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Focus

Vlaanderen, niet voor kampeerautotoeristen? (vervolg)

Sinds de start van de studie omtrent het 'Kampeer-
autotoerisme aan de Vlaamse Kust’, uitgevoerd door 
Idea Consult in opdracht van Toerisme Vlaanderen, 
maakt Vlaamse Kampeertoeristen vzw deel uit van de 
werkgroep en treedt op als belangenverdediger van de 
kampeerautogebruikers bij de beleidsvoorbereiding  
toeristisch beleid. 
Als antwoord op de plannen van de campingsector en 
Toerisme Vlaanderen om een label in te voeren voor 
kampeerautovriendelijke campings die speciale kam-
peerautoplaatsen inrichten, kon u in Kampeertoerist 
3/2011 het standpunt ter zake lezen van Vlaamse 
Kampeertoeristen vzw in het artikel ‘Vlaanderen, niet 
voor kampeerautotoeristen’. 

Naar aanleiding hiervan vroeg volksvertegenwoordiger 
Marnic De Meulemeester onder meer het standpunt 
van minister Geert Bourgeois omtrent het voorstel van 
Vlaamse Kampeertoeristen vzw om “de vergunningscrite-
ria aan te passen en bestaande, maar geschikte ‘illegale’ 
kampeerautoplaatsen te legaliseren en om te bouwen 
tot kampeerautoterreinen of een alternatieve vorm ervan 
zoals transitplaatsen of motorhome stop-overs.” 
Het integrale verslag met de vragen van Vlaams volks-
vertegenwoordiger Marnic De Meulemeester en het 
antwoord van minister Geert Bourgeois is te vinden op
http://www.vlaamsparlement.be/Proteus5/showVIVerslag.
action?id=630413. 
Deze uitvoerige tekst (meerdere bladzijden en té lang 
voor publicatie) geeft iedere geïnteresseerde kampeer-
autogebruiker een beeld van de huidige stand van zaken 
en de te verwachten evolutie.

Bij een grondige lectuur ervan is het duidelijk dat er 
nog een lange en moeilijke weg, met veel hinderpa-
len, te gaan is om tot een kampeerautovriendelijk 
Vlaanderen te komen. Er is niet alleen de tegenstand 
van de campingsector die blijft aandringen op een re-
pressief optreden zonder dat er een valabel alternatief 
is voor de zogenaamde ‘illegale’ camperplaatsen. Ook 
de 200 ‘kampeerautovriendelijke’ staanplaatsen die de 
campingsector belooft, zijn daarvoor een te klein deel 
van de oplossing. Er is ook nog de administratieve mal-
lemolen van ruimtelijke ordening en de veel te strikte 
eisen van het logiesdecreet die de meeste initiatieven 
van de gemeentes of de privésector in de kiem smoren. 
Hier moet absoluut zeer snel aan gedokterd worden. Het 
wordt meer dan tijd dat de beleidsverantwoordelijken op 
dit gebied acties ondernemen in plaats van eindeloos 
studies te bestellen waarvan de overduidelijke resultaten 
toch genegeerd worden. 

Wat de Vlaamse Kust betreft hebben slechts zeven van 
de tien gemeenten geantwoord op de vraag van Toerisme 
Vlaanderen om tegen 21 maart 2011 te melden wat hun 
initiatieven zijn met betrekking tot de kampeerautoge-
bruikers. Allemaal verwijzen ze kampeerautogebruikers 
door naar de bestaande campings. Oostende deed in-
spanningen om een kampeerautoterrein te realiseren op 
het domein Raversijde, maar daar kan het om ruimtelijke 
redenen niet. Ze publiceerden onlangs wel een viertalige 
brochure om de vele kampeerautogebruikers te informe-
ren omtrent de parkeer- en overnachtingsmogelijkheden. 
Knokke en Blankenberge willen geen speciaal kam-
peerautoterrein aanleggen. Nieuwpoort heeft ook geen 
intenties op dit vlak, maar zal doorverwijzen naar het 
kampeerautoterrein De Zwerver en Kompas Camping.
Koksijde heeft tweemaal geprobeerd om een zone voor 
kampeerauto’s op te nemen in een gemeentelijk ruimte-
lijk uitvoeringsplan (RUP), maar dat werd op provinciaal 
niveau tot tweemaal toe niet goedgekeurd. Middelkerke 
wil een zone voor kampeerauto’s opnemen in zijn RUP. 
Brugge zal in samenwerking met Interparking 19 à 22 
plaatsen extra aanleggen. 

Het feit dat Vlaanderen begin juli 2011 slechts  
8 vergunde kampeerautoterreinen telde (*), goed voor 
amper 134 plaatsen, is gewoonweg beschamend en is 
een gemiste kans voor het toerisme in Vlaanderen. 

In verband met het kampeerautovriendelijk label dat  
binnenkort door Toerisme Vlaanderen zal kunnen uit-
gereikt worden, vinden wij het wel positief dat de 
term “kampeerautovriendelijke camping” door Toerisme 
Vlaanderen omgedoopt is tot “kampeerautovriendelijk 
logies”. Daardoor kan het label, dat eerst alleen bedoeld 
was voor de campings, in de toekomst ook bruikbaar 
zijn voor bv. hotels, restaurants, uitbatingen voor 
plattelandstoerisme, bedrijven of privépersonen die 
staanplaatsen willen aanbieden. Een toekomstvisie die 
wij en de kampeerautogebruikers alleen kunnen toejui-
chen, maar die in de huidige stand van regelgeving nog 
steeds een utopie blijft. 

Erik Hostens, dagelijks bestuurder

(*) De 8 vergunde kampeerautoterreinen zijn: De Zwerver in 

Nieuwpoort, Interparking in Brugge, Langemark-Poelkapelle in de 

gelijknamige gemeente, Leihoek in Zulte, Lommelse Jachthaven in 

Lommel, Sporthal in Assenede, Kanaaloever in Beernem en Kompas 

in Westende.
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