
 

 

1 

 

Bure/Valkenburg, 5 februari 2018 

 

 

Algemene Persinformatie seizoen 2018 

 

Parc La Clusure ‘Het grootste openluchthotel van de Belgische Ardennen’ 

Camping Parc La Clusure 

Chemin de la Clusure 30 

B-6927 Bure – Tellin  

Telefoon:  0032 (0) 84 36 00 50 

E-mail:      info@parclaclusure.be 

Website:  www.parclaclusure.be 

 
Routebeschrijving 

Vanaf Maastricht: E25 naar Luik, in Luik de N63 richting Marche-en-Famenne, vanaf 

Marche-en-Famenne de N836 richting Rochefort, vanaf Rochefort de borden “La Clusure” 

volgen.  

Vanaf Brussel: E411 afslag 23a Tellin, linksaf N899 richting Tellin, vanaf Tellin de borden 

“La Clusure” volgen. 

Vanaf Luxemburg: E411 afslag 24 Transinne/Tellin, linksaf N40 richting Tellin, vanaf 

Tellin de borden “La Clusure” volgen. 

 

Perscontact 

Peter Wijnen Public Relations 

Telefoon:  0031 (0) 54208345 

E-mail:      peter@wijnenpr.nl 

 

Beeldmateriaal 

Voor journalistiekgebruik vrij van copyright – op aanvraag 

 

Eveneens beeldbank 

http://image.out.be Belgisch Toerisme Wallonië Ardennen 

 

Social media 

Facebook:  https://www.facebook.com/parclaclusure  

https://www.facebook.com/ParcLaClusureRecreatie/ 

Twitter:  @parclaclusure 

Instagram:  @parclaclusure 

YouTube:  https://www.youtube.com/c/parclaclusure 

 

 

Onderschrift 
Parc La Clusure, in een prachtige vallei aan de oevers van het riviertje de L’Homme  

in het hart van de Belgische Ardennen, is een familiepark bij uitstek.  

Het gastheerschap en alle faciliteiten staan vier seizoenen lang garant  

voor een plezierige korte of lange vakantie. 

Parc La Clusure ondersteunt ‘Make a Wish’ om de liefste wens van kinderen tussen 3 en 18 jaar  

met een levensbedreigende ziekte in vervulling te laten gaan en 

           Duchenne Heroes, stichting Duchenne Parent Project 
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mailto:peter@wijnenpr.nl
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1. Parc La Clusure 

Parc La Clusure ligt in het hart van de Belgische Ardennen aan de oevers van het riviertje 

de L’Homme, in een prachtige vallei. 

 

De Nederlandse eigenaren, Jan en Nympha Jehee gingen in 1992 met het vakantiepark 

van start en lieten het park door de jaren heen uitgroeien tot het ‘grootste 

openluchthotel van de Belgische Ardennen’. De geboden faciliteiten staan garant voor 

een geslaagde korte of lange vakantie. 

 

Parc La Clusure is de ideale uitvalbasis voor een ontdekkingstocht per auto, fiets, 

mountainbike of wandeling door de natuur van de mooie Ardennen. 

 

Het aantal overnachtingen is jaarlijks ruim 135.000. 

 
Bekroningen 

De ANWB bekroonde Parc La Clusure in 2018 opnieuw met een waardering van 4,5 ster. 

 

Zoover gaf Parc La Clusure eind 2017 een 8.6; het park werd daarmee de terechte 

winnaar van de “Zoover Orange Award”. 

 

Alan Rodgers / The Caravan and Motorhome Club reikte tijdens de Vakantiebeurs 2018 in 

Utrecht de Runner Up Progress Award uit aan Parc La Clusure. De Progress Awards wordt 

toegekend aan campings die continue blijven investeren en verbeteren. 

 

Daarnaast is Parc La Clusure sinds 2015 lid van Leading Campings of Europe samen met 

slechts 38 andere topcampings in Europa.  

 

Als initiatiefnemer is Parc La Clusure aangesloten bij de marketingorganisatie BestCamp. 

19 Topcampings annex vakantieparken in België, Nederland en Frankrijk zijn partner van 

deze groeiende organisatie. Het BestCamp-label staat garant voor kwaliteitscampings 

met minimaal vier sterren en veel faciliteiten. De potentiele vakantiegast kan eenvoudig 

boeken op de site: www.bestcamp.nl.  

