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Kamperen is iets wat de meesten van ons 
met de paplepel ingegeven is. Met vrien-
den op een festival, op kamp met de jeugd-
beweging, door vakanties met ouders en 
grootouders of omdat we gewoon zelf 
eens wilden ervaren hoe zoiets nu voelt. 
Waar je vroeger slechts keuze had uit een 
simpele tent of een eenvoudige caravan 
of camper, heeft de kampeerder van van-
daag een waaier aan mogelijkheden. 

De vrijetijdsvoertuigen van nu zijn 
heuse luxelofts op wielen, voorzien van 
alle comfort. Ja hoor, dat tentje is er nog 
steeds en velen bestempelen dit nog altijd 
als de enige echte vorm van kamperen. 
Maar ook de tent heeft een metamorfose 
ondergaan en blijkt populairder dan ooit. 
Over populariteit gesproken, die eer gaat 
tegenwoordig naar de camper. Meer en 
meer mensen kiezen voor deze vorm van 
kamperen waarbij je alles in één voertuig 
hebt en elke dag iets anders kunt beleven. 
Even leek dit slecht nieuws voor de cara-
van, maar het doet ons plezier te zien dat 
ook de caravanverkoop terug in de lift zit. 
Maar ongeacht wat je nu kiest  –  dat tentje, 
die caravan of die motorhome of zelfs een 
stacaravan  –  ze hebben één ding gemeen: 
vrijheid! Met je eigen kampeermiddel 
doe je immers wat je zelf wil. Die onge-
dwongen vrijheid is onbetaalbaar. Steeds 
vaker maken mensen ook de overstap van 
hotelvakanties of een boot naar een cara-
van of motorhome. 

Maar hoe begin ik nu aan dat kamperen? 
Voor wie het al van kleins af doet, kent 
kamperen weinig geheimen meer. Een 
nieuweling moet zich eerst wat oriënteren 
en informeren. En net die mix van inzicht 
en informatie vind je terug in dit boek. Het 
is een naslagwerk dat zowel een absolute 
beginneling als de geroutineerde kam-
peerder een meer dan uitgebreide basis 
geeft om aan de slag te gaan. Wij hopen 
dan ook dat jullie veel plezier beleven aan 
de informatie en het in praktijk brengen 
van dit boek. En wie weet kruisen onze 
wegen elkaar op een camping of cam-
perparking en kunnen we leuke anekdo-
tes en ervaringen met elkaar delen.  Want 
nieuwe mensen ontmoeten, ook dat is een 
troef van kamperen!

Pasar
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Uitzicht vanaf Quiraing Mountains op Isle of Skye, Scottish Highlands, Engeland  
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MET DE PAPLEPEL INGEGEVEN

‘Kamperen, dat is me met de paplepel ingegeven door mijn grootouders, beiden 
fervente kampeerders. Bijna dertig jaar geleden mocht ik als baby voor de eer-
ste keer mee naar de camping. Door mijn vele gehuil kende mijn prille kampeer-
carrière helaas een vroegtijdig einde. Dit heb ik met de jaren ruimschoots inge-
haald. Mijn grootouders volgden een redelijk bekend kampeerparcours. Tijdens 
hun eerste kampeervakanties trokken ze rond met een tent, waaronder de le-
gendarische bungalowtent. Daarna schakelden ze over op de even legendarische 
vouwcaravan van Rapido en uiteindelijk waren ze zelfs de trotse eigenaars van 
een toercaravan Bürstner Lux. Met bijna twintig jaar vaste residentie op de Kom-
pas Camping te Nieuwpoort begon de toercaravan echter stilaan wat slijtage en 
comfortgebreken te vertonen. Een mens wordt er ook niet jonger op en het jaar-
lijkse gesleur om de caravan op zijn plaats te zetten, de voortent op te bouwen, 
de vloer erin te leggen, en ga zo maar door begon wat zwaarder te wegen. Dus 
werd in de herfstvakantie van 2003 koers gezet naar het toen nog Internatio-
nal Camping, Caravan en Motorhome Salon op de Heizel in Brussel. Doel van de 
zoektocht was eventueel een grote tandemasser caravan te vinden, om toch wat 
meer comfort en ruimte aan boord te hebben. Toen waren die echter vrij schaars 
op de beurs aanwezig, in tegenstelling tot de stacaravans die stilaan in popula-
riteit toenamen. Mijn grootouders waren op slag verliefd. Plots stond de hele dag 
in het teken van stacaravans bezichtigen. Ze vonden die dag meteen ook hun 
ding, onder mijn deskundige begeleiding. Een kleine, compacte stacaravan met 
twee slaapkamers, een ruime badkamer, riant keukenblok en gezellige zithoek 
met aanpalende eethoek. En zo geschiedde het dat een dag die begon met even 
kijken naar toercaravans met dubbele as, eindigde met een tegen de avond gete-
kend contract voor bovenbeschreven stacaravan. En tot op de dag van vandaag, 
meer dan tien jaar na de feiten, zijn mijn grootouders nog altijd enorm blij met 
hun kampeerinvestering.’ 

