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Het aantal campers en campervakanties in Nederland is de afgelopen 
jaren fors gestegen. Naar verwachting zet deze groei zich de 
komende jaren verder door. Op basis van een gemiddelde groeivoet 
van de camperverkoop en cijfers van het CVO verwachten wij dat het 
aantal camperovernachtingen in Nederland, na een te verwachten 
piek in 2021 vanaf 2022 jaarlijks met ongeveer 5% blijft groeien. 
Limburgse gemeenten merken dat door deze groei steeds meer 
markttoetreders bij de gemeente aankloppen voor een vergunning 
om een camperplaats te beginnen. Uit een rondvraag bij Limburgse 
gemeenten blijkt dat er eind 2020 concrete plannen zijn om 
minimaal 500 extra camperplaatsen in Limburg te realiseren. Het 
bestaande aanbod van camperplaatsen in Limburg (naar schatting 
ongeveer 1244) zou daarmee met 40% toenemen. Hier staat een 
verwachte vraaggroei van 5% tegenover.

Als het aanbod sneller stijgt dan de vraag, ligt het voor de hand dat 
de bezettingsgraden van bestaande aanbieders gaan dalen. Dit is 
een onwenselijke situatie, omdat het op de lange termijn kan leiden 
tot niet-vitale locaties. Verrommeling en verloedering ligt dan op de 
loer. Investeringskracht neemt af.

Uit het onderzoek is bovendien gebleken dat, behoudens enkele 
piekmomenten, de meeste camperlocaties nog voldoende ruimte 
hebben om de extra groei op te vangen. 
Als we kijken naar de spreiding van het (bestaande) aanbod aan 
camperlocaties dan zien we dat ook vanuit geografisch oogpunt er 
weinig reden is extra camperlocaties aan het bestaande aanbod toe 
te voegen. Vanuit dit oogpunt zouden er alleen nog ontwikkelingen 
kunnen plaatsvinden in de gemeenten Horst aan de Maas, Venray, 
Leudal, Weert, Nederweert, Roerdalen, Echt-Susteren, Stein en 
Sittard-Geleen. Voor het Heuvelland adviseren we nader overleg te 
voeren met de Heuvellandgemeenten over de gewenste spreiding. 
Wellicht is het bijvoorbeeld verstandiger om het aanbod in het 
Heuvelland te stabiliseren en nieuwe camperlocaties net buiten de 
drukke gebieden te laten landen. Ook valt het aan te bevelen de 
combinatie te zoeken met het revitaliseren of transformeren van 
bestaande campings.

1.  Managementsamenvatting

Het maakt voor de beleving niet uit: oud of nieuw.
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Om de groei van het aanbod wat te temperen is het advies om het 
bestaande aanbod aan camperlocaties jaarlijks met maximaal 5% te 
laten groeien. Uitgaan de van de drie deelregio’s Noord-, Midden- en 
Zuid-Limburg adviseren wij jaarlijks per regio maximaal 20 plaatsen 
extra te creëren (60 plaatsen per jaar voor heel Limburg) en nieuwe 
initiatieven vooral te laten landen op interessante locaties (bij 
natuurgebieden, aan het water, bij een stad), waarbij kwaliteit de 
standaard is. 

Het advies is om hiervoor op regionaal niveau een afwegingskader 
op te stellen waar de betreffende gemeenten zich aan conformeren 
en dit te verankeren in lokaal beleid. 

Verder valt het sterk aan te bevelen een camperalliantie op te 
richten die zich gaat bezighouden met het promoten van Limburg 
als camperprovincie (vergroten van de vraag). Daarnaast kan ingezet 
worden op productdifferentiatie en het bevorderen van kwaliteit. 
Ook valt er ons inziens nog veel te winnen qua prijsbeleid: de meeste 
camperlocaties bieden een overnachting aan tegen vergelijkbare 
prijzen terwijl het aanbod verschillend is.

Door op deze manier enerzijds de groei van het aanbod wat te 
temperen en te sturen op kwaliteit en anderzijds de vraag te 
stimuleren ontstaat er een gezonde(re) marktsituatie waarbij 
de bezettingsgraad van bestaande locaties kan verbeteren en er 
investeringskracht ontstaat om te werken aan kwaliteit. De vitaliteit 
van de bestaande bedrijven zal hiermee toenemen zonder dat de 
markt volledig op slot wordt gegooid. Nieuwe markttoetreders 
hebben zo ook meer zicht op een realistisch rendement op hun 
investeringen en er wordt voorkomen dat het Limburgs landschap, 
als drager van het toeristisch product, te zeer wordt aangetast door 
een te groot aanbod aan nieuwe initiatieven, die per saldo weinig 
toevoegen aan het reeds bestaande aanbod.
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In het kader van onze werkzaamheden met betrekking tot het 
vitaliseren van kampeer- en bungalowbedrijven in Limburg, merken 
we dat er steeds meer initiatieven zijn om nieuwe camperplaatsen of 
campercampings te realiseren. Gemeenten krijgen diverse aanvragen 
op willekeurige locaties, meestal in het buitengebied. De ruimtelijke 
en bedrijfseconomische onderbouwingen van de aanvragen zijn 
vaak erg mager: exploitatieprognoses worden vaak rooskleurig(er) 
voorgesteld dan ervaringscijfers aantonen en marktonderzoek is 
vaak beperkt tot de eigen gemeente (eventueel aangevuld met 
enkele buurgemeenten). Initiatieven kenmerken zich vaak ook door 
een weinig onderscheidend vermogen van het concept.
We merken dat steeds meer gemeenten worstelen met deze 
aanvragen. Enerzijds wil men initiatiefnemers helpen hun plannen 
te realiseren, anderzijds begrijpt men dat een verdere groei van 
het aantal camperlocaties in het buitengebied het landschap 
niet ten goede komt en beseft men dat de komst van deze extra 
voorzieningen voor campers een invloed kunnen hebben op de 
vitaliteit van andere, reeds bestaande, aanbieders.

Op basis van de hierboven beschreven situatie is besloten een 
verkennend onderzoek te doen naar de marktruimte voor campers in 
Limburg.

De kernvragen van dit onderzoek betreffen:
- Hoeveel camperplaatsen kent de provincie Limburg 
 (en is er een onderscheid in categorieën te maken?)
- Is het verstandig extra camperplaatsen toe te voegen 
 of toe te staan (en zo ja onder welke voorwaarden?)

Dit onderzoek is bedoeld om Limburgse gemeenten een richtlijn 
te geven hoe ze aanvragen voor nieuwe camperplaatsen kunnen 
beoordelen. Uiteindelijk beslist elke gemeente natuurlijk zelf.

2.  Aanleiding onderzoek
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Om bovenstaande twee kernvragen te kunnen beantwoorden 
hebben we nadere deelvragen gedefinieerd. We onderscheiden de 
volgende deelvragen:

1.	 Wat	is	het	aantal	camperplaatsen	in	Limburg	
	 (aantal	locaties	en	aantal	plekken)?

2.	 Zijn	er	verschillen	in	type	camperplaatsen	te	definiëren?

3.	 Wat	is	de	aanbodontwikkeling	in	aantal	de	afgelopen	jaren?

4.	 Wat	is	de	gemiddelde	bezettingsgraad?

5.	 Wat	is	de	gemiddelde	prijs?

6.	 Wat	is	de	gemiddelde	omzet?

7.	 Welke	soorten	camperaars	(doelgroepen)	zijn	er	te	
	 onderscheiden?

8.	 Welke	kansen	zijn	er	voor	Limburgse	gemeenten	om	op	
	 de	campermarkt	in	te	spelen?	

De basis van het onderzoek bestaat uit deskresearch en een 
online-enquête, die is uitgezet onder eigenaren en beheerders 
van camperplaatsen en campings met specifieke camperplaatsen. 
Campings die reguliere staanplaatsen ook voor campers aanbieden 
(maar deze plaatsen dus ook verhuren aan gasten met caravans of 
tenten) zijn in de enquête niet meegenomen.

Daarnaast zijn alle Limburgse gemeenten gevraagd naar hun 
beleid rond camperplaatsen en is gevraagd naar het aantal nieuwe 
aanvragen en hoe ze hiermee om gegaan zijn.

Tot slot is contact opgenomen met de Nederlandse Kampeerauto 
Club (de NKC) als belangenbehartiger van de camperaars en HISWA-
RECRON als vertegenwoordiger van de ondernemers. Hun visie over 
dit onderwerp is uiteraard ook meegenomen.

Voordat we ingaan op de uitkomsten van de enquête, volgen eerst 
enkele algemene feiten en ontwikkelingen rondom de campermarkt 
(niet uitputtend).

3.  Werkwijze



8

8 Verkennend onderzoek naar de markt voor camperplaatsen in Limburg

Campers in Limburg

4.1 Campers als groeimarkt

Campervakanties hebben de afgelopen jaren een hoge vlucht 
genomen. Campinghouders zien steeds meer gasten met een camper 
komen en het aantal campers in Nederland is de afgelopen jaren 
alleen maar toegenomen. 

In augustus 2020 werden, volgens de BOVAG, 238 nieuwe campers 
afgeleverd, wat een stijging van 75% betekent in vergelijking met 
augustus 2019. Het jaartotaal koerst intussen op een record af, met 
2.051 registraties tot en met augustus 2020. Er werden in 2020 al 
meer campers geregistreerd dan in elk van de kalenderjaren tot 
en met 2018 en het jaartotaal van 2.074 stuks van 2019 ligt binnen 
handbereik. Dat was, tegen de verwachting in toen in maart en april 
de camperverkoop werd getorpedeerd door de coronamaatregelen, 
getuige de dalingen van respectievelijk bijna 50 en 30 procent ten 
opzichte van dezelfde maanden in 2019. In juni en juli werden 
vervolgens 85 tot 90 procent méér registraties geteld, terwijl ook 
in het eerste kwartaal van dit jaar al een stijging van bijna een 
kwart werd gerealiseerd. De camperbedrijven konden tevens 1.319 
verkochte occasions noteren in augustus, een toename van bijna 27 
procent ten opzichte van dezelfde maand een jaar geleden. Tot nu 
toe werden dit jaar 9.961 tweedehands campers afgeleverd en dat is 
13 procent meer dan in 2019. 

De BOVAG stelt vervolgens: Duidelijk is dat kamperen met een 
eigen caravan of kampeerauto (of vouwwagen) een volwaardig 
coronaproof vakantiealternatief is. Of de stijgende lijn van de 
afgelopen maanden ook in de rest van het jaar door zal zetten, 
is vrijwel geheel afhankelijk van de ontwikkelingen rondom 
het coronavirus, zowel in binnen- als buitenland. Lockdowns en 
negatieve reisadviezen kunnen roet in het eten gooien voor wat 
betreft vakantieplannen en uitstapjes, zoals dat ook het afgelopen 
voorjaar gebeurde.

