mogelijkheden:

• Chalets/stacaravans met of zonder grond kopen.
• Chalets/stacaravans in alle prijsklassen.

•  Keuze uit een bestaande chalet of een chalet geheel naar 
eigen wens samen laten stellen.
•  De chalets/stacaravans zijn gesitueerd op mooie ruime 

kavels.
• Ruime kavels direct aan of nabij het water.
• Vaste aansluiting op gas, elektra en riool.
• Ook geschikt als beleggingsobjecten.

Contact

Voor nadere informatie en/of een vrijblijvende  
bezichtiging kunt u contact opnemen met de receptie.  

Tel: 0313-632211 e-mail: r.stokman@succesparken.nl 
www.rhederlaagsemeren.nl



Arnhem

Doesburg

Trek erop uit en ontdek de 
schitterende omgeving!
Recreatiepark en  Jachthaven “Rhederlaagse Meren” is ideaal gelegen om diverse dag  
attracties te bezoeken.

Arnhem is een bruisende stad. Het centrum kent vele leuke en bijzondere winkels.  
s’ Avonds is de Korenmarkt het levendige uitgaanscentrum met vele terrasjes, cafés en  
restaurantjes. Daarbij is Arnhem een groene stad met vele parken aangelegd langs de 
beekjes die van de Veluwe stromen.

Het Hanzestadje Doesburg is gelegen aan de IJssel en heeft een historisch centrum met 
talrijke fraai gerestaureerde monumenten, mooie winkels en gezellige restaurants.

Per fiets-voetveer de IJssel over 100 meter vanaf de camping bevindt zich het het pondje 
waarmee u naar de overkant van de IJssel kunt om vervolgens  
fietsend het natuurgebied van de Veluwezoom te  
ontdekken, met als hoogtepunt de Posbank.



Jachthaven op  
Rhederlaagse Meren

De camping heeft een eigen jachthaven met havenkantoor

De haven beschikt over 100 steigers, dus neem gerust uw 
boot mee! U kunt kiezen uit een jaar- of seizoenplaats. 

Er is een sanitair gebouw, speciaal  voor de havenpas-
santen, en u kunt gebruik maken van elektra. Tevens 
bestaat de mogelijkheid op uw boot te overnachten.

Vanuit de haven kunt u heerlijk richting de IJssel of 
Duitsland varen.

Voor al uw vragen m.b.t. de haven kunt u terecht bij 
onze havenmeester.
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  Volg op de A12 
de borden “Rhederlaag”

Recreatiepark/Jachthaven Rhederlaagse Meren is een 
gezellig, schoon park met 150 kampeerplaatsen.  
Een gedeelte van het park is voorzien van vakantiechalets. 
Het park beschikt over een eigen jachthaven met 100  
steigers, dus neem gerust uw eigen boot mee. 

In het hoogseizoen bent u welkom vanaf 15.00 uur en bij 
vertrek nemen wij voor 12.00 uur afscheid. De parkreceptie 
is het hele jaar geopend. Per kampeerplaats zijn maximaal 
2 huisdieren welkom. Het team van ‘Rhederlaagse Meren’ 
zet zich ervoor in om uw vakantie zo aangenaam mogelijk 
te maken.

Tot ziens op Recreatiepark/Jachthaven 

‘Rhederlaagse Meren’

Marsweg 2 • NL-6988 BM Lathum 
Tel +31 (0)313 632 211 
Fax +31 (0)313 632 210 
E-mail info@rhederlaagsemeren.nl 
Internet www.rhederlaagsemeren.nl