Steven
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Voor wie het nog niet wist: reizen en 
kamperen met een caravan of camper 
staat garant voor onvergetelijke momen-
ten. Het zijn momenten die je meemaakt 
als stel, met of zonder kinderen, met 
familie en vrienden én die je deelt met de 
natuur en de vrijheid van het buitenleven. 
Droom even met ons mee: je komt aan op 
een fantastische camping, de zon straalt, 
de lucht is hemelsblauw. Terwijl de man-
nen de camper of caravan installeren, de 
luifel uitrollen en de tafel- en stoelenset 
uitvouwen, zijn anderen druk in de weer 
met een lekkere maaltijd op het gasvuur 
van de keuken. Uiteraard plaatsen we 
eerst enkele champagneglazen op tafel 
en kraken we een lekkere fles als ape-
ritief. Na de maaltijd een koffie en des-
sert en dan installeren we ons met een 
spannend boek of spelen we een gezel-

schapsspel. En wanneer de zon langzaam 
ondergaat, genieten we bij een brandend 
kaarsje van de rust en stilte die over de 
camping neerdaalt. Vroegen we om mee 
te dromen? We waren mis, want dit is 
pure realiteit! Kamperen, dat is momen-
ten als deze koesteren!

Caravans en campers kunnen dan wel 
op bepaalde vlakken van elkaar ver-
schillen, hun einddoel is hetzelfde: de 
koper zo veel mogelijk vrijheid en auto-
nomie bieden, zonder gebonden te zijn 
aan een vaste plaats, streek of land. Laten 
de weersomstandigheden het op jouw 
vakantiebestemming afweten? Geen pro-
bleem, je kunt je gewoon verplaatsen. Is 
de camping of camperplaats niet zoals 
je verwachtte? Geen probleem, je zoekt 
gewoon een andere op. Kom je onder-

1. CARAVAN VERSUS CAMPER 
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weg een idyllisch plekje tegen dat je de 
komende dagen wilt verkennen? Geen 
probleem, je neemt een campinggids bij 
de hand en niet veel later verblijf je op 
een camping in de buurt. Dat is wat cara-
vans en campers te bieden hebben!

Uiteraard gaat dit makkelijker met een 
camper dan een caravan. Hoewel deze 
laatste de camper (momenteel) als popu-
lairste kampeermiddel moet laten voor-
gaan, biedt een caravan een zee aan voor-
delen en is het nog steeds een fantasti-
sche vorm van kamperen. Aangezien je 
met een auto en caravan al snel aan een 
combinatie van 10 tot 12 meter zit, wor-
den ze vooral gebruikt om een bepaalde 
periode op dezelfde plaats te laten staan. 
Wellicht daarom kiezen heel wat mensen 
vandaag de dag voor een camper; deze 
laat het makkelijker toe om elke dag een 
andere locatie op te zoeken. Maar als de 
caravan eenmaal op de camping staat, 
kun je zonder problemen met de auto 
eropuit trekken. Bij een camper moet je 
telkens de hele installatie verplaatsen en/
of ombouwen. 

Beide hebben hun voor- en nadelen. Je 
moet eerst voor jezelf uitmaken wat het 
beste bij jou past. Bij wijze van inleiding 
maken we op de volgende pagina’s een 
algemene vergelijking tussen een cara-
van en een camper.

Caravan of camper?
Een leek op het gebied van kamperen zal 
even zuchten wanneer hij ontdekt dat er 
tientallen merken, indelingen, variaties 
en combinaties op de markt verkrijgbaar 
zijn. Hoe moet je nu daaruit een juiste 
keuze maken als je niet vertrouwd bent 
met deze materie? Het begint al met een 
eerste, fundamentele keuze: een cara-
van of een camper? Simultaan kun je 
ze niet met elkaar vergelijken. Ze staan 
voor een totaal andere manier van reizen. 
Caravankampeerders hebben een cam-
ping nodig als uitvalsbasis, camperkam-
peerders hebben alle voorzieningen aan 
boord om enkele dagen afgezonderd van 
de wereld te leven. Heb je toch behoefte 
aan nutsvoorzieningen, dan hoef je enkel 
een parkeerplaats op te zoeken waar je 

© Benimar
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kunt lozen, lossen en vullen en na enkele 
uurtjes ben je weer op weg naar je vol-
gende bestemming.