Het totaal aantal kampeerauto’s in Nederland nam sinds begin 2015 
met bijna 49 procent toe, van ruim 93.000 stuks tot bijna 138.500 
stuks. In Utrecht steeg het aantal campers tussen 1 januari 2015 
en 1 september 2020 het hardst: met 55,5 procent tot meer dan 
9.000 exemplaren. Ook Friesland (plus 54 procent tot ruim 9.000), 
Overijssel (plus 52 procent tot bijna 12.000) en Zuid Holland (plus 
51 procent tot ruim 18.000) noteerden in absolute aantallen een 
toename van meer dan 50 procent qua kampeerauto’s. Ondanks 
de grote stijging bezit in Zuid-Holland minder dan 1 op de 50 
meerpersoonshuishoudens een camper, terwijl dat in Friesland en 
Drenthe bijna 1 op de 20 is *. 
Bron: BOVAG

*Het verschil in aantal campers per provincie zou overigens ook 
verklaard kunnen worden door het aantal camperverhuurbedrijven 
dat per provincie verschillend kan zijn.

4. De campermarkt in Limburg in kaart gebracht
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Ook de NKC geeft aan dat het aantal camperaars in Nederland de 
afgelopen jaren sterk is gegroeid. Men verwacht ook dat deze groei 
zich de komende jaren verder doorzet. De NKC stelt hierover zelfs 
het volgende:

Op 1 januari 2019 telde Nederland 118.753 campers. De prognose is 
dat over tien jaar het aantal campers in Nederland is verdubbeld.
Ook leden van HISWA-RECRON erkennen dat ze steeds meer 
camperaars op hun terreinen mogen verwelkomen. 
Campers zijn, op basis van cijfers en ontwikkelingen in de afgelopen 
jaren, hoe dan ook een groeimarkt. Er is, voor zo ver bekend, geen 
onderzoek gedaan naar de verdere groeiverwachtingen voor de 
komende jaren. Als we kijken naar de historische groei van het 
aantal campers in Nederland tussen 2010 en 2018 dan zien we 
sinds 2010 een jaarlijkse groei die schommelt tussen minimaal 5,6% 
(2013) en maximaal 9,4% (2017). In 2019 en 2020 is de groei verder 
gestegen van 118.753 naar bijna 138.000 (dit is een jaarlijkse groei 
van 8%).
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Op basis van bovenstaande cijfers concluderen we dat het aantal 
campers in Nederland de afgelopen jaren is gegroeid met een 
jaarlijkse (gemiddelde) groeivoet van ongeveer 7%. Als deze 
lijn wordt doorgezet, kan de stelling van de NKC dat het aantal 
camperaars over tien jaar is verdubbeld, worden bevestigd.
Omdat een steeds grotere groep camperaars zijn of haar camper via 
deelplatforms (als camptoo.nl of goboony.nl) verhuurt, zal de stijging 
in het aantal campers dat mensen in Nederland in bezit hebben, 
waarschijnlijk leiden tot een groter aantal mensen dat met een 
Nederlandse camper op vakantie gaat. We zien dus niet alleen een 
groei van het aantal campers, maar waarschijnlijk een nog grotere 
groei van het aantal camperovernachtingen. 

Dit zien we ook terug in de cijfers van het Continu Vakantie 
Onderzoek. Hieruit blijkt dat het aantal binnenlandse 
overnachtingen van camperaars tussen 2010 en 2019 jaarlijks met 
ongeveer 8% is gestegen (het aantal binnenlandse campervakanties 
is jaarlijks met 2% toegenomen). Hierbij zetten we wel de 
kanttekening dat het CVO een panelonderzoek is, dat 4 keer per jaar 
wordt uitgevoerd bij een panel van 8.500 Nederlanders. Het panel is 
representatief voor de Nederlandse bevolking, maar omdat vakanties 
met een camper slechts een klein deel van de totale vakantiemarkt 
zijn, schommelen de jaarlijkse cijfers nogal.

Overigens zien we dat de cijfers en trends in Nederland niet 
uitzonderlijk zijn. Volgens recente gegevens van de European 
Caravan Federation (ECF) zijn er in Europa al meer dan 2 miljoen 
campers geregistreerd. De vijf Europese landen met het grootste 
volume aan campers zijn Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië, 
Italië en Nederland. Ook in België waren er eind 2017 al 45 000 
kampeerauto’s ingeschreven. 
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4.2 Wie is en wat wil de camperaar?

Recent onderzoek in Vlaanderen (Investeren in camperplaatsen, 
inspiratie en informatiebundel. Toerisme Vlaanderen 2020), dat deels 
is gebaseerd op een NKC enquête uit 2018 en deels op informatie 
van het verhuurplatform Camptoo, schetst het volgende beeld van 
de camperaar en zijn wensen:

1.  Veel ouderen 
Circa 45% van alle nieuwe campers in Nederland wordt ingeschreven 
op naam van een 65-plusser. Meer dan driekwart is ouder dan 50 
jaar. 2/3 reist zonder kinderen.  Minder dan 2% van de eigenaren is 
jonger dan 30 jaar.

2.  Campervakanties zijn veelvuldig, kort en meestal 
  met twee personen
Men reist in kleine gezelschappen; gemiddeld met 2,4 personen. 
Ongeveer 21% neemt een huisdier mee.  Men gaat vaak het hele jaar 
door op pad (gem. 6,8 trips per jaar). Ongeveer de helft van de trips 
duurt 3 dagen of korter. Camperaars rijden gemiddeld 8.428 km per 
jaar. Men verblijft nooit lang op één plek (gemiddeld drie dagen). 
Ze verplaatsen zich vaak voor korte periodes. Gemengde doelgroep. 
Zeker niet alleen de hogere sociale laag en inkomensklasse. 
Camperaars vinden veiligheid, een rustige omgeving en een 
redelijke prijs vrij belangrijk. Doordat campers beschikken over 
eigen faciliteiten, zijn er bij een camperplaats in principe niet veel 
faciliteiten nodig. Een overnachtingsplaats met basisfaciliteiten is 
vaak al voldoende voor een kampeerautotoerist. Camperaars geven 

de voorkeur aan een plaats met andere camperaars ten opzichte 
van een plaats tussen andere campinggasten (op jaar-, seizoens- of 
toeristische plaatsen).

3.  Een camper huren is steeds meer in trek, ook bij
  jongere doelgroepen
Een campervakantie raakt steeds meer in trek. Daardoor stijgt het 
aantal verhuurbedrijven en ook eigenaars van campers verhuren hun 
camper steeds vaker, net zoals huiseigenaren hun thuis of tweede 
verblijf verhuren via Airbnb, HomeAway en soortgelijke platforms. 
De groep camperaars wordt dankzij de groei van camperverhuur 
wel jonger. Is meer dan driekwart van de campereigenaars ouder 
dan 50 jaar, dan zijn de meeste huurders een stuk jonger dan 50. 
Bijna de helft van de campers wordt gehuurd door koppels. Ook 
families en kleine gezelschappen van 3 à 4 personen zijn goed 
vertegenwoordigd (40 % van de boekingen). Grotere families en 
groepen van 5 of meer personen zijn duidelijk in de minderheid 
(12 %). 

4.  Voorkeuren
Camperaars verkiezen een basisprijs per camper, onafhankelijk 
van hoeveel personen in de camper meereizen, of er een hond 
mee is, etc. Ze verwachten dat de basisinfrastructuur (bewaakt 
terrein, watertappunt en lozingspunt) en eventueel wifi in de prijs 
inbegrepen is. Daarnaast willen ze liever bijbetalen volgens eigen 
verbruik van elektriciteit, water, douches etc. Hun voorkeur gaat 
uit naar verharde plaatsen. Op een camping willen ze graag een 
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afgescheiden deel specifiek voor campers. Bij voorkeur bevindt 
die zone zich aan de ingang van het terrein zodat ze vlot in en 
uit kunnen rijden, want hun camper is ook hun auto. Hun plaats 
kunnen reserveren terwijl ze met de camper op uitstap gaan, is een 
troef, evenals een persoonlijk en gastvrij onthaal. Een kampeerauto 
symboliseert vrijheid. Kampeerautotoeristen waarderen flexibiliteit 
in aankomst- en vertrektijden zodat ze kunnen komen en gaan 
wanneer ze willen. 

5. Camping, camperplaats of vrije overnachtingsplaats?
De Nederlandse Kampeerauto Club (NKC) concludeert uit recent 
ledenonderzoek (2018) dat van haar leden: 
• Ongeveer 40% verkiest te overnachten op een vrije of speciaal  
 ingerichte camperplaats. Dit kan een gratis camperplaats zijn,  
 maar dat hoeft niet perse. De kampeerautotoerist accepteert dat  
 faciliteiten niet of slechts in beperkte mate aanwezig zijn. 
 Het gevoel van vrijheid is veelal overheersend. 
• Ongeveer 54% verkiest te overnachten op een camping. 
 Dit kan op specifieke camperplaatsen zijn of op gewone
 toeristische kampeerplaatsen. De kampeerautotoerist waardeert
  de faciliteiten en veiligheid van een camping en aanvaardt de 
 kosten en beperkte toegang- en openingstijden. 
• Ongeveer 6% heeft geen specifieke voorkeur. De voorzieningen, 
 prijs-kwaliteitsverhouding en de ligging ten opzichte van 
 wat men gaat bezoeken geven voor hen de doorslag als ze een 
 overnachtingsplek zoeken. Bij alle nationaliteiten zou dit 
 inmiddels de voorkeur genieten.

Uit het onderzoek van het Kenniscentrum blijkt dat er een langzame 
verschuiving plaats lijkt te vinden van een voorkeur voor specifieke 
camperlocaties naar campings. De groep camperaars die liever op 
een camping verblijft, is gegroeid van 38% in 2010, naar 48% in 2012 
en zit in 2018 al op 54%.
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Bureau Facet, ruimtedenkers in recreatie, dat eerder genoemd 
onderzoek in Vlaanderen mede heeft uitgevoerd, stelt: 
“Ons onderzoek en ervaring leert dat de algemene campertoerist 
niet bestaat. Om er toch achter te komen wie die campertoerist 
is, passen we de Leisure Leefstijlen toe. De ‘rode’ campertoerist is 
op zoek naar unieke plekken, waarin hij de omgeving optimaal en 
authentiek kan beleven. Hij kiest minder snel voor een camping, 
maar dat deed hij voorheen ook al nauwelijks. De ‘groene’ 
camperaar kiest juist voor het sociale en het beschermde van 
een vakantiepark. Op een openbare camperplaats zal hij zich 
onbeschermd voelen. De ‘blauwe’ campergast verblijft niet op een 
camping maar wil wel goede faciliteiten, zoals een camperpark kan 
bieden.”

Van oorsprong bevinden camperaars zich vooral in de groep 
senioren met meer geld. Onafhankelijk, gericht op vrijheid en 
ontdekken en reizen. Ze stonden doorgaans niet op campings en 
het mocht allemaal niets kosten. Het is een mantra geworden onder 
campinghouders dat camperaars slechts voor niets willen staan op 
camperplaatsen buiten de camping. Op dit moment kunnen we 
niet meer spreken van één type camperaar en er is ook niet langer 
behoefte aan slechts één type camperplaats. 
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5.1 De Nederlandse Kampeerauto Club (NKC)

De Nederlandse Kampeerauto Club zet zich in voor het 
ontwikkelen van nieuwe camperplaatsen in samenwerking met 
recreatieondernemers, gemeenten en andere betrokken instanties 
in Nederland. Tevens heeft men brochures ontwikkeld voor 
dagattracties, minicampings, gemeenten en recreatieterreinen.
De NKC ziet veel commerciële en toeristische mogelijkheden 
voor gemeenten en MKB wanneer zij investeren in 
campervoorzieningen. In de visie van de NKC vraagt de groei 
van het aantal camperaars om meer locaties, zodat er voldoende 
aanbod is en mogelijke overlast voorkomen wordt. De NKC 
geeft gratis adviezen aan recreatieondernemers, gemeenten 
en toeleveranciers over de totstandkoming en inrichting van 
camperlocaties. Men heeft zelfs een apart projectbureau 
‘camperplaatsontwikkeling’.

