Landjuweel 2018 – Frequently Asked Questions
Camping:
Heb ik een apart ticket nodig voor de camping?
Ja je moet een apart ticket kopen voor de camping. Kijk hier (hyperlink plaatsen) welke
tickets beschikbaar zijn. Je ticket wordt gescand bij de entree van de camping en dan
krijg je een polsbandje waar je het campingterrein mee op kunt. Je hebt dus altijd naast
je festivalbandje een campingbandje nodig.
Wat zijn de openingstijden van de camping?
De camping opent woensdag 25-7 om 9.00 en sluit maandag om 14.00.
Je kunt je campingticket laten scannen iedere dag van 09.00 - 00.00. Als je eenmaal je
campingbandje hebt kun je zoveel in- en uitlopen als je wilt.
Wanneer kan ik mijn campingticket laten scannen?
Dat kan woensdag t/m zondag van 09.00 - 00.00.
Ik heb een camperticket gekocht. Wat moet ik weten?
Je Camperticket is een aanvullend ticket voor je camper en geen entreebewijs voor de
camping.
Er is een aparte camperingang. Volg de borden vanaf de weg
Bij de camperentree worden je campingticket en camperticket gescand en ontvang je
jouw polsbandjes en begeleiden we je naar je camperplekje.
Let op! Je kunt je camper plaatsen van 09.00 - 00.00 op woensdag, donderdag en
vrijdag.
Let op! Een auto waar je in slaapt is geen camper! Je Camper moet een goedgekeurde
camper zijn.
Je mag 1 klein tentje (een koepeltentje voor max 2 personen bij je camper plaatsen)
Tenten die groter zijn, mogen niet bij je camper geplaatst worden.
Je kunt niet in-en uitrijden met je camper. Op maandagochtend kun je het terrein
verlaten. Is er onverhoopt een situatie waarbij je toch het terrein moet verlaten, meld het
dan even bij de entrée en dan bekijkt de organisatie wat ze kunnen doen.
Je mag je campermotor alleen starten bij in-en uitrijden. Geen draaiende motors dus.
We hebben helaas geen stroompunten voor je camper.
Geluidsinstallaties en aggregaten zijn niet toegestaan.
Een klein gasstelletje mag.
Geen huisdieren
Wat mag ik meenemen op het campingterrein?
Je mag per persoon de volgende alcoholische consumpties meenemen:
2 sixpacks of
2 petflessen wijn
1 groot pak wijn

Geen glas
Geen geluidsinstallaties
Geen aggregaten
Geen BBQ's
Geen drugs
Geen vuurwerk
Geen wapens
Een klein gasstelletje is toegestaan, maar wees voorzichtig met vuur.
Mag ik BBQ-en op de camping? Of een kampvuur maken?
Open vuur is helaas verboden. Geen BBQ en geen kampvuur dus. Een klein
gasstelletje is toegestaan.
Mag mijn huisdier mee?
Ook al zijn we dol op huisdieren, ze mogen helaas niet mee.
Mogen mijn kinderen mee?
Ja leuk! Kinderen onder de 14 jaar zijn gratis. Vanaf 14 moeten ze dus een geldig
entreebewijs hebben. Personen onder de 18 moeten ten alle tijde begeleid worden door
een volwassene. Heb je jonge kinderen? Schrijf dan je telefoonnummer op hun
polsbandje.
Op de camping is een speciale plek gereserveerd voor families met een eigen
toiletvoorziening. Vraag hiernaar bij de entree van de camping.
Is er een campingwinkel?
Ja, onze campingwinkel is 24/7 geopend. Je kunt er eten en drinken kopen. We
verkopen geen alcohol tussen 06.00 en 10.00.
Kan ik met cash of munten betalen op de camping?
Bij de campingwinkel kun je zowel met munten als met pin betalen. Cash is helaas niet
mogelijk.
Kan ik douchen op de camping?
Ja, douchen kan met een muntje of door 1,50 cash te betalen. Pinnen bij de douche is
niet mogelijk.
Kan ik mijn spullen droppen bij de camping voor ik mijn auto parkeer?
Er is een Kiss & Ride strook gemaakt voor het droppen van je spullen. Deze ligt een
stuk dichterbij dan de parkeerplek en dan is het nog maar een kort stukje lopen naar de
entree van de camping. Volg de borden naar de Kiss & Ride plek en vanuit daar kun je
doorrijden naar de parkeerplaats
Wat doe ik met mijn afval?

Als je jouw campingticket scant, ontvang je ook een vuilniszak van ons. Daar kun je je
afval in kwijt en achterlaten bij de vuilcontainers op de camping. Is 1 vuilniszak niet
genoeg? Dan kun je bij de campingentree altijd meerdere vuilniszakken ophalen.