 
Overnachtingsmogelijkheden Vakantiepark 

Kampeerfaciliteiten 

 300 comfortplaatsen van ± 100 m² met elektra (16A), watertappunt en –afvoer, 

tv-aansluiting en Wi-Fi. Alle plaatsen zijn voorzien van drainage. 

 camperverzorgingsstation. 

 moderne sanitairgebouwen met vloerverwarming (geen muntjes nodig). 

 kindersanitair en babywasruimten. 

 sanitair voor mensen met een beperking. 

 wasserettes met strijkmogelijkheid in alle sanitair gebouwen. 

 
Verhuuraccommodaties 

 25 comfortabele 4- en 6-persoons Bungalennes. 

 30 luxe 4- of 6-persoons stacaravans Florès. 

 22 4-persoons Oakley stacaravans. 

 12 luxe 6-persoons stacaravans Tamaris XL. 

 10 trendy 6-persoons Estivo stacaravan. 

 10 Marrantes 5-persoons stacaravans (sinds 2017). 

 4 luxe Lumini stacaravans met twee badkamers. 

 3 modern-retro 4-persoons Ardéco stacaravans. 

 2 Life stacaravans voor mensen met een beperking. 

 

 

 

http://www.bestcamp.nl/
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 Huurtenten: 

o 9 luxe 5-persoons Lodgetenten met douche en toilet. 

o 4 design 4-persoons Coco Sweet tenten. 

o 8 speciale 5-persoons Bungalowtenten. 

o 4 bijzondere, gethematiseerde Familietenten. 

 
 

2. De faciliteiten 

 Een winkel met een uitgebreid assortiment en zeven dagen per week vers brood. 

 Een verwarmd openluchtzwembad (25°) met apart peuterbad, ligbedden en 

Bikinibar. 

 Uitgebreide en sfeervolle horecavoorzieningen. 

 Gratis gebruik van Wi-Fi op het hele terrein. 

 Digitale satelliettelevisie met veel Vlaamse en Nederlandse zenders. 

 Uniek recreatieprogramma vanaf Pasen tot en met de eerste week november. 

 Beachvolleybalveld, Multicourt voor voetbal en basketbal. 

 Nieuwe speeltuinen, tafeltennistafels en twee all-weather verlichte tennisbanen. 

 Verhuur van koelkasten, barbecues, parasols, buggy’s, skelters, mountainbikes, 

elektrische fietsen en een auto. 

 Oplaadpaal voor elektrische of hybride auto. 

 Moderne sanitairgebouwen met wasserettes met strijkmogelijkheden. 

 Camperservicestation. 

 Uitdagende buitensporten en paintball- en lasergamebos. 

 Hondenuitlaatpad. 

 Nachtbewaking en extra EHBO-posten tijdens het hoogseizoen. 

 Het riviertje de L’Homme om in af te koelen, te spelen of te vissen. 

 

 

3. Horecagelegenheden 

Grand café en restaurant Le Val Joli 

Het in 2013 compleet vernieuwde grand café is sfeervol en vrolijk met een knipoog naar 

de Ardennen en doet zijn naam eer aan. Het heeft een groot terras en open haard. In het 

hoogseizoen is er live muziek en worden er thema- en showavonden gehouden.  

 

Op de uitgebreide menukaart is zowel voor de lunch, als voor het diner een grote 

variëteit te vinden met onder andere Ardense specialiteiten, vegetarische- en 

kindergerechten, maar ook wisselende seizoensgerechten. Een aanrader is het volgens 

Vlaams recept bereide stoofvlees. 

 

Doegie’s Diner 

Doegie’s Diner, restaurant in Amerikaanse jaren 50 sfeer, is in het hoogseizoen geopend. 

Op de kaart staan hamburgers, snacks, en pizze die ter plaatse kunnen worden 

opgegeten of meegenomen. 

 

Bikinibar 

Het terras van de Bikinibar biedt uitzicht op het zwembad en de Ardennen. Er worden 

kleine hapjes, verpakte ijsjes, koffie en verfrissende drankjes geserveerd. 