Uit alle handreikingen die men verstrekt, is geen informatie naar 
voren gekomen waardoor de conclusie getrokken kan worden dat 
de markt verzadigd is. Belangrijk om te weten is dat dit ook niet de 
doelstelling van de NKC is. Men streeft naar een fijnmazig netwerk 
aan camperplaatsen en niet tot enige vorm van beperking.  

De NKC stelt het volgende:
Op dit moment telt Europa bijna 2 miljoen campers, dat zijn ruim 
4 miljoen potentiële bezoekers. De prognose is dat over tien jaar 
het aantal campers in Nederland is verdubbeld. De campermarkt is 
zowel in Nederland als in Europa een toeristische groeimarkt die 
mogelijkheden biedt om meer bezoekers te genereren.

Waarin onderscheidt de camperaar zich van andere recreanten 
volgens de NKC? 
De camperaar is een mobiele en breed geïnteresseerde, over 
het algemeen kortverblijfsrecreant met een voor de plaatselijke 
middenstand zeer aantrekkelijk profiel, die bereid is te betalen voor 
wat hij nodig heeft. 
Reisgedrag van de Nederlandse camperaar volgens de NKC:
P Recreëert het hele jaar door 
P Ruim 6x per jaar op pad, waarvan de helft kort (1-3 dagen) 
P 8500 km per jaar 
P Gemiddeld 3 dagen op 1 locatie 
P Geeft e 68 – 90,- per camper per dag uit*

*hierbij gaat het om uitgaven per camper. Op basis van het Continu 
Vakantie Onderzoek komen we op lagere bedragen uit, namelijk 
dat de uitgaven tussen 2010 en 2019 ongeveer e 19,00 euro per 
persoon bedroegen (dit is ongeveer e 38,00 per camper). Hierbij 
zetten we wel de kanttekening dat het CVO een panelonderzoek 
is, dat 4 keer per jaar wordt uitgevoerd bij een panel van 8.500 
Nederlanders. Het panel is representatief voor de Nederlandse 
bevolking, maar omdat vakanties met een camper slechts een klein 
deel van de totale vakantiemarkt zijn, schommelen de jaarlijkse 
cijfers nogal. Bovendien is er sprake van het ‘weglekeffect’: 
respondenten vergeten na een tijd hoeveel uitgaven ze hebben 
gedaan en waaraan ze hun geld hebben uitgegeven.

5.  Visie van de NKC en HISWA-RECRON 
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In de themapublicatie van het Kenniscentrum Kusttoerisme lezen we 
dat de Nederlandse camperaars gemiddeld 17 euro per persoon per 
dag uitgeven in Nederland. De Duitse camperaar besteedt tijdens de 
vakantie in Nederland 49 euro per persoon per dag (exclusief kosten 
van de overnachting). 

Cijfers over de daadwerkelijke besteden lijken daarmee niet erg 
eenduidig, wat het lastig maakt een inschatting te maken van de 
economische spin-off van deze doelgroep. Nader onderzoek zou 
wenselijk zijn om hier een beter beeld van te krijgen. Wel weten we 
dat camperaars hun geld op vakantie als volgt besteden:

Verdeling uitgaven camperaars

Gastronomie 19%

Activiteiten 10%

Funshoppen 8%

Overnachting 18%

Brandstof 24%

Boodschappen 22%

Bron: NKC

Het faciliteren van camperaars door een gemeente biedt vele kansen 
volgens de NKC: 
P Economisch en toeristisch belang van de gemeente en regio 
P Gastvrij Nederland door breed aanbod 
P Nederland-promotie als doelbestemming 

Volgens de NKC leveren tien camperplaatsen bij een 
overnachtingstarief van e 10,- en een bezettingspercentage van 50% 
voor een aanbieder van een camperlocatie alleen al zo’n e 20.000 
per jaar op. Opbrengsten voor de horeca, winkels en brandstof zijn 
hierbij nog niet meegerekend (Bron: www.nkc.nl)
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5.2 HISWA-RECRON

RECRON heeft reeds in 2012 een convenant getekend met de 
NKC. Daarbij is sprake van een driedeling in type (overnachtings)
mogelijkheden: 
• Recreëren
• Overnachten
• Servicevoorziening

Men concludeert dat in Nederland vooral voor de laatste 2 
indelingen onvoldoende in aanbod is voorzien. 

Recreëren
Gedurende een langere aaneengesloten periode op een plek 
verblijven en overnachten en gebruik maken van de faciliteiten 
van een camping zoals het sanitair, zwembad, speeltuin en overige 
voorzieningen. Men stelt dat dit vooral een zaak is van ondernemers 
en RECRON. 

Overnachten
Kort verblijf met een of meer overnachtingen en praktisch geheel 
zelfvoorzienend zijn, voor bijvoorbeeld een bezoek aan een stad, 
expositie of vanwege doorreis. Men stelt dat in een gemeente waar 
een camping ligt hier eerst naar de mogelijkheden moet worden 
gekeken. De exploitatie is dan in handen van een ondernemer en de 
prijs is marktconform. 

Servicevoorziening
Voor het opladen van de accu, het bijvullen van water, het lozen 
van water en/of cassettetoilet en het storten van afval. Men stelt 
dat wanneer er geen camping aanwezig is, de mogelijkheden 
onderzocht kunnen worden bij bijvoorbeeld een jachthaven of 
restaurant. In het uiterste geval zou een gemeente dit op zich 
kunnen pakken. 
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Aanvullend geeft RECRON aan: 

“De visie is in beginsel nog steeds zo, dat recreatiebedrijven zich 
ook moeten blijven ontwikkelen op dit segment en plaatsen 
moeten ontwikkelen waar campers kunnen staan. Dat gebeurt 
ook in grote mate. De meeste campings bieden ruime en goed 
uitgeruste camperplaatsen aan. Veel camperaars maken ook 
gebruik van die plaatsen en de faciliteiten. Het botst nog wel op 
de plekken waar gemeenten plaatsen aanbieden, veelal zonder 
daarvoor enige vergoeding te vragen en vaak ook zonder dat er 
iets aan verdere faciliteiten geboden wordt. Dat levert wat ons 
betreft valse concurrentie op die in strijd is met de wet Markt en 
Overheid. Gemeenten die daarop worden aangesproken vragen 
vervolgens soms een kleine vergoeding, maar of dat tot eerlijke 
concurrentie leidt valt te betwijfelen. Wij vinden dat  gemeenten 
geen aanbieders moeten zijn van een toeristisch product; dat moeten 
zij aan ondernemers overlaten en dat niet zelf gaan doen.  Helaas 
zien we wel vaker dat gemeenten in het kader van toeristisch beleid 
toch zelf camperplaatsen realiseren, waarop dan in voorkomende 
gevallen grote druk ontstaat (ze zijn immers gratis). Dit hoort niet 
bij de gemeente. Kortom: daar waar campings steeds meer en 
beter invulling kunnen geven aan de vraag, dienen gemeenten wat 
ons betreft zich niet bezig te houden met het realiseren van het 
aanbod’”
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Het onderzoek naar de markt voor camperplaatsen in Limburg is 
uitgevoerd middels deskresearch en een online-enquête onder 
Limburgse ondernemers en exploitanten. Daarnaast zijn Limburgse 
gemeenten bevraagd. In het onderzoek is aanvullend informatie 
opgenomen over camperplaatsen in met name Belgisch-Limburg en 
Duitsland. Hieronder geven we de resultaten uit het onderzoek weer.

6.1 Deskresearch
Voor de deskresearch hebben we onder andere gebruik gemaakt 
van de website van de NKC (www.campercontact.nl). Volgens deze 
website telt Limburg in 2020 ongeveer 184 locaties waar campers 
kunnen overnachten. Dit varieert van locaties waar campers gratis 
mogen staan (veelal op de parking van hotels of restaurants 
e.d.) tot campings waar camperaars welkom zijn op ‘reguliere’ 
kampeerplaatsen. 

Hiervan zijn 43 locaties aparte camperlocaties, 28 campings die een 
aparte campervoorziening hebben en 113 campings waar campers 
terecht kunnen op reguliere plaatsen. 

6.  Het onderzoek

Totaal Limburg Aantal 
locaties

Aantal 
plaatsen

Aantal aparte camperlocaties (en het 
aantal plaatsen)

43 801

Aantal campings met aparte 
camperplaatsen (en het aantal plaatsen)

28 445

Aantal campings (waar campers terecht 
kunnen op reguliere plaatsen) en het 
aantal plaatsen

113 4728

Totaal 184 5974*
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In onderstaand overzicht zoomen we nader in op de diverse 
type overnachtingsmogelijkheden per regio (Noord-, Midden-, 
en Zuid-Limburg):

Verspreid over in totaal 43 aparte camperlocaties kunnen camperaars 
in Limburg op ongeveer 800 plaatsen terecht. Noord-Limburg kent 
relatief gezien de meeste aparte camperlocaties en aantal plaatsen.
Tellen we bij de aparte camperlocaties de aparte camperplaatsen bij 
campings op, dan kan de camperaar in Limburg op 71 locaties op 
1246 camperplaatsen terecht. 
Tellen we hier vervolgens nog eens de plaatsen op reguliere campings 
bij, dan kan men, volgens de site van de NKC, op ruim 184 locaties op 

minimaal 6000 plaatsen terecht*. 

*Het daadwerkelijk aantal schatten we echter veel hoger in (10.000 
+) omdat lang niet alle reguliere campings op de site van de NKC 
staan vermeld (Limburg telt ruim 200 kampeerbedrijven) en veel 
reguliere campings geven, op basis van onze waarneming op de site 
van de NKC, een lager aantal reguliere plaatsen op dan het aantal 
dat ze in werkelijkheid hebben. 

Regio Noord-Limburg Midden-Limburg Zuid -Limburg

  locaties plaatsen locaties plaatsen locaties plaatsen

Aantal aparte camperlocaties (en het 
aantal plaatsen) per regio

17 339 16 243 10 219

Aantal campings met aparte 
camperplaatsen (en het aantal plaatsen) 
per regio 

15 256 3   49 10 140

Aantal campings (waar campers terecht 
kunnen op reguliere plaatsen) en het 
aantal plaatsen per regio 

47 2169 23 934 43 1625

Totaal aantal locaties  (en het aantal 
plaatsen) waar campers terecht kunnen  
per regio

79 2764 42 1226 63 1984
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Prijs
Op basis van een analyse van de gevraagde overnachtingsprijzen 
op www.campercontact.nl komen we op de volgende gemiddelde 
overnachtingsprijzen:

De gemiddelde prijs voor 2 personen per nacht op een 
aparte (betaalde) camperplaats bedraagt e 13,30 (inclusief 
toeristenbelasting).