Festival
Wat zijn de openingstijden van Landjuweel festival?
Woe 12.00 – 03.00
Don 10.00 – 03.00
Vrij 10.00 – 06.00
Zat 10.00 – 07.00
Zon 10.00 – 03.00
Welke tickets zijn er?
https://www.eventbrite.nl/e/tickets-landjuweel-2018-46185428861
Hoe werkt het met de bekers? Ik hoorde dat jullie hard cups hebben?
Dit jaar werken wij weer met hard cups. Omdat in het verleden er veel gedoe is geweest
met statiegeld van deze bekers hebben we besloten dat af te schaffen. Het systeem is
dus dat je bij je eerste biertje de beker koopt. Hij is vanaf dat moment van jou, en als je
hem verliest moet je helaas een nieuwe kopen. Haal je een nieuw biertje, dan ruil je
hem natuurlijk om met een schone beker. Aan het eind van het festival neem je de
beker mee naar huis als aandenken.
Mag ik eigen eten en drinken meenemen het festivalterrein op?
Je mag geen eigen drinken meenemen. Wel mag je een leeg flesje meenemen dat je
kunt vullen bij de gratis drinkwaterpunten. Een appel, een banaan of een broodje doen
we niet zo moeilijk over, maar hele picknickmanden mogen niet mee het festivalterrein
op. Op de camping mag je zoveel eten meenemen als je wilt.
Mag ik drugs meenemen?
Nee drugs zijn niet toegestaan.
Zijn er gratis drinkwaterpunten?
Ja, op het terrein zijn verschillende gratis drinkwaterpunten aanwezig.
Hoe betaal ik op het festivalterrein?
Drinken betaal je met muntjes. Bij de marktstalletjes en de foodkramen kun je geen
munten inleveren, maar betaal je cash of met PIN. Alle marktkramen en foodstands
hebben een PIN automaat.
Kan ik geld pinnen/ opnemen op het terrein?
Dat is helaas niet mogelijk.
Ik wil mijn kinderen meenemen. Betaal ik voor hen ook een kaartje?

Kinderen vanaf 14 jaar hebben een geldig entreebewijs nodig. T/m 13 kunnen ze gratis
mee.
Ik ben onder de 18 en nu?
Dan heb je een toezichthouder nodig die boven de 18 is.
Mag ik een professionele camera of drone meenemen?
Dat mag als je een persaccreditatie hebt. Die kun je aanvragen door te mailen naar
pers@ruigoord.nl . Drones mogen nooit over het campingterrein en festivalterrein
vliegen.

Hoe kom ik in Ruigoord?
Met de fiets
Vanaf Westerpark is er een prachtige fietsroute naar Ruigoord door de natuur. Volg
vanaf Sloterdijk de bordjes Ruigoord Route. Er is een onbewaakte fiestenstalling bij de
ingang van het festival. Parkeren van je fiets is op eigen risico.
Wat is het adres waar ik naartoe moet navigeren met de auto?
Je kunt navigeren naar Ruigoord 76. Vanaf het moment dat je verkeersborden
tegenkomt die naar het festival leiden, mag je deze volgen.
Waar kan ik parkeren? En wat kost dat?
Je parkeert op het bezoekersparkeerterrein. Ongeveer 10 minuten lopen naar het
festivalterrein. Parkeren kost 10 EUR en je koopt je parkeerkaart van te voren online.
Verlaat je tussendoor het parkeerterrein, dan vraag je bij het uitrijden om een munt die
je weer inlevert als je het terrein oprijdt. Ruigoord is niet aansprakelijk voor eventuele
schade die je auto oploopt op het parkeerterrein.
Rijdt er een pendelbus? En wat kost dat?
Ja er rijdt ‘s nachts een pendelbus van Ruigoord terug naar Amsterdam Sloterdijk.
Woensdag
Ruigoord – Sloterdijk vertrektijden
01.00
02.00
03.30
Donderdag
Ruigoord – Sloterdijk vertrektijden
01.00
02.00
03.30
Vrijdag

Ruigoord – Sloterdijk vertrektijden
01.00
02.00
03.00
04.00
05.00
06.30
Zaterdag
Ruigoord – Sloterdijk vertrektijden
01.00
02.00
03.00
04.00
05.00
06.00
07.30
Zondag
Ruigoord – Sloterdijk vertrektijden
01.00
02.00
03.30
Gaat er OV naar Ruigoord? En tot hoe laat rijdt het OV?
Neem vanaf station Sloterdijk bus 382, deze gaat op de meeste dagen ieder half uur
(vaker in de spits, minder vaak op bijvoorbeeld zondagavond). Deze stopt bij Ruigoord.
Let op! deze bus rijdt niet in de nacht. ‘s Nachts kun je de pendelbus nemen of een taxi
pakken. Bekijk OV9292 voor de actuele tijden van buslijn 382.
Je kan ook de sprinter nemen naar station Halfweg-Zwanenburg. Vandaar is het
ongeveer 10 minuten fietsen naar Ruigoord (of 45 minuten lopen)
Ik ben invalide. Zijn er parkeerplaatsen dichtbij het terrein voor mij gereserveerd?
Ja. Als je auto een geldige invalide parkeerkaart hebt, kun je de borden P-Artist volgen.
Meldt daar bij de verkeersregelaar dat je een invalideparkeerplaats wilt en dan kun je
recht voor de ingang parkeren.
Is een taxiplek?
Ja, we hebben een taxistandplaats. Daar kun je afgezet en opgehaald worden door je
taxi.