 
4. Recreatieprogramma 

Parc La Clusure biedt de gasten een breed recreatieprogramma aan. De enthousiaste 

leden van het recreatieteam, 4 vaste medewerkers tijdens het seizoen aangevuld met 

zo’n 17 stagiaires, zorgen er voor dat jong en oud een bijzondere vakantie beleven.  

Het grootste aantal activiteiten vindt plaats in het hoogseizoen. Het is bijzonder dat zelfs 

in de periode vanaf Pasen tot en met de eerste week van november ook een 

recreatieprogramma wordt aangeboden.   
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Op het programma voor het hoogseizoen staan onder andere: 

 de Doegieclub (knutselen).  

 fakkeltochten met aansluitend kampvuur. 

 playbackshows en talentenjachten. 

 meeleeftheater “Rijk La Clusure”.  

 sporttoernooien. 

 roofvogelshows. 

 musicals. 

 originele shows zoals de “Tribute Show”.  

 live muziek. 

 zwembadspelen. 

 grootse griezelnachten. 

 themadagen zoals een Western- of Circusdag. 

 

 

5. Ardennen Rangers 
 

Kinderen van 8 tot en met 12 jaar kunnen op een speciale en speelse manier de natuur 

van de Ardennen ontdekken. Zij maken op hun eigen niveau kennis met vier 

verschillende leerzame en leuke programma’s: waterwereld, bos, dierenrijk en uitdaging. 

Voltooien zij alle opdrachten dan mogen ze zich een trotse Ardennen Ranger noemen.  

 
 

6. B-Adventure in samenwerking met RHM Buitensport 

       (www.rhmbuitensport.nl) 

   

B-Adventure heeft in het hoogseizoen is er iedere dag een uitgebreid buitensport-

programma voor jong en oud, georganiseerd vanaf de camping.  

 

Denk hierbij aan: 

 buks- en boogschieten. 

 mountainbiketocht met instructeur. 

 GPS-wandeltocht. 

 kanovaren. 

 paintball (sinds 2017; kinderpaintball, geschikt voor kinderen vanaf 8 jaar). 

 adrenalinecourse. 

 

Daarnaast verzorgt B-Adventure ook buitensport- en groepsarrangementen voor 

bedrijven, scholen, verenigingen, en  vrienden- of familiegroepen.  

De buitensportactiviteiten in combinatie met verblijf en de goede horecafaciliteiten van 

Parc La Clusure maken van elk groepsuitje een bijzonder evenement. 

 

B-Adventure verhuurt mountainbikes, skelters, en een GPS. 

 

Meer info over B-Adventure is te vinden op www.b-adventure.nl. 

 
7. De “Plus” van de Ardennen 

In het voor- en najaar genieten 50-plussers volop op Parc La Clusure. Goede faciliteiten, 

rust, ruimte en vriendelijke medewerkers zijn zekerheden voor een ontspannen verblijf. 

De omgeving is bij uitstek geschikt voor wandel- en fietstochten met prachtige 

uitzichten. In de maand september verzorgt Parc La Clusure, samen met een ervaren 

gids, begeleide wandelingen en excursies tijdens de Super Wandel Week. Voor de 

lekkerbekken is er de Joie de Vivre week in juni; heerlijk wandelen onder het genot van 

een hapje en een drankje. 

 

Na zo’n wandeling of een tochtje op een bij het park gehuurde elektrische fiets is het 

lekker ontspannen bij het verwarmde zwembad. 

http://www.b-adventure.nl/
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8. De omgeving 

Parc La Clusure is een prima uitvalbasis om de Ardennen per fiets, of auto te ontdekken, 

maar de omgeving kan ook heel goed wandelend worden ontdekt. De streek aan de 

oevers van het riviertje de L’Homme grenst aan een uitgestrekt wandel- en fietsgebied. 

 

Schilderachtige dorpjes met Auberges, historische bezienswaardigheden en musea  

liggen met de auto onder handbereik. Bijzondere attractief zijn bijvoorbeeld de Grotten 

van Han-sur-Lesse, het kasteel van Lavaux Sainte-Anne, de basiliek van Saint Hubert, 

het boekendorp Redu, het Euro Space Center en de plaatsen Dinant, Durbuy, Bouillon,  

La Roche en Bastogne. Voor golfers zijn er de mooi gelegen banen Five Nations in Méan 

en de Golfbaan in Durbuy. 