De gemiddelde prijs voor 2 personen per nacht op een plek op 
camping bedraagt ongeveer e 20,50 (inclusief toeristenbelasting).
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Noord-Limburg
Noord-Limburg kent 17 locaties waar campers op 339 specifieke 
camperplaatsen terecht kunnen. 15 campings hebben in totaal 
256 camperplaatsen ingericht en op de site van de NKC staan nog 
eens 47 campings die op campercontact 2169 reguliere plekken als 
camperplaatsen aanbieden. In totaal kunnen camperaars in Noord-
Limburg op 79 locaties op ruim 2764 plaatsen terecht. In de kaart 
hiernaast overzicht is aangegeven waar deze plaatsen zich bevinden.

20

5

5

10

75
6

3

16

25

30

8

9

60

13

5

20

29

20

6

10

10

15

30

30

38
11

11

20

20

10

10

15

100

20

35

10

25

12

23

26

15

15

25

20

24

25

25

Maas

Maas

Maas

Maas

Maas

Maas

55

20

35

20

50

25

15 17

15

20

16

18

244

15

15

20

6

25

20

8
20

90

20

32
19

10

80

30

100

75

40

40

540

5

3

3

10

25

10

12

28

20

20

4

12

25
12

24

25

4

20

5

10

5

2

10

5

30

28

100

24

30

48

6

7

320

9

5

28

7

7

65

14

18

10

100

15

20

8

20

15

40

15

10

15

15

25

60

15

30

30

40

25

20

16

120

33

15
15

15

40

15

20

40

10

25

15

20

165

30

230

25

40

12

13

1560

15

12

40

20

10

80

35

40

10

3

58

29
22

35

15

140

50

200

10

Sittard-Geleen

Beek

Stein
Beekdaelen

Heerlen
Voerendaal

Brunssum

Meerssen

Valkenburg 
a.d. Geul

Eijsden-
Margraten

Maastricht
Kerkrade

Simpel-
veld

Landgraaf

Gulpen-
Wittem

Vaals

Peel en Maas

Venlo

Horst a.d. Maas

Venray

Bergen

Gennep

Mook en 
Middelaar

Nederweert

Leudal 
Weert

Roermond

Beesel

Roerdalen

Maasgouw

Echt-Susteren

TienrayCastenray Swolgen

Arcen

Merselo

Ysselstein

Wellerlooi

Afferden

Heijen

Ottersum

Plasmolen

Lottum

Grubbenvorst
Velden

Lomm

Broekhuizen
Merselo

Blerick

Tegelen

Belfeld

Baarlo

Reuver

Kessel

Helden

Maasbree

Grashoek

Sevenum
Kronenberg

America

Beringe
Meijel

Panningen

Egchel

Roggel

Baexem

Kelpen-Oler

Grathem

Ittervoort

Thorn

Stamproy

Heythuisen

Heibloem

Wanssum

Meerlo

Blitterswijck

Oostrum

Swalmen
Buggenum

Horn

Heel

Haelen

Neer

Beegden

Maasbracht

Herkenbosch

Vlodrop
Sint Odiliënberg

Herten

Posterholt
Montfort

Mariahoop

Sint Joost

Echt

Stevensweert

Ohe en Laak

Roosteren

Susteren

Koningsbosch

Nieuwstad

Born

Geleen

Munstergeleen

Spaubeek

Hoensbroek

Wijlre

Vijlen

Eys

Epen
Noorbeek

Rijmerstok

Mechelen

Eijsden
Slenaken

Schin op Geul
Bemelen

Margraten

Hulsberg

Klimmen

Cadier enKeer

Gronsveld

Sint Geertruid

Ospel

Walem

Nuth

Schinnen

Asselt

Haler

Ell

Melick

15

15

15

Aparte camperlocaties

Campings met aparte camperplekken

Campings

5 km

15

15

15

Aparte camperlocaties

Campings met aparte camperplekken

Campings

5 km



22

22 Verkennend onderzoek naar de markt voor camperplaatsen in Limburg

Campers in Limburg

Midden-Limburg
Midden-Limburg kent 16 locaties waar campers op 243 specifieke 
camperplaatsen terecht kunnen. 3 campings hebben in totaal 49 
camperplaatsen ingericht en op de site van de NKC staan nog 
eens 23 campings die op campercontact 934 reguliere plekken als 
camperplaatsen aanbieden. In totaal kunnen camperaars in Midden-
Limburg op ruim 40 locaties op ruim 1226 plaatsen terecht. In de 
kaart hiernaast is aangegeven waar deze plaatsen zich bevinden.
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Zuid-Limburg
Zuid-Limburg kent 10 locaties waar campers op 219 specifieke 
camperplaatsen terecht kunnen. 10 campings hebben in totaal 
140 camperplaatsen ingericht en op de site van de NKC staan nog 
eens 43 campings die op campercontact 1625 reguliere plekken als 
camperplaatsen aanbieden. In totaal kunnen camperaars in Zuid-
Limburg op ruim 64 locaties op ruim 1984 plaatsen terecht. In de 
kaart hiernaast is aangegeven waar deze plaatsen zich bevinden.
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Internationale context
In bovenstaande aanbodanalyse is gekeken naar het bestaande 
aanbod in Limburg. Gezien de internationale ligging van Limburg 
ligt het voor de hand ook te kijken naar het aanbod in de ons 
omliggende landen (Duitsland en België) en provincies (Noord-
Brabant en Gelderland). Ook hier maken we weer gebruik van de 
website van de NKC www.campercontact.nl 

Om een enigszins werkbaar overzicht te houden, hebben we ons 
beperkt tot een inventarisatie van de camperlocaties die binnen een 
straal van ongeveer 10 kilometer langs de lands- en provinciegrenzen 
van de provincie Limburg liggen. We komen dan tot een aanvullend 
aanbod van ongeveer 40-50 locaties. Wat opvalt is een aantal 
wat grotere camperlocaties aan de Duitse kant van de grens waar 
camperaars voor een relatief laag bedrag (of gratis) kunnen staan. 
De meeste plaatsen zijn ook nog eens het hele jaar open. 
Als voorbeelden noteren we:

Locatie Aantal 
standplaatsen

Tarief

Straelen (zwembad) 27 e 7,00

Kevelaer 150 e 9,50

Walbeck (zwembad) 36 e 8,00

Heinsberg 43 e 10,00

Waldfeucht 16 e 5,00

Gangelt 40 e 10,00

Ubachs Palenberg 3 Gratis

In Belgisch-Limburg en de Voerstreek zien we enkele kleinere, 
gratis voorzieningen en verder vooral enkele campings die plaatsen 
aanbieden voor camperaars. Bij de jachthaven van Kanne zien we 
een camperplaats die 7 plaatsen aanbiedt tegen marktconforme 
prijzen. Belgisch-Limburg en de Voerstreek lijken zeker langs de 
grens wel wat minder camperlocaties te hebben dan (Nederlands) 
Limburg.

Locatie Aantal 
standplaatsen

Tarief

's-Gravenvoeren 20 Gratis

Kelmis 7 Gratis

Lanaken 8 Gratis

Dilsen-Stokkem 3 Gratis

Hamont-Achel 4 Gratis

Maaseik 5 Gratis

In Noord-Brabant en het Rijk van Nijmegen zien we een vergelijkbaar 
beeld als in Limburg: een diversiteit aan camperlocaties met 
vergelijkbare prijzen als in Limburg.

Als we Limburg in deze internationale context plaatsen, constateren 
we een behoorlijke mate van concurrentie van goedkope of gratis 
camperlocaties vlak over de grens. Dit maakt het niet gemakkelijk 
voor initiatiefnemers in grensgemeenten marktconforme prijzen te 
hanteren. Zij zullen hun hogere prijs vooral moeten combineren met 
een bijzondere locatie, hoge kwaliteit of bijzondere service. 
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6.2 De enquête
De enquête is verstuurd naar exploitanten van aparte camperlocaties 
en naar campings die aparte camperplaatsen aanbieden. Sommige 
bedrijven hebben echter meerdere locaties. Deze zijn slechts een keer 
aangeschreven, met het verzoek de enquête voor elke locatie apart in 
te vullen. Een enkele locatie had geen mailadres. Uiteindelijk zijn 64 
eigenaren / beheerders / exploitanten aangeschreven en uitgenodigd 
deel te nemen aan de enquête. Er hebben er 33 gereageerd. Dit is een 
response van 52%, wat relatief hoog te noemen is. Het aantal van 33 
reacties is echter te laag om er statistisch onderbouwde conclusies 
uit te kunnen halen. De enquête moet daarom vooral als indicatief / 
aanvullend aan de deskresearch worden gezien. Hieronder geven we 
puntsgewijs de vragen en de antwoorden weer. 

1. Over hoeveel van deze camperplaatsen beschik je?
Het aantal camperplaatsen per locatie loopt sterk uiteen van 4 tot 
100. We zien een gemiddelde van ongeveer 25 tot 30 plaatsen per 
locatie. De locaties met zeer lage aantallen zijn vooral te signaleren 
bij enkele bestaande campings als toevoeging op het reguliere 
aanbod. Een camperplaats in Maastricht is in de enquête een 
uitschieter met 100 plaatsen. 

2. Sinds welk jaar beschik je over camperplaatsen?
Het aantal jaren dat men camperplaatsen beheert, loopt uiteen van 
1 jaar tot 25 jaar. Slechts 22% geeft aan al te bestaan voor 2010. 
Ongeveer 39% geeft aan te zijn begonnen in de periode van 2010 
tot en met 2015. Ook 39% geeft aan te zijn begonnen in de periode 
van 2016 tot en met heden. We zien dus een snelle groei van het 
aantal camperlocaties. Op basis van de antwoorden in de enquête, 

lijkt de conclusie te rechtvaardigen dat het aantal camperlocaties 
sinds 2010 is vervijfvoudigd. Verderop in het rapport zullen we 
zien dat er nog steeds veel aanvragen voor nieuwe camperlocaties 
bij gemeenten binnen komen, waardoor de kans bestaat dat deze 
stijgende lijn zich ook de komende jaren door blijft zetten.

3. Kun je omschrijven waar de camperplaatsen gelegen 
zijn. Je kunt meerdere antwoorden geven.

Locatie %

Apart veld op een camping 41%

Apart veld buiten de camping 19%

Separate locatie camperplaatsen 19%

Bij jachthaven 9%

Bij horecavoorziening 4%

Bij winkel 4%

Bij woonhuis 4%

4.  Welke prijs vraag je per nacht (inclusief BTW en 
toeristenbelasting) uitgaande van twee personen in het 
laagseizoen (september t/m april)?
De bedragen lopen uiteen van e 0,00 tot e 30,00. Dit komt overeen 
met de gegevens uit de deskresearch. Het gros van de exploitanten 
vraagt een bedrag tussen de e 10,00 en e 23,00. We komen uit op een 
gemiddelde prijs in het laagseizoen van e 17,40. Deze gemiddelde 
prijs wordt bepaald door prijzen op aparte camperlocaties en 
campings samen.
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5. Welke prijs vraag je per nacht (inclusief BTW en 
toeristenbelasting) uitgaande van twee personen in het 
hoogseizoen (mei tot en met augustus)?
De bedragen lopen wederom uiteen van e 0,00 tot e 30,00. In 
het algemeen hanteren de meeste exploitanten dezelfde prijs als 
in het laagseizoen met uitzonderingen van enkele exploitanten 
die verhogingen van e 3,00 tot e 7,00 per nacht doorvoeren. We 
komen uit op een gemiddelde prijs in het hoogseizoen van e 
20,10. Deze gemiddelde prijs wordt bepaald door prijzen op aparte 
camperlocaties en campings samen.

