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Focus

De campingsector en Toerisme Vlaanderen hebben plannen 
om een label in te voeren voor kampeerautovriendelijke 
campings die speciale kampeerautoplaatsen inrichten. Deze 
plaatsen zouden beduidend kleiner zijn dan de normale 
kampeerplaatsen, maar wel verhard en ze zouden aan een 
verlaagd tarief worden aangeboden. De campingsector zou 
zich engageren om (mits de nodige subsidies) in drie jaar 
tijd ongeveer 300 plaatsen te creëren. 

Op het eerste gezicht is dit een lovenswaardig initiatief dat 
we graag zouden steunen, want iedere bijkomende plaats 
is een winstpunt voor de kampeerautogebruiker. We vrezen 
echter dat dit initiatief slechts een druppel is op de hete 
plaat van de kampeerautoproblematiek in Vlaanderen. 
300 bijkomende plaatsen op campings lossen zeker het te-
kort aan overnachtingsplaatsen voor kampeerauto’s niet op 
en zullen dan nog deels ten koste zijn van het aanbod van 
caravanplaatsen. 
En er zit ook nog een grote adder onder het gras ... Zo wil 
de sector dat er streng wordt opgetreden tegen de huidige 
niet-vergunde kampeerautoplaatsen, zowel de officiële als 
de niet-officiële, en dat op een ogenblik dat er geen pas-
send alternatief aanbod is. Een verbodsteken introduceren 
voor kampeerauto’s zou pas echt de definitieve doodsteek 
zijn voor het reeds zieltogende kampeerautotoerisme in 
Vlaanderen. Vlaanderen is nu al een ‘no-go-zone’ voor de 
buitenlandse kampeerauto toeristen en zal het dan ook 
worden voor de binnenlandse. Duitsers en Fransen houden 
het in Vlaanderen allang voor bekeken. Alleen Nederlanders 
komen nog in redelijk aantal, omdat het beleid tegenover 
kampeerauto’s – onder druk van de machtige Nederlandse 
campinglobby – daar nog repressiever is dan hier bij ons. 
Dat het zover is gekomen, vindt zijn oorzaak in het feit dat 
het vroegere beleid nooit rekening hield met de wensen van 
de gebruikers en enkel luisterde naar de logiessector die de 
kampeerauto alleen zag als concurrerende logiesvorm en de 
kampeerautotoerist als de moderne versie van de ‘frigobox-
toerist’ die niets zou bijdragen aan de plaatselijke economie. 
Niets is minder waar zoals blijkt uit een onderzoek dat 
Westtoer uitvoerde tijdens de zomer 2009 zowel op vergunde 
‘legale’ als op niet-vergunde ‘illegale’ kampeerautoplaatsen 
aan de kust. 

Volgens dit onderzoek zijn de kampeerautotoeristen vooral 
50-plussers (58%), zonder kinderen (76%), die in alle pe-
riodes van het jaar reizen en minstens tweemaal per jaar 
terugkeren (76%) voor een gemiddelde duur van zes nach-
ten. Per overnachting en per persoon spenderen ze € 32, dit 
vooral aan restaurant- en cafébezoek, alsook aan shopping. 
Kampeerautotoeristen zijn dus wel degelijk belangrijk voor 
de plaatselijke economie. Het zijn trouwe klanten die aan 

vakantiespreiding doen en de kassa doen rinkelen bij de 
middenstand. 
Zeer belangrijk is ook de vaststelling dat kampeerautotoeris-
ten geen boodschap hebben aan een gewone plaats op een 
camping (86%), maar dat 87% wel € 10,60 wil betalen voor 
een ‘full-service’-kampeerautoterrein. Voor kampeerauto-
plaatsen op campings is slechts 33% gewonnen en ze willen 
er maar € 17 voor betalen. Het is duidelijk dat kampeer-
autoplaatsen op campings een welkome, maar een eerder 
beperkte bijdrage zullen kunnen leveren voor het kampeer-
autotoerisme in Vlaanderen.

De kampeerautotoerist kiest overduidelijk voor een eigen 
kampeerautospecifieke logiesvorm. In onze buurlanden 
Duitsland en Frankrijk hebben de beleidsmensen dit allang 
begrepen en er met duidelijk succes op ingespeeld. Daar 
vindt de kampeerautotoerist naast de campings een ganse 
waaier van mogelijkheden, gaande van perfect uitgeruste 
kampeerautoterreinen tot eenvoudige transitplaatsen zon-
der enige uitrusting. Het feit dat bv. in Frankrijk circa 65% 
van de ‘aires de services’ eigendom is van de gemeentes, 
bewijst dat men daar wel degelijk beseft hoe belangrijk ze 
zijn voor het lokale toerisme en de plaatselijke handelaars. 
Hetzelfde kan men zeggen over Duitsland waar het ook voor-
al de lokale besturen zijn die het aanbod verzekeren.
Wil Vlaanderen de snel groeiende groep kampeerauto-
toeristen niet verder verliezen, dan zal het dringend een 
voorbeeld moeten nemen aan deze landen. Dit kan alleen 
door rekening te houden met de wensen van de gebruiker 
en door de lokale besturen die erop willen inspelen te 
ondersteunen met een eenvoudig wettelijk kader en met  
logistieke en promotionele steun; een subsidiemogelijk-
heid voor de inrichting van kampeerautoterreinen bestaat 
reeds. Een eerste maatregel die het imago van Vlaanderen 
in het buitenland al ernstig kan opkrikken, zou de legali-
satie zijn – in samenwerking met de lokale besturen – van 
een aantal bestaande, doch geschikte ‘illegale’ kampeer-
autoplaatsen (dit zijn plaatsen waar overnachten officieel 
niet is toegelaten, met name op officiële en officieuze 
parkeerplaatsen voor kampeerauto's) en ze, mits aanpas-
sing van de vergunningscriteria aan de realiteit, om te 
bouwen tot kampeerautoterreinen of een alternatieve vorm 
ervan zoals transitplaatsen of ‘motorhome stop-overs’. Ook 
privé-initiatieven zoals overnachten bij restaurants, boer-
derijen, ambachtelijke bedrijven, kampeerzaken, dealers, 
enz. moeten ondersteund worden en een wettelijk kader 
krijgen. We verwijzen hierbij o.a. naar de succesrijke France 
Passion-formule die in enkele jaren tijd 1.600 adressen van 
overnachtingsplaatsen opleverde in Frankrijk. 
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