 

 

9. Parc La Clusure door de jaren heen 

1992 Het uit Den Haag afkomstige echtpaar Jan en Nympha Jehee neemt de camping 

over van de heer Rademakers. Zij starten deze camping onder de naam Parc La 

Clusure. 

  

 De directie investeert jaarlijks 1 miljoen euro in het park. 

 

2017 Viering 25 jarig jubileum 

 Start ondersteuning van ‘Make a Wish’; een organisatie die de wens van 

kinderen met een ernstige, of levensbedreigende ziekte in vervulling laat 

gaan. www.makeawishnederland.org 

 Introductie Parc La Clusure Monopolyspel. 

 Festivalweekend Puur La Clusure, à la Oerol Festival op Terschelling; 

talloze straatartiesten, theatermakers en muzikanten nemen de camping 

voor één weekend over.  

 

2018 Nieuws 

 Runner up Alan Rogers/The Caravan and Motorhome Club Progress Award. 

 Winnaar Zoover Orange Award. 

 KampeerTV uitzending op zondag 11 februari 2018 om 17:30 uur op  

RTL 4 met herhaling op maandag 12 februari, 16.00 uur en zaterdag 17 

februari, 11:00 uur. 

 Opening van het seizoen in het paasweekend, direct daarna volgen de 

Belgische paasvakantie en Nederlandse meivakantie. 

 Parc La Clusure verwacht in juni de 2,5 miljoenste overnachting te kunnen 

boeken. De gast wordt uitgebreid in de watten gelegd door het hele team. 

 De 19e editie van het welbekende Volleybaltornooi vindt dit jaar plaats van 

vrijdag 8 tot en met zondag 10 juni. 

 Parc La Clusure is in september het startpunt voor de jaarlijkse 

sponsortocht van Duchenne Heroes; de klassieker op spectaculaire 

mountainbikes. Op 9 september vindt registratie van de deelnemers plaats 

op de camping en overnachten zij ter plekke. Op 10 september wordt de 

“Ronde van de lage Ardennen” gereden; een tocht van 95 kilometer met 

start en aankomst op Parc La Clusure in Bure. Na het vertrek op dag 3 (11 

september) fietst de caravaan door het Ardense Heuvelland en eindigt ten 

slotte op dag 7 bij de Karpendonkse Plassen in Eindhoven. 

Duchenne Heroes werkt samen met de stichting Duchenne Parent Project 

die zich inzet voor sneller en beter onderzoek naar een medicijn om 

Duchenne spierziekte te kunnen behandelen en te genereren. 

www.duchenneheroes.nl. 

 

 

 

http://www.makeawishnederland.org/
http://www.duchenneheroes.nl/
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10. Overige weetjes 
 

In plaats van de Vakantiebeurs worden er in 2018 een aantal kleinere beurzen bezocht, 

om zo de echte kampeerders te bereiken. Daarnaast is Parc La Clusure goed 

vertegenwoordigd op social media, met een eigen Facebookpagina en een goedbezochte 

Instagrampagina. De camping keert jaarlijks terug in het programma “Op de Camping” 

van SBS6 en “KampeerTV” van RTL4.  

 

In het voorjaar staat de compleet vernieuwde website voor iedereen open.   

 

Parc La Clusure werkt samen met een aantal touroperators waaronder Thomas Cook, 

TUI, Booking.Com, Secure Holidays en The Caravan and Motorhome Club.  

 

 

11. Aux Rives du Soleil, Frankrijk 
 

De tweede camping van Jan en Nympha is gelegen in Pont-de-Vaux. Op de grens van de 

Bourgogne en de Ain is dit de ideale tussenstop langs de Route du Soleil. Eenvoudig te 

bereiken vanaf de snelweg. De ruim opgezette camping biedt een schitterend uitzicht op 

rivier de Saône, met daarachter de heuvels van de Bourgogne. De camping beschikt over 

zowel kampeerplaatsen als accommodaties en is geopend van half april tot half oktober. 

In 2017 zijn er nieuwe accommodaties geplaatst en is het sanitair volledig vernieuwd. 

www.rivesdusoleil.com  

http://www.rivesdusoleil.com/