6. Hoeveel overnachtingen hebben er in 2019 op je 
camperplaatsen plaatsgevonden (een overnachting met 2 
personen telt als twee overnachtingen)?
Deze vraag geeft inzicht in de bezettingsgraden op camperplaatsen. 
We hebben hierbij een onderscheid gemaakt tussen de campings 
en de aparte camperlocaties. We komen dan op de volgende 
bezettingsgraden: 

Locatie Gemiddelde 
bezettingsgraad op 

jaarbasis
Op of bij campings 10 %

Separate locatie camperplaatsen 21 %

Hieruit valt mogelijkerwijs op te maken, dat camperplaatsen die 
daar speciaal voor zijn ingericht, het beter doen qua bezetting dan 
plaatsen op campings of daarbij gelegen. Uit de antwoorden van 
de respondenten blijkt verder dat als  camperaars eenmaal voor 
een camping kiezen, ze dan liever op de camping staan dan erbij.  
Verder is opgevallen dat vooral het onderscheidend vermogen 
van camperplaatsen bij jachthavens maakt dat de groep ‘separate 
camperplaatsen’ een hoge bezettingsgraad kent. 

7. Welk percentage van de overnachtingen heeft 
plaatsgevonden in het hoogseizoen (begin mei tot en met 
eind augustus)?
Ongeveer 75% van de overnachtingen vindt plaats in een 
vakantieperiode van begin mei tot en met eind augustus.
Ongeveer 25% van de overnachtingen vindt plaats buiten het 
hoogseizoen. Campervakanties zijn dus, ondanks het feit dat veel 
campers prima geschikt zijn om buiten het seizoen mee op vakantie 
te gaan, in Nederland een sterk seizoensgebonden activiteit.

De eerder berekende gemiddelde bezettingsgraad is berekend 
op een jaarrond exploitatie. Als we dit corrigeren zien we dat de 
bezettingsgraden in het hoogseizoen ruim twee maal zo hoog zijn 
dan bovenstaande percentages. Echter ook dan constateren we dat 
huidige bezettingsgraden nog ruimte bieden om extra gasten te 
ontvangen.
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8. Is het aantal overnachtingen op de camperplaatsen in de 
afgelopen 3 jaar gestegen, gedaald of gelijk gebleven?

Gestegen 88%

Gelijk 8%

Gedaald* 4%

Hieruit blijkt dat, in de lijn met de informatie die uit de deskresearch 
afkomstig is, vrijwel alle camperlocaties de afgelopen drie jaar meer 
gasten hebben mogen verwelkomen. 
*De reden van deze daling heeft onder andere te maken met 
uitgevoerde werkzaamheden op het bedrijf. 

9. Welk percentage van de gasten is afkomstig uit 
Nederland?
Uit de enquête blijkt dat de meerderheid van de gasten (73%) uit 
Nederland komt. Het gros van het resterend percentage komt uit 
België en Duitsland. Andere Europese landen zijn slechts zeer gering 
vertegenwoordigd. 

10. Hoe heeft de overnachtingsprijs zich de afgelopen drie 
jaar ontwikkeld? 

Prijs is gestegen uit eigen wil 50 %

Prijs is gestegen door verhoging lokale lasten 4 %

Prijs is gelijk gebleven 40 %

Er wordt geen vergoeding gevraagd Overig

Er zijn geen prijsdalingen geweest.

11. Op welke dagen, weekenden, perioden stonden de 
camperplaatsen in 2019 helemaal vol?
De gegeven antwoorden waren zeer divers. Een aantal respondenten 
geven aan alleen tijdens Pasen, Hemelvaart en Pinksteren, 
weekenden in het hoogseizoen (deels afhankelijk van het weer) en 
bij specifieke evenementen vol te staan. Er zijn geen percentages, 
groepen of regio’s aan te koppelen. Wel lijkt het er op dat 
camperaars die op een camping verblijven iets meer de traditionele 
vakanties volgen in tegenstelling tot camperaars die op de separate 
camperplaatsen staan. 
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12. Ben je voornemens het aantal camperplaatsen de 
komen jaren verder uit te breiden en zo ja met hoeveel?

Uitbreidingswensen 63% (Het betreft 145 extra  plaatsen, 
met 5 tot 25 plaatsen per locatie)

Geen uitbreidingswensen 37%

Regio

Noord-Limburg 65 plaatsen

Midden-Limburg 25 plaatsen

Zuid-Limburg 55 plaatsen

Locatie*

Bij een reguliere camping 90 plaatsen

Op een aparte camperplaats 20 plaatsen

Bij een jachthaven 25 plaatsen

Bij een woonhuis / winkel 10 plaatsen

*we hebben hier de indeling gevolgd die de respondenten zelf 
aangaven in de enquête. 

Er zijn, op basis van de antwoorden in de enquête, nog zeker 
plannen of ideeën om minstens 145 nieuwe camperplaatsen aan te 
leggen door bestaande aanbieders.
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6.3 Stellingen
Limburg kent inmiddels veel plaatsen waar mensen met een camper 
terecht kunnen. Gemeenten krijgen steeds meer aanvragen om een 
campervoorziening te beginnen. Hieronder vragen wij je om jouw 
mening te geven over enkele stellingen.

Stelling 1. Er is nog marktruimte genoeg, dus het is geen 
probleem dat er nog camperplaatsen bij komen. Het is een 
vrije markt!
 

Ruim tweederde van de respondenten geeft aan geen voorstander te 
zijn van meer aanbod. Iets minder dan een derde is meer voorstander 
van een vrije markt. Respondenten is gevraagd hun antwoord toe te 
lichten. In de bijlage zijn de reacties weergegeven.

Stelling 2. Overheden moeten meer sturen op het aanbod, 
want anders is er te veel wildgroei.
 

Ruim 80% van de respondenten geeft aan dat de overheid meer 
sturing op de ontwikkeling van camperlocaties moet geven. 
Respondenten is gevraagd hun antwoord toe te lichten. De reacties 
worden in de bijlage weergegeven. Hoewel niet geheel onverwacht, 
valt toch het algemene sentiment onder bestaande aanbieders van 
camperlocaties op, om vooral niet meer aanbieders tot de markt toe 
te laten. Men wil bovendien niet alleen dat gemeenten meer sturing 
op de ontwikkeling van deze markt gaan geven, maar vooral dat 
gemeenten zelf geen campervoorzieningen gaan aanleggen.

Volledig mee eens

Mee eens 

Niet mee eens 

Helemaal niet mee eens 

Geen idee, geen mening 

9,7%

35,5%
32,3%

19,4%
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12,9%

3,1%
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Aanvullend op de enquête voor ondernemers en exploitanten 
hebben we de gemeenten in Limburg gevraagd naar actuele 
ontwikkelingen en hun beleid. We hebben alle 31 gemeenten 
aangeschreven. Hiervan hebben 24 gemeenten gereageerd. 
We hebben de gemeenten de onderstaande drie vragen gesteld:

• Zijn er op dit moment aanvragen bekend van initiatiefnemers die 
 een camperlocatie willen starten in jouw gemeente?
• Zo ja, waar en om hoeveel plaatsen gaat het?
• Welk actueel beleid heeft jouw gemeente als het gaat om 
 nieuwvestiging van camperlocaties?

In de bijlage zijn de reacties weergegeven. Vrijwel elke gemeente  
die heeft gereageerd, heeft op een of andere manier te maken  
(of te maken gehad) met initiatieven of aanvragen voor 
camperlocaties. Er is echter vrijwel geen enkele gemeente die hier 
specifiek beleid op heeft.  

Er lopen op basis van de antwoorden van de gemeenten op 
dit moment minimaal 12 tot 15 (waarschijnlijk meer – omdat 
niet alle gemeenten hebben gereageerd-) aanvragen voor 
nieuwe camperlocaties. Eén camping heeft in het kader van 
uitbreidingsplannen ook de wens om meer camperplaatsen te 
realiseren en één gemeente gaat onderzoeken of ze zelf aanvullende 
camperplaatsen gaat aanleggen, waarbij de exploitatie waarschijnlijk 
bij een derde partij wordt neergelegd. 

Een globale schatting op basis van de reacties van de gemeenten 
geeft aan dat het in totaal om meer dan 400 extra plaatsen gaat die 
nu (eind 2020) ter beoordeling bij Limburgse gemeenten liggen. 
Dit aantal zal deels overlappen met de mogelijke initiatieven van de 
bestaande aanbieders, maar het totaal aantal nieuwe plaatsen dat in 
de pijplijn zit zal al snel de 500 overstijgen.

7.  Gemeentelijk beleid in Limburg
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De provincie geeft kwalitatief en kwantitatief sturing door te stellen 
dat ieder initiatief ruimtelijk moet voldoen aan het rijksbeleid 
voor duurzame verstedelijking. Dat houdt  onder andere in dat 
de behoefte moet worden aangetoond in relatie tot het aanbod. 
Uitbreiding van verblijfsrecreatie is alleen mogelijk als het kwalitatief 
goed is en extra vraag genereert. Daarnaast is er ook beleid inzake 
een goede landschappelijke inpassing. 

De provincie heeft in 2014 in het Provinciaal Omgevingsplan Limburg 
(het POL) over verblijfsrecreatie het volgende opgenomen:
Het aanbod aan vrijetijdsparken en campings in Limburg is ruim en kent 
nog steeds een gestage uitbreiding. De behoefte aan kwantitatieve groei 
is echter beperkt, de markt is verzadigd en heeft het karakter van een 
verdringingsmarkt. Limburg scoort in nationaal perspectief nog niet slecht, 
maar de bezettingsgraad van huisjesterreinen laat wel een stevige daling 
zien. De sector moet in zijn algemeenheid een forse kwaliteitsslag maken 
om in te spelen op de veranderingen in de vraag en om terreinen beter 
te profileren. Kortom: ook in de verblijfsrecreatie is er sprake van een 
transformatieopgave en van het nieuwe groeien (zie hoofdstuk 3). De 
vernieuwing leidt ook tot overcapaciteit en leegstand binnen de sector. 
Dat vraagt tevens om een ‘exitstrategie’ voor de ondernemingen die 
op termijn niet in staat zijn om een aantrekkelijk aanbod te bieden. Een 
deel van de ondernemers maakt gebruik van andere verdienmodellen, 
zoals de huisvesting van specifieke doelgroepen, hetgeen echter leidt tot 
vertroebeling van de recreatieve identiteit en ongewenste vermenging met 
de transformatieopgave in de woningmarkt. Belangrijke opgave daarbij 
is het zorgen voor een balans tussen de belevingswaarde van een ‘mooi’ 
landschap (landschap en natuur als X-factor) en de gebruikswaarde van 
natuur en landschap voor verblijfsrecreatie.

