Camperkampeerder biedt kansen
In deze nieuwsbrief veel aandacht voor de camperkampeerder.
De camperkampeerder zoekt overnachtingsmogelijkheden die passen bij zijn/haar wensen. Een aantal
ondernemers biedt mogelijkheden, maar die mogelijkheden zijn nog niet bij alle camperkampeerders
bekend. Een aantal ondernemers wil plaats bieden maar kent de wensen van de doelgroep niet. In
deze nieuwsbrief gaan we in op:
- wie is de camperkampeerder
- wat zijn de kaders
- hoe kan ik mijn camperkampeerplaatsen vermarkten
- best practices
In onze gemeente worden met enige regelmaat vragen gesteld over de mogelijkheden voor gebruikers
van kampeerauto’s. De vragen hierover zijn vooral gericht op het vergroten van het aantal
voorzieningen voor deze doelgroep. De camperkampeerder ervaart ogenschijnlijk een tekort aan
mogelijkheden om op de gewenste wijze in Aa en Hunze, maar ook in Drenthe, te kunnen
overnachten. De toename in het aantal vragen, ook bij de andere Drentse gemeenten, is de
aanleiding voor het Recreatieschap Drenthe geweest om in 2011 het bestaande beleid bij gemeenten
te onderzoeken. In dit artikel leest u de resultaten van dit onderzoek, aangevuld met het document
van het NKC ‘Camperplaatsen: een toeristische meerwaarde’, link:
www.nkc.nl/client/kampeerauto/upload/091216%20Camperplaatsen-alternatief%20op%20maat.pdf.
Doelgroep camperkampeerder
Volgens de NKC (Nederlandse Kampeerauto Club) is de campergebruiker te vergelijken met een
botenbezitter; neerstrijken, recreëren, consumeren, overnachten en verder toeren. De club noemt de
camperkampeerder nagenoeg selfsupporting zodat hij kan gaan en staan waar hij wil. Zij geven aan
dat de overnachtinglocaties voor campers maar weinig voorzieningen behoeven.
Hoe groot is de doelgroep?
Uit een persbericht van de Bovag blijkt dat in het eerste kwartaal van 2011 de verkoop van gebruikte
campers steeg met ruim 45% ten opzichte van het eerste kwartaal in 2010. De verkoop van nieuwe
campers steeg met 6% ten opzichte van diezelfde periode.
De verkoop van nieuwe caravans steeg met 4% in het eerste kwartaal van 2011 ten opzichte van
2010. Voor gebruikte caravans werd een stijging van 24% geconstateerd. Op basis van deze cijfers
kunnen we verwachten dat in 2011 het camperbezit in Nederland verder zal toenemen. Daarnaast lijkt
het aantal bezitters van een caravan stabiel te blijven.
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Het is lastig een inschatting te maken van de hoeveelheid camperkampeerders die daadwerkelijk
geïnteresseerd zijn Drenthe, en/of Aa en Hunze, te gaan bezoeken. Er zijn geen cijfers bekend
hoeveel van de 70.000 camperkampeerders vakantie vieren in Nederland en hoeveel personen van

deze groep (alleen) in het buitenland met de camper rondreizen. Daarnaast zijn er ook geen cijfers
bekend van buitenlandse camperkampeerders die Nederland bezoeken.
Wat besteedt een camperkampeerder?
Volgens de NKC is de camperkampeerder in principe altijd met vakantie. Dit vakantiegevoel vertaalt
zich naar activiteiten zoals bezoek aan winkels, musea, bedrijven, horeca en attracties. De NKC geeft
op basis van eigen onderzoek aan dat een camperkampeerder in Nederland gemiddeld € 80,00 per
dag, per camper uitgeeft. Ervan uitgaande dat er zich in een camper 2 personen bevinden is de
gemiddelde besteding € 40,00 per dag. Uit het Consumentenonderzoek Toerisme 2009 van Toerdata
Noord blijkt dat de gemiddelde uitgaven per persoon per dag voor de dagtoerist in Noord-Nederland
€ 41,00 bedragen en voor de verblijfstoerist € 44,00. In het voor- en naseizoen geeft zowel de dag- als
verblijftoerist in Noord-Nederland meer uit dan in het hoofdseizoen. Kampeertoeristen besteden
gemiddeld € 34,00 p.p.p.d. in het noorden.
Wat heeft de Camperkampeerder nodig?
Overnachtingsplaats met vlakke ondergrond, voldoende draagkracht en de juiste afmeting (variërend
van 5-6 bij 8-10). Mogelijkheid tot lozen afvalwater, tappen drinkwater en aansluiting op
elektriciteitsnet. Flexibele aankomst en vertrekmogelijkheden.
Kader
Bestemmingsplan
Heeft u een kampeerterrein en is deze als zodanig is bestemd, dan mag u camperplaatsen op uw
kampeerterrein aanleggen. Houdt u er wel rekening mee dat er in sommige bestemmingsplannen
beperkingen zijn opgenomen. In deze gevallen is het huidige bestemmingsplan leidend.
Nota kampeerbeleid
In de Nota Kampeerbeleid van de gemeente Aa en Hunze (2008) staat dat het overnachten in
campers alleen is toegestaan op de daarvoor bestemde kampeerterreinen en/of terreinen voor
kleinschalig kamperen en niet daarbuiten. In Aa en Hunze zijn geen GOP’s (Gereguleerde
Overnachtingsplaats).
Vergunningen
In principe is er bij het inrichten van een camperplaats geen vergunning nodig. In en aantal gevallen is
het verstandig contact op te nemen met de gemeente. Bijvoorbeeld als u bomen wil kappen of de
grond wil ophogen. Ook als u twijfelt is het raadzaam contact op te nemen met de gemeente.
Hoe weet een campergebruiker uw bedrijf te vinden?
Zoals al bij de inleiding genoemd, weet de camperkampeerder nog niet alle voorzieningen te vinden.
De NKC geeft in haar notitie aan dat camperlocaties in Nederland op diverse manieren staan vermeld,
namelijk:
¾ Op de website www.campercontact.nl
¾ In het camperplaatsenboek van de NKC
¾ In navigatiesystemen
¾ Diverse camperplaatsenboeken van verschillende uitgevers
¾ Op buitenlandse websites
Wilt u camperkampeerder welkom heten zorg dan dat u vindbaar bent voor deze toerist!
Convenant tussen Recron en NKC
Recron en NKC hebben samen een convenant opgesteld met als doelstelling Nederland
campervriendelijker te maken. Hierbij trekken Recron en NKC samen op als er witte vlekken worden
geconstateerd. Uitgangspunt is het vinden van een Recron-ondernemer die daarin wil gaan voorzien.
Mocht er geen Recron-ondernemer in de buurt zijn of heeft deze ondernemer hier geen behoefte aan,
dan wordt gekeken of de witte vlek op een andere manier kan worden ingevuld.

