
Huis-/gedragsregels bij een bezoek aan Nationaal Monument Kamp Amersfoort  

Algemeen  
Kamp Amersfoort is een gedenkplaats, een plaats die vraagt om bezinning en herdenking. Wij ontvangen daar 

graag veel bezoekers. Om dat bezoek zo plezierig en zinvol mogelijk te laten verlopen, hebben wij een aantal 

regels op een rijtje gezet. De bezoeker is verplicht om alle aanwijzingen en instructies van het personeel op te 

volgen.  

 

Het bezoekerscentrum 

Het bezoekerscentrum van Kamp Amersfoort ligt enigszins verscholen in het landschap, net als het kamp 

tijdens de Tweede Wereldoorlog. U vindt hier een tijdslijn met informatie, brief- en dagboekfragmenten, 

documentaires, foto’s, tekeningen en voorwerpen die samen het verhaal van Kamp Amersfoort vertellen. Er is 

altijd een gastheer of gastvrouw aanwezig, die u wegwijs kan maken. Er is (gratis) thee en koffie. 

Een bezoek aan Kamp Amersfoort is gratis, een donatie wordt zeer op prijs gesteld.  

Begeleiding minderjarigen 

Ouders en/of begeleiders van kinderen zijn te allen tijde verantwoordelijk voor en aanspreekbaar op het 

gedrag van door hen meegebrachte minderjarigen. Zij zien er strikt op toe dat tentoongestelde objecten en 

materialen niet worden aangeraakt of beschadigd.  

Toegankelijkheid terrein  
Het bezoekerscentrum en het binnenterrein is goed toegankelijk voor rolstoelen en kinderwagens. Een deel 
van buitenterrein daarentegen is moeilijk(er) begaanbaar. Er is een rolstoel te leen in het bezoekerscentrum.  
 

Jassen en tassen 

Kamp Amersfoort heeft geen echte garderobe, er is wel een kapstok aanwezig. Jassen en tassen kunnen in het 

bezoekerscentrum op aanwijzing achterblijven. Kamp Amersfoort is echter niet aansprakelijk voor eventuele 

vermissing of beschadiging.  

Roken  

Roken is in het bezoekerscentrum niet toegestaan. We verzoeken u vriendelijk om dit ook in de nabije 

omgeving tot een minimum te beperken. 

Eten/drinken  

Eten en drinken is tijdens de rondleiding niet toegestaan. Op verzoek en in overleg met een medewerker van 

Kamp Amersfoort kan een geschikte plaats in het bezoekerscentrum of op het terrein worden gezocht om 

meegebrachte eet- en drinkwaren te gebruiken. Uiteraard gaan wij ervan uit dat u geen rommel achterlaat.  

Huisdieren  

Honden zijn toegestaan in het bezoekerscentrum en op het terrein; mits aangelijnd.  

Gebruik mobiele telefoons, of film- en fotoapparatuur  

We vragen u vriendelijk om de overlast in het bezoekerscentrum voor medebezoekers zo klein mogelijk te 

houden door uw mobiel uit, of op stil te zetten. 

Foto’s, video- en filmopnamen mogen worden gemaakt voor particuliere/privé doeleinden, mits u rekening 

houdt met de privacy van andere bezoekers.  

Wilt u foto-, video- en filmopnamen openbaar maken danwel vermenigvuldigen voor commerciële doeleinden, 

neemt u dan contact op met de afdeling publiciteit: 033- 4613129. Of via de mail: info@kampamersfoort.nl 

Parkeren 
Op de open parkeerplaats, iets voorbij het bezoekerscentrum (symbool P op de kaart), kunnen maximaal 25 
auto’s geparkeerd worden. Als de parkeerplaats vol is, kunt u uw auto kwijt aan het begin van De Loes van 
Overeemlaan, rechtsaf in het bos.  
Fietsen en scooters/ brommers kunnen geplaatst worden in de daarvoor bestemde fietsenrekken.  
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