Kies je voor een caravan, dan ben je het 
type kampeerder dat verknocht is aan 
één bepaald land, streek of plaats en 
wil je daar zo veel mogelijk ter plaatse 
gaan verkennen, ontdekken en beleven. 
Je gebruikt je caravan dus als een soort 
tweede verblijf dat je een seizoen, een 
jaar of alleen tijdens de vakanties op één 
bepaalde camping laat staan. Een cam-
pergebruiker staat niet graag lang op 
dezelfde plaats. Die wil zo veel moge-
lijk nieuwe streken, dorpjes en plaatsen 
ontdekken in die ene vakantie. Het rei-
zen gaat iets makkelijker omdat je geen 
aanhanger mee hebt en alles zich in één 
voertuig bevindt. Je rijdt de camper op 
zijn plaats en de vakantie kan beginnen. 
Bij een caravan ben je iets langer bezig 
om het geheel te installeren. Ben je moe 
van het rijden? Staat de plaats je niet 
aan? Zorgen de buren voor te veel hin-
der? Geen probleem, je bent in enkele 
minuten weer de weg op. Noem het 
gerust een actievere vorm van reizen en 
kamperen. 

Waar een caravan zich prima leent voor 
een camping en een camper vooral zijn 
toevlucht zoekt tot een camperplaats, 
heeft een camping het unieke voordeel 
dat ze heel wat extra’s te bieden heeft. 
Denk maar aan het gebruik van het 
zwembad, sportvelden, de plaatselijke 
winkel en bakkerij, het restaurant en de 
bar, de wasserette en het sanitaire blok, 
de kinderanimatie, enzovoort … Voor 
gezinnen zijn dit droomplekken! Op een 
camperplaats valt doorgaans niet veel 
te beleven. Je staat meestal naast elkaar, 
vandaar de naam camper(parkeer)plaats. 
Dit is over het algemeen een plaats die 
gebruikt wordt voor de nutsvoorzienin-
gen zoals water lozen en vullen, elektri-
citeit tappen, cassette ledigen, enzovoort. 
Extra’s zoals op een camping ga je hier 
niet vinden. Het kan ook minder veilig 
zijn om kinderen te laten spelen, met alle 
vertrekkende en aankomende campers. 

Conclusie: afhankelijk van of je liever 
vertoeft op dezelfde plaats of het graag 
avontuurlijker maakt, kies je voor een 
caravan of een camper. Als je dit eenmaal 
uitgemaakt hebt, kun je verder gaan met 
stap twee, en die luidt: welke caravan of 
camper kies ik nu?
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Caravan
Een caravan is heel wat goedkoper in 
aankoop dan een camper. In dit geval 
koop je immers alleen een aanhangwa-
gen en niet een aanhangwagen met een 
motor eronder. Een nieuwe caravan heb 
je al rond de € 10.000, maar dit kan even-
goed oplopen tot € 20.000, € 30.000 en 
meer. De meeste caravankampeerders 
breiden deze aankoop uit met een luifel 
of voortent, extra kosten die je ook dient 
in te calculeren. 

Bij een caravan hoort, als een Siamese 
tweeling … een gepaste trekauto! Deze 
moet over voldoende vermogen beschik-
ken en moet de caravan wettelijk en tech-
nisch kunnen slepen. Grosso modo heb je 

keuze uit twee opties: of je koopt de cara-
van aangepast aan de trekauto of je koopt 
een nieuwe trekauto die aangepast is aan 
het gewicht van de caravan. Bij caravans 
is de MTM (Maximaal Toegestane Massa) 
de belangrijke factor. We nemen als voor-
beeld een personenauto die 1.500 kg mag 
slepen. Dan is het niet toegestaan om een 
caravan te slepen met een MTM van 1.700 
kg. Omgekeerd is wel ideaal! Een caravan 
met een MTM van 1.100 kg kun je perfect 
slepen met een personenauto die 1.500 
kg aankan! Wanneer je personenauto 
niet uitgerust is met een trekhaak, dien 
je ook dit te laten monteren en die kos-
ten in je budget op te nemen. Sommige 
constructeurs van caravans denken ook 
mee met de huidige tijd van kleinere, zui-
nigere auto’s. Ze proberen hun caravans 
lichter te maken (zonder in te boeten 
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aan stevigheid en kwaliteit), en op deze 
manier toch een deel van de potentiële 
kopers te overtuigen.