Het POL gaat op in de nieuwe Omgevingsvisie van de provincie 
Limburg. In de concept-ontwerpversie lezen we: 
Wat betreft de vrijetijdseconomie streven we samen met partners naar 
kwalitatieve groei. Daarmee bedoelen we groei door het verhogen van 
de kwaliteit van het aanbod in plaats van door het vergroten van de 
omvang (kwantiteit) van het aanbod en het trekken van steeds meer 
bezoekers. Nieuwe initiatieven (en uitbreidingen) in de vrijetijdseconomie 
moeten voldoen aan het rijksbeleid voor duurzame verstedelijking. We 
willen dat het toerisme en recreatie in Limburg een bijdrage levert aan 
onze economische missies, de ruimtelijke inpassing en de kwaliteit van 
het landschap. Vanuit een bovenregionale aanpak worden Limburgs 
kenmerkende landschap, gastvrijheid, cultureel erfgoed en euregionale 
ligging maximaal benut.

In het ‘Missiegedreven economisch beleidskader’ van de provincie 
Limburg lezen we:
Toerisme en recreatie zijn belangrijk voor de Limburgse economie en het 
leef- en vestigingsklimaat. Men ziet toerisme als een van de dragers voor 
leefbaarheid in Limburg. De provincie stelt dat goede werknemers en goed 
vakmanschap in gastvrijheid cruciaal zijn voor de sector. Het is dan ook 
belangrijk dat werknemers hun hele werkzame leven blijven ontwikkelen. 
Daarnaast is strategisch ondernemerschap gericht op vernieuwing en 
innovatie nodig om aantrekkelijk te blijven. Dit vraagt nogal wat van 
ondernemers die gerichte ondersteuning kunnen gebruiken om te komen 
tot een bruisend ecosysteem en dus tot nieuwe kansen. Een ecosysteem 
waarin ondernemers, overheden en kennisinstellingen samen streven naar 
een goede fysieke infrastructuur, het delen van data en kennis, het vormen 
van sterke netwerken en een gezamenlijke marketingstrategie gericht op de 
juiste doelgroepen.

8.  Provinciaal en regionaal beleid
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Samengevat kan worden gesteld dat de provincie stuurt op kwaliteit 
én kwantiteit. Men wil vooral het bestaande aanbod verbeteren en 
bij overaanbod mogelijk zelfs uit de markt halen. Afstemming over 
nieuwe initiatieven dienen vooral in de regio’s zelf plaats te vinden.

Regionaal beleid
In de regio’s Zuid-, Midden en Noord-Limburg zijn visies, 
actieprogramma’s en regionale afwegingskaders opgesteld.  In de 
visies wordt telkenmale het belang van een gezonde toeristische 
sector aangehaald.

In de visie Bestemming 2020 Visie Vrijetijdseconomie van de regio 
Zuid-Limburg (december 2019) lezen we:
Zuid Limburg moet vraag en aanbod aan verblijfsrecreatie beter in 
balans zien te brengen. Zuid-Limburg heeft ruim 57.000 slaapplaatsen 
voor verblijfstoeristen, in veel verschillende typen accommodaties, vrij 
goed verspreid over de regio. Men constateert echter drie zwaktes: 
Ten eerste groeit het aanbod van verblijfsaccommodaties en hotels 
harder dan de vraag. Ten tweede blijft de kwaliteit van een deel van de 
verblijfsaccommodaties en hotels achter. Ten derde is er een onbalans 
in vraag en aanbod, bekeken vanuit de recreatieve leefstijlen. Er wordt 
verder geen advies of ontwikkelingsrichting aangegeven met betrekking 
tot de campermarkt. Strategische inzet wordt vooral verwacht inzake 
duurzaamheid, samenwerking, koppeling met landschap en cultureel erfgoed 
en ondernemerschap en innovatie. In Zuid-Limburg gebruikt men een 
afwegingsformulier verblijfsrecreatie, waarbij de omvang van het initiatief 
bepalend is voor de mate van regionale afstemming (t/m 7 plaatsen: melding 
en meer dan 7 plaatsen: regionale afstemming). In de beoordeling worden 
zaken als doelgroepkeuze en marktbehoefte meegenomen. Regionale 
afstemming is additioneel aan de ruimtelijke procedure. 

In de visie Midden-Limburgse Visie en Actieprogramma Recreatie en 
Toerisme Midden-Limburg Maart 2019 lezen we: 
De campermarkt is een snel opgekomen ontwikkeling, zowel in Limburg als 
de rest van Nederland. Uit landelijke cijfers blijkt dat het camperkamperen 
in de periode 2005-2015 met 73 procent is gestegen. Op basis van eigen 
inventarisatie komen wij op een aanbod van 230 camperplaatsen in 
Midden-Limburg. De NKC constateert een tekort aan camperplaatsen, 
ook in Limburg*. Signalen over tekorten kwamen ook van een aantal 
ondernemers in de sector*. Er lijkt dan ook marktruimte voor substantiële 
uitbreiding van het aantal camperplaatsen*. Het aantal kampeerplaatsen 
in de regio is de laatste jaren zeer sterk gedaald. Veel daarvan is omgezet 
in vakantiewoningen. Er zijn momenteel geen plannen, noch harde 
plancapaciteit voor nieuwe campings. De daling van de vraag naar 
kamperen lijkt tot stilstand te zijn gekomen. Daar komt een nader te 
kwantificeren groeiende behoefte aan camperplaatsen bij. Een deel van 
deze behoefte kan mogelijk worden ingevuld op campingterreinen. 

* Dit komt niet overeen met de uitkomsten uit onze enquête en wij 
onderschrijven op dit punt de Midden-Limburgse visie dan ook niet.

In Midden-Limburg is geen afwegingskader vastgesteld, wel stemt 
men ontwikkelingen en initiatieven op elkaar af in regionaal overleg.
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In het Actieprogramma Vrijetijdseconomie Noord-Limburg 2018 – 2025 
lezen we:
We willen inzetten op het vitaliseren van verblijfsrecreatie en het 
ontwikkelen van verblijfsconcepten die onderscheidend en marktgericht 
zijn. Men wil vooral inzetten op de familiemarkt als doelgroep en 
stimuleert excellent ondernemerschap. In het actieprogramma is geen 
nadere onderbouwing opgenomen inzake hoe om te gaan met nieuwe 
camperinitiatieven. In het ontwikkelkader Vrijetijdseconomie Noord-Limburg 
lezen we wel de volgende aandachtpunten:
1. Marktfocus: er is marktruimte voor het onderscheidende marktgerichte 
 concept dat focus heeft op nieuwe doelgroepen en familiedoelgroepen;
2. Economische betekenis: het initiatief is economisch haalbaar en heeft 
 een langjarige focus op toeristisch-recreatieve exploitatie met voldoende 
 ondernemersprikkels; 
3. Ruimtelijke kwaliteit: het initiatief versterkt de ruimtelijke kwaliteit van 
 de directe (verblijfs)omgeving; 
4. Sociaal-maatschappelijke toegevoegde waarde: het initiatief beschikt 
 over een open houding naar de omgeving en versterkt de sociaal-
 maatschappelijke structuur.

Geeft het provinciaal of regionaal beleid houvast?
Het provinciale beleid geeft beperkt richting aan de ontwikkeling 
van camperlocaties, in die zin dat men stuurt op kwaliteit en 
onderscheidend vermogen. Hetzelfde beeld zien we terug in de 
regionale toeristische visies. Men kiest voor kwaliteit in plaats van 
kwantiteit en zet vooral in op het vitaliseren van de kampeer- en 
bungalowsector. Alleen in de visie in Midden-Limburg wordt gewag 
gemaakt van de campermarkt. We citeren: 
‘De NKC constateert een tekort aan camperplaatsen, ook in Limburg. 
Signalen over tekorten kwamen ook van een aantal ondernemers in de 
sector. Er lijkt dan ook marktruimte voor substantiële uitbreiding van het 
aantal camperplaatsen’.
Deze stelling sluit aan bij de visie van de NKC maar is verder niet 
onderbouwd. Zoals eerder gesteld onderschrijven wij deze visie niet.
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Geven de regionale afwegingskaders houvast?
De regionale afwegingskaders in Noord- en Zuid-Limburg (Midden-
Limburg kent er geen) geven de gemeenten die er mee werken te 
weinig houvast om goede keuzes te maken. Nog los van het feit 
dat veel aanvragen voor camperlocaties te kleinschalig zijn om 
verplicht getoetst te worden aan de afwegingskaders, geven criteria 
als onderscheidend vermogen, het aantrekken van een aanvullende 
doelgroep of voldoen aan een marktbehoefte, gemeenten te weinig 
afwegingsmogelijkheden om aanvragen goed te beoordelen. 
Bedrijfsmatige exploitatie is ook niet bij alle aanvragen aan 
de orde omdat diverse initiatiefnemers een camperlocatie 
als neveninkomsten (willen) hebben. Zoals eerder gesteld, 
worden bedrijfsplannen vaak onderbouwd met te rooskleurige 
exploitatiecijfers en is het lastig voor een camperlocatie om een 
onderscheidend product te ontwikkelen. 

Het ontbreken van een gezamenlijke visie op de kansen van 
deze (groei)markt en het niet goed (kunnen) toepassen van 
regionale afwegingskaders leidt ertoe dat gemeenten-initiatieven 
uiteindelijk toch individueel beoordelen en er weinig regionale 
sturing plaatsvindt. Een te sterke toename van het aanbod voor 
camperlocaties kan, zo is de zorg van gemeenten, echter een 
negatief effect hebben op de vitaliteit van bestaande bedrijven. 
Inspanningen om deze bedrijven vitaal te houden of vitaler te 
maken zouden dan tenietgedaan kunnen worden. Om deze situatie 
te voorkomen worden in het volgende hoofdstuk, op basis van het 
verkennende onderzoek, aanbevelingen gedaan voor gemeenten 
hoe om te gaan met nieuwe aanvragen. 
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Limburg kent minimaal 184 locaties waar camperaars (al dan niet 
op een camping) op ruim 6000 plaatsen terecht kunnen. Van al deze 
locaties zijn 43 locaties ‘aparte’ camperlocaties (alleen geschikt voor 
camperaars) met ongeveer 800 plaatsen.

Uit de enquête is gebleken dat 63% van de respondenten van plan is 
145 extra plaatsen aan te leggen.
65 plaatsen zijn gepland in Noord-Limburg
25 plaatsen zijn gepland in Midden-Limburg
55 plaatsen zijn gepland in Zuid-Limburg

90 plaatsen zijn gepland op een reguliere camping
20 plaatsen zijn gepland op een separate camperplaats
25 plaatsen zijn gepland bij een jachthaven 
10 plaatsen zijn gepland bij een woonhuis / winkel 

*we hebben hier de indeling gevolgd die de respondenten zelf 
aangaven in de enquête. 

Daarnaast blijkt uit de antwoorden van de gemeenten dat zij samen 
minimaal 12- 15 nieuwe aanvragen met mogelijk meer dan 400 
nieuwe plaatsen in behandeling hebben.  
Een deel van de bestaande aanbieders wil haar aanbod dus gaan 
vergroten om op deze groeimarkt in te spelen, maar markttoetreders 
willen dat ook. 