Even belangrijk is de keuze van een 
geschikte indeling. Deze moet aangepast 
zijn aan de behoeften en wensen van 
de personen die de caravan gaan bewo-
nen. Een gezin met drie kinderen heeft 
nu eenmaal een andere indeling nodig 
dan een reizend stel. Er is ook verschil in 
de buitenbreedte van een caravan, wat 
een indeling meteen ook ruimer of klei-
ner maakt. Kleinere, budgetvriendelijke 
modellen hebben een gangbare breedte 
van 230 cm, bij de grotere caravans is 
deze doorgaans 250 cm. Twintig centi-
meter verschil lijkt heel weinig, maar 
in een kampeervoertuig maakt dit een 
wereld van verschil, net als aan de bui-
tenzijde, waar de caravan meer naast je 
personenauto kan uitsteken en waar het 
bij tolpoorten altijd opletten geblazen is 
om je caravan door de nauwe doorgang 
te loodsen. Naast het bovenstaande heb 
je bij een caravan ook andere accessoires 
nodig zoals caravanspiegels, een voor-
tent met accessoires, bijzettent voor fiet-
sen, enzovoort. Uiteindelijk kom je dan 
aan een vrij groot budget. 

Verzekering
De verzekering wordt berekend aan de 
hand van de nieuwwaarde van de cara-
van. Naar wens kun je een verzekering 
afsluiten tegen brand, diefstal en/of eigen 
schade, afzonderlijk of in pakketten.

Verkeersbelasting/
Wegenbelasting
Een caravan is in België (in tegenstel-
ling tot Nederland) onderworpen aan 
een forfaitaire belasting. Deze belasting 
staat volledig los van andere verschul-
digde verkeersbelastingen. Het fiscaal 
kenteken op de caravan volstaat en mag 
dus door elke (geschikte) personenauto 
getrokken worden.

Technische keuring
Voor de technische keuring geldt de 
regel van de MTM (Maximaal Toegestane 
Massa). Bedraagt de MTM van je caravan 
maximaal 750 kg? Dan ben je vrijgesteld 
van de technische keuring. Bedraagt de 
MTM van je caravan méér dan 750 kg? 
Dan ben je sowieso onderworpen aan 
keuringen voor de eerste ingebruikname, 
de speciale niet-periodieke keuringen en 
de tweejaarlijkse keuring, op voorwaarde 
dat de caravan uitsluitend gebruikt wordt 
voor het vervoer van kampeermateriaal. 
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Camper
De zoektocht naar een geschikte cam-
per is iets complexer dan bij een caravan. 
Bij een camper heb je namelijk keuze uit 
verschillende types, te weten: de alkoof, 
de halfintegraal mét of zonder paviljoen-
bed, de integraal en de compact of omge-
bouwde bestelwagen. Een alkoof is bij-
zonder populair bij de grotere gezinnen 
omdat je boven de stuurcabine een ruime 
slaapplaats beschikbaar hebt voor twee 
personen. Een halfintegraal is dan weer 
ideaal voor een reizend stel en een inte-
graal is werkelijk het neusje van de zalm 
met een eigen ontworpen neus, waarbij 
cabine en woonruimte in elkaar overlo-
pen. Net zoals een integraal is ook een 
omgebouwde bestelwagen relatief duur 
in aankoop, maar biedt een multifunc-
tioneel alternatief voor een standaard-
camper. De breedte van een camper komt 
doorgaans overeen met die van een cara-
van: 220 cm voor de compacte modellen 
tot 230/235 cm bij de reguliere campers. 

Het grote voordeel van een camper, maar 
meteen ook zijn grootste handicap, is de 
mobiliteit. Het grote voordeel is dat je 
vakantieverblijf en voertuig in één hebt. 

Maar het minpunt is dat veel dorpen en 
steden niet geschikt zijn om met de cam-
per in rond te rijden, laat staan een par-
keerplaats te zoeken. Je kunt er niet even 
makkelijk boodschappen mee gaan doen, 
door smalle straten laveren, een parkeer-
plaats zoeken en dergelijke; met gemid-
delde lengtes van 599 tot 750 cm is dit 
geen sinecure. Gevolg: een extra auto, 
scooter of fietsen zijn dus haast niet te 
vermijden. In Frankrijk zie je dikwijls een 
horizontale balk boven de inrit van de 
parkeerplaats van de supermarkt, op een 
hoogte van ongeveer 2 meter, dit om te 
vermijden dat camperbezitters er komen 
overnachten. Maar dat betekent dat ze er 
ook geen boodschappen kunnen komen 
doen. En ten slotte: als de camper niet 
naast je deur kan staan, moet je op zoek 
naar een winterberging, maar ook dat is 
bij een caravan niet anders. 

Verkeersbelasting/
Wegenbelasting
België
De verkeers-/wegenbelasting van een 
camper wordt niet bepaald aan de hand 
van de cilinderinhoud of van het vermo-
gen van de motor, maar aan de hand van 
de MTM van de camper. Voor campers met 
een MTM tot 3.500 kg (rijbewijs B), wordt 
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