De plannen die bij de gemeente bekend zijn, zullen deels overlappen 
met de plannen die de bestaande aanbieders hebben. Omdat 
er ook bij de niet-respondenten onder de bestaande aanbieders 
waarschijnlijk diverse uitbreidingsplannen bestaan en er ook 
aanvragen zullen liggen bij gemeenten die niet hebben gereageerd, 
schatten we het aantal camperplaatsen dat er de komende jaren in 
Limburg bij komt, indien ze allemaal vergund worden, zeker op meer 
dan 500.

Ook sluiten we niet uit dat veel reguliere campings de komende 
jaren inzetten op meer camperplaatsen. Men hoeft hier geen aparte 
aanvraag voor te doen bij gemeenten. Men zal optimaal willen 
profiteren van de opkomende camperverhuurmarkt.

 

9.  Aanbodontwikkeling
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We verwachten dat het aantal overnachtingen in een camper 
in Nederland de komende jaren verder stijgt. Het bezit van een 
camper neemt immers sterk toe en steeds meer mensen huren een 
camper. Met een gemiddelde stijging van het aantal campers in 
Nederland van ongeveer 7% per jaar (sinds 2010) en de opkomst 
van diverse verhuurplatforms binnen de steeds gangbaar wordende 
deeleconomie, verwachten wij dat het aantal camperovernachtingen 
in eigen land ook de komende jaren verder blijft stijgen. De 
ontwikkeling van de Covid-19 pandemie zal hier echter ongetwijfeld 
sterk op van invloed zijn.

Het jaar 2020 was, mede door de Covid-19 crisis, een recordjaar 
voor de verkoop van nieuwe campers. Afhankelijk van de verdere 
ontwikkeling van deze pandemie zal zowel de verkoop van het 
aantal campers als het aantal binnenlandse campervakanties de 
komende jaren waarschijnlijk verder toenemen.
Het is op basis van dit verkennend onderzoek niet mogelijk de 
verdere groei van het aantal camperovernachtingen in Limburg 
nauwkeurig te voorspellen. Hiervoor is de ontwikkeling van de 
Covid-19 pandemie ook te zeer bepalend.

Als we uitgaan van de gemiddelde groeivoet van het aantal 
verkochte campers in Nederland van 7% per jaar (over de 
afgelopen jaren) en het feit dat bijna 90% van de respondenten 
uit het onderzoek aangeeft dat het aantal overnachtingen de 
afgelopen jaren is gestegen, ligt een verdere groei van het aantal 
camperovernachtingen in Limburg, los van de Covid-19 pandemie, 
mede door de sterke opkomst van de verhuurplatforms de komende  
jaren voor de hand.

Omdat de gevolgen van de Covid-19 pandemie naar alle 
waarschijnlijkheid de komende jaren waarschijnlijk zullen resulteren 
in een dalende werkgelegenheid en de kans op een manifeste 
economische crisis voor de hand ligt, denken wij dat deze verwachte 
groei lager gaat uitvallen. In het onderstaande overzicht geven we 
de groei indicatoren nog eens weer:

10. Vraagontwikkeling
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Op dit moment (eind 2020) zijn de lengte en de gevolgen van de 
Covid-19 pandemie nog niet te overzien. De werkloosheid is aan het 
stijgen, consumentenbestedingen nemen af. De gevolgen zijn echter 
niet voor iedereen hetzelfde. Bepaalde sectoren worden harder 
geraakt dan andere. Meer mensen sparen hun geld op voor later.
Het Sociaal Economisch Kenniscentrum Meined stelt hierover:

‘Dat	de	Nederlandse	economie	in	2020	flink	is	geraakt	door	de	
coronacrisis	zal	weinigen	zijn	ontgaan.	De	gevolgen	zullen	ook	op	
langere	termijn	merkbaar	zijn,	zelfs	als	het	virus	op	korte	termijn	
onder	controle	is.	Corona	en	de	maatregelen	rondom	corona	hebben	
onder	andere	gevolgen	voor	de	(gerealiseerde)	innovaties	en	
investeringen	in	nagenoeg	alle	sectoren	(CPB,	2020).	Ook	is	er	een	
stijging	van	de	werkloosheid	als	gevolg	van	corona,	waarbij	het	
CPB	verwacht	dat	deze	pas	na	5	jaar	zal	zijn	teruggekeerd	naar	een	
structureel	niveau’.

Indicator Invloed op ontwikkeling 
campervakanties Limburg

Aantal in Nederland verkochte campers in 
het verleden (o.a. door vergrijzing, meer 
vrije tijd en stijgende welvaart)

Jaarlijkse (historische) groeivoet van ongeveer 7% positief

Opkomst deelplatforms Aantal verhuurde campers via deelplatform neemt toe positief

Covid-19 pandemie houdt aan Meer mensen schaffen een camper aan en gaan meer in 
eigen land op vakantie

positief

Economie krimpt, werkloosheid stijgt. Mensen krijgen 
minder te besteden

negatief

Covid-19 pandemie vlakt af Mensen gaan weer meer op vakantie zoals voor de 
pandemie (vliegvakanties, verre reizen). Een deel zal 
in eigen land op vakantie blijven gaan (zoals de groep 
‘rustzoekers’ die voor ‘zekerheid’ en ‘veiligheid’ wil gaan)

negatief

Aantal in het buitenland verkochte campers Met name Duitsers en Belgen zijn een interessante 
doelgroep voor de Limburgse markt

positief
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Voor het seizoen 2021 schatten we in dat er wellicht minder campers 
worden verkocht dan in 2020, maar dat er nog steeds veel mensen 
overgaan tot de aanschaf van een camper en dat veel van deze 
camperaars weer in eigen land op vakantie zullen gaan. Voor 2021 
verwachten wij daarom dat de historische groeivoet van 7% zal 
worden overtroffen. Een groei van 10% in het aantal binnenlandse 
camperovernachtingen ligt ons inziens voor 2021 in de lijn der 
verwachting.

Bij een mogelijke uitdoving van het virus in of na 2021 en 
normalisatie van de situatie vanaf het toeristisch seizoen 2022, 
schatten we in dat, in combinatie met de economische schade 
van de pandemie, de historische groeivoet niet meer zal worden 
gehaald. Mensen hebben wellicht minder te besteden en stellen 
grote aankopen als eerste uit. Een deel van de camperaars dat 
‘noodgedwongen’ in eigen land op vakantie moest gaan in 2020 
en 2021, zal weer naar het buitenland gaan. Omdat een deel toch 
kiest voor zekerheid en veiligheid van het eigen land, schatten we 
wel in dat een deel van deze mensen in Nederland op vakantie blijft 
gaan. We schatten in dat na een flinke stijging in 2021 het aantal 
camperovernachtingen in Nederland  daarna daalt tot ongeveer  5% 
(dus nog steeds groei, maar wel lager). Mogelijkerwijs komen er dan 
ook weer (meer) camperaars uit het buitenland richting Nederland / 
Limburg.
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Zoals eerder gesteld kent Limburg een groot aantal plaatsen waar 
campers terecht kunnen. Van alle 184 locaties op de site van de 
NKC zijn 43 locaties ‘aparte’ camperlocaties (alleen geschikt voor 
camperaars) met ongeveer 800 plaatsen. Tellen we hier de aparte 
locaties op of bij camping bij, dan komen we op ruim 1244 plaatsen 
die speciaal voor camperaars geschikt zijn. De overige plaatsen zijn 
reguliere plaatsen bij campings. 

Er liggen plannen om de komende jaren nog zeker 500 
extra camperplaatsen aan te leggen (voornamelijk op aparte 
camperlocaties). Dat is een mogelijke capaciteitsstijging van ruim 
40%. Hier staat een verwachte jaarlijkse groei van 5% (na een 
mogelijk piekjaar 2021) tegenover.

De vraag is of het bestaande aanbod voldoende is om ook de 
verwachte groei op te vangen of dat het aanbod moet worden 
vergroot (en zo ja met hoeveel)? 

Uit het lopende vitaliteitsproject van kampeer- en 
bungalowbedrijven blijkt dat campings over het algemeen nog 
voldoende capaciteit hebben om een toenemende groei in het 
aantal campervakanties naar Limburg op te vangen. Wij verwachten 
daar geen tekorten.
Uit het onderzoek blijkt ook dat de bestaande aanbieders van 
camperlocaties nog voldoende ruimte hebben om een toenemende 
groei op te vangen. Er is alleen aanbodkrapte tijdens
- Pasen, Hemelvaart en Pinksteren;
- Weekenden gedurende de periode in hoogseizoen (begin mei tot 
 en met eind augustus), deels afhankelijk van het weer;
- Bij specifieke evenementen.

De vraag is of een uitbreiding van het aantal aparte camperlocaties 
nodig is om de ‘problemen’ in de drukke periodes nu en in de 
toekomst op te vangen. Overloopmogelijkheden naar veel andere 
camperlocaties en reguliere campings is ook in drukke periodes 
mogelijk. Echter: in het seizoen 2020 – na de (her)opening na de 
COVID-19 lockdown – stonden ook veel camperlocaties en reguliere 
campings vaak vol. 

Dit betrof dan vaak de camperplekken op bijzondere locaties, 
topcampings, de campings of camperplekken aan het water of op 
bijzondere plekken en de campings in het Heuvelland. 
Met andere woorden: mocht de Covid-19 pandemie verder 
voortgaan en de komende jaren voor een groot aantal binnenlandse 
vakanties blijven zorgen, dan kunnen niet alle camperlocaties en 
reguliere campings op piekmomenten dienen als overloop voor het 
toenemend aantal campervakanties in Limburg. Mocht de pandemie 
snel afvlakken en de vraag naar toeristische kampeerplekken 
stabiliseert naar het niveau van voor de pandemie, dan verwachten 
wij dat er voldoende capaciteit is om de toenemende vraag naar 
camperplaatsen (ook op piekmomenten) op te vangen. 

We weten echter dat veel camperaars liever op een aparte 
camperlocatie gaat staan. Hier spelen niet alleen de  aanvragers 
van nieuwe locaties, maar ook bestaande aanbieders momenteel 
vol op in (gezien de veelvoud aan plannen die er voorliggen bij 
gemeenten). De vraag is of het nodig is het aanbod dusdanig uit te 
breiden om de groeiende vraag  op te vangen.

11. Vraag en aanbod in evenwicht?
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Uit de overzichtskaart in de bijlage blijkt dat Limburg een zeer grote 
dichtheid kent als het gaat om plaatsen waar camperaars terecht 
kunnen. Er is feitelijk in vrijwel heel Limburg binnen een straal van 
20 / 30 kilometer altijd wel een aparte camperplek te vinden. 
Als het gaat om reguliere plekken dan zijn deze zelfs binnen een 
straal van 10 / 20 kilometer van elke locatie in Limburg wel te vinden. 
Op de overzichtskaart zijn namelijk alleen de campings opgenomen 
die vermeld staan op de website van de NKC. Het werkelijk aanbod 
aan (mini-) campings is veel hoger.

We zien echter wel enkele regionale verschillen:

In	Noord-Limburg	zien	we	een	wat	lagere	dichtheid	in	de	
gemeenten	Venray	en	Horst	aan	de	Maas.

Midden-Limburg	kent	de	minste	camperlocaties	van	de	provincie.	
We	zien	bovendien	een	lagere	dichtheid	in	de	regio	Leudal,	Weert	
en	Nederweert	en	met	name	ook	in	de	gemeenten	Roerdalen	en	
Echt-Susteren.

In	Zuid-Limburg	zien	we	vooral	in	het	Heuvelland	veel	reguliere	
campings	die	zich	op	campers	richten.	De	regio	rond	de	gemeenten	
Stein	en	Sittard-Geleen	kent	verder	ook	een	lage	dichtheid.	

Omdat campers mobiel zijn kunnen ze, bijvoorbeeld als de gewenste 
locatie vol is (piekmomenten) vrij moeiteloos binnen 20 minuten een 
andere camperlocatie of reguliere camping vinden waar ze terecht 
kunnen. 

Qua afstand / dekkingsgraad is er ons inziens dan ook geen 
noodzaak het aantal camperlocaties verder uit te breiden. Mocht een 
verdere uitbreiding van het aantal camperlocaties in Limburg echter 
wenselijk zijn, dan zouden aanvullende locaties vooral gezocht 
kunnen worden in de gemeenten Horst aan de Maas, Venray, Leudal, 
Weert, Nederweert, Roerdalen, Echt-Susteren, Stein en Sittard-
Geleen.

Voor het Heuvelland adviseren we nader overleg te voeren met 
de Heuvellandgemeenten naar de gewenste spreiding. Wellicht is 
het bijvoorbeeld verstandiger om het aanbod in het Heuvelland te 
stabiliseren en nieuwe camperlocaties net buiten de drukke gebieden 
te laten landen. Ook is het een aanbeveling om de combinatie 
te zoeken met het revitaliseren of transformeren van bestaande 
campings.

Qua bezetting trekken we grotendeels dezelfde conclusie. Veel 
camperlocaties geven in de enquête aan voldoende ruimte in hun 
bezetting te hebben. De verwachtte jaarlijkse groei (na het te 
verwachtte piekjaar 2021) van 5% kan hiermee de komende jaren 
waarschijnlijk wel opgevangen worden. Gedurende de eerder 
beschreven piekmomenten zijn er op veel camperlocaties, maar ook 
op de reguliere campings nog voldoende overloopmogelijkheden 
deze groei op te vangen. Zeker na de Covid-19 pandemie, zullen er 
weer voldoende plekken op reguliere campings (en mini-campings) 
beschikbaar zijn voor campers.
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Qua product constateren we echter dat er nog wel marktruimte 
is. Niet alle camperaars willen op een reguliere camping staan 
en van alle Limburgse campings zijn er slechts 28 die aparte 
campervoorzieningen hebben.  Campings laten ons inziens hiermee 
een kans liggen een aanvullende doelgroep aan hun bedrijf te 
binden. Uit gesprekken met campinghouders weten we echter dat 
veel ondernemers zich hier wel van bewust zijn, maar toch aangeven 
hier vooralsnog geen extra (aparte) plaatsen voor aan te willen 
leggen. 

Veel gehoorde argumenten zijn bijvoorbeeld:
- Het gebrek aan ruimte (buiten de slagboom) of 
- het feit dat men van mening is dat camperaars zo goedkoop
 mogelijk willen staan (wat het voor de ondernemer niet 
 interessant maakt in deze doelgroep te investeren) en
- veel ondernemers geven ook aan dat zij hun reguliere plekken 
 als camperplaatsen zien (waarom onderscheid maken in het soort 
 kampeermiddel?).

Qua prijs zien we ook nog ontwikkelmogelijkheden. De vraag is 
namelijk of de drukte op sommige camperlocaties niet ook deels toe 
te schrijven is aan het lage tarief. Hoewel een lage prijs aansluit bij 
een deel van de vraag (een deel van de camperaars zoekt locaties 
waar men gratis of goedkoop kan staan), is het de vraag of het niet 
verstandig(er) is om aan prijsdifferentiatie te gaan doen.
Met een gemiddelde overnachtingsprijs in Limburg van ruim 13 
euro (op basis van 2 personen, inclusief toeristenbelasting) staan 
camperaars relatief goedkoop (in vergelijking met reguliere 
campings). Exploitanten van camperplaatsen die merken dat ze 

regelmatig vol zitten, zouden kunnen overwegen hun tarief te 
verhogen tijdens de piekperioden. Uit ons onderzoek is gebleken dat 
maar weinig exploitanten dit doen. De meeste hanteren een vaste 
prijs. De vraag is of een tariefdifferentiatie per saldo niet alleen meer 
oplevert, maar ook de spreiding van de camperaars ten goede komt:

Is	het	slim	om	te	streven	naar	een	volledige	bezetting	(door	een	
vast,	laag	tarief	te	hanteren)	of	is	het	verstandiger	te	streven	naar	
omzet-	of	winstmaximalisatie?	Een	camperlocatie	met	50	plaatsen	
en	een	netto	tarief	(exclusief	toeristenbelasting)	van	10	euro	
levert	per	dag	maximaal	500	euro	op.	Dezelfde	camperlocatie	kan	
in	drukke	tijden	met	een	netto	tarief	van	14	euro	deze	omzet	al	
bereiken	met	35	verhuurde	plaatsen…

De vraag is of bij een tariefdifferentiatie klanten van ‘drukke 
locaties’ op de locatie blijven of naar een andere locatie gaan. 
Tijdens de drukke perioden verwachten wij echter beide. Een 
deel zal blijven (en de prijsstijging voor lief nemen) en een deel 
zal ‘vertrekken’. Het is aan de exploitant het tarief zodanig te 
differentiëren dat zijn omzet of winst gemaximaliseerd wordt. Het 
voordeel hiervan is dat de exploitant ondernemer zijn omzet haalt 
met minder klanten of zijn omzet ziet vergroten. Andere locaties 
zullen hun bezettingsgraad zien verbeteren.
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Tot slot zien we nog kansen in het vergroten van de vraag door 
Limburg als camperprovincie te positioneren. De campermarkt zien 
wij als een landelijke groeimarkt en een strategisch uitgewerkte 
promotie van de provincie, bijvoorbeeld in Duitsland of België, kan 
camperaars doen besluiten naar Limburg te komen in plaats van 
naar een andere provincie in Nederland (of naar een ander land). 
Ook reguliere campings doen er verstandig aan hun bedrijf, al dan 
niet met een apart aanbod aan camperplaatsen, beter en meer te 
promoten.

De mening van de bestaande aanbieders over nieuwe locaties en de 
roep om meer sturing geeft aan dat de bestaande aanbieders hun 
markt willen beschermen. Om deze ‘impasse’ te doorbreken en in 
gezamenlijkheid vorm en inhoud te geven aan de kansen die deze 
groeimarkt met zich meebrengt, stellen wij voor een Limburgse 
camperalliantie te ontwikkelen waarin alle partijen (ook de NKC en 
HISWA RECRON) vertegenwoordigd zijn.
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Limburgse gemeenten krijgen steeds meer aanvragen binnen 
van bedrijven of particulieren (vaak in het buitengebied) die een 
camperlocatie willen gaan ontwikkelen. Ook een aantal bestaande 
aanbieders wil haar aanbod graag uitbreiden. Het gaat waarschijnlijk 
om meer dan 500 plaatsen die er mogelijkerwijs bij gaan komen.
Door aan al deze initiatieven medewerking te verlenen is de 
kans groot dat het aanbod dan sneller groeit dan de vraag 
(wat in het verleden bijvoorbeeld gebeurd is bij de bouw van 
recreatiewoningen) en een dalende omzet ontstaat op locaties die 
minder in trek zijn. 

Nu zal een dalende omzet bij camperplaatsen niet direct 
leiden tot problematieken die we bijvoorbeeld bij campings 
en bungalowparken zien (zoals huisvesting arbeidsmigranten 
of permanente bewoning), maar een dalende bezettingsgraad 
zal wel leiden tot minder inkomsten en minder investeringen. 
De kans bestaat daarom dat men geneigd is het perceel dan te 
herbestemmen. Gemeenten doen er ons inziens daarom wel goed 
aan bij de vergunningverlening aan te geven dat een camperplaats 
omwille van een dalende bezetting niet omgezet kan worden 
naar bijvoorbeeld een camping (voor zo ver de locatie dat al zou 
toelaten).

Wij schatten de vraagontwikkeling (met uitzondering van een 
mogelijke piek in 2021) de komende jaren in met 5%. Met 1244 
aparte camperplaatsen zou het theoretisch mogelijk moeten zijn 
om het aantal aparte camperplaatsen jaarlijks te laten groeien met 
ongeveer 60 plaatsen (verspreid over de hele provincie), zonder 
dat de huidige bezettingspercentages van bestaande bedrijven hier 
onder zullen lijden. 

Per regio zou dat kunnen inhouden dat er jaarlijks maximaal 20 
aparte camperplaatsen bij komen. Een hoger aantal per regio zal 
de bezettingsgraad (en daarmee de vitaliteit) van de bestaande 
camperlocaties, maar mogelijk ook van bestaande reguliere 
campings, negatief beïnvloeden.  

Bij voorkeur zou een gedeelte van deze voorspelde marktruimte 
ingevuld gaan worden door bestaande camperlocaties of bestaande 
campings. Uit geografisch oogpunt zouden nieuwe initiatieven 
wellicht het beste kunnen landen in de gemeenten Horst aan de 
Maas, Venray, Leudal, Weert, Nederweert, Roerdalen, Echt-Susteren, 
Stein en Sittard-Geleen en de randgemeenten rond het Heuvelland 
(wellicht in combinatie met het revitaliseren of transformeren van 
bestaande campings).

Ons advies aan gemeenten is om voor de komende vijf jaren een 
jaarlijkse groei van 60 extra camperplaatsen per jaar af te spreken 
over de gehele provincie Limburg. Dat betekent dat er de komende 
vijf jaar maximaal 300 plaatsen bij komen. Bij voorkeur in de 
eerder geografisch aangegeven gebieden. Op deze manier blijft 
het aanbod enigszins in tred met de verwachte groei. Hierdoor 
kan de bezettingsgraad van bestaande locaties stijgen, wat de 
investeringskracht van deze locaties ten goede komt. De kwaliteit 
van het bestaande product zal verbeteren (wat aansluit bij de 
doelstellingen van zowel de regio’s als de provincies) en er wordt 
voorkomen dat er overaanbod ontstaat. 

12. Advies aan gemeenten
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Nieuwe locaties in het buitengebied, zonder onderscheidend 
vermogen, voegen sowieso weinig toe aan het bestaande 
aanbod. Overheden zouden, om er voor te zorgen dat Limburgse 
camperlocaties echt onderscheidend zijn ten opzichte van andere 
delen van het land, de vrije marktruimte vooral moeten laten landen 
bij bestaande camperlocaties, reguliere campings of bijzondere 
plekken (zoals aan het water, bij een jachthaven, nabij een grote 
stad of bij een grootschalig natuurgebied). 

Door het aanbod minder snel te laten groeien dan de verwachte 
vraag, zal de gemiddelde bezettingsgraad per locatie stijgen. 
Ook reguliere campings en vooral mini-campings zullen hiervan 
profiteren, wat de vitaliteit van deze bedrijven ten goede zal komen. 
Een bijkomend effect van de strategie om het aanbod minder snel 
te laten stijgen dan de groei, is dat hierdoor het bestaande aanbod 
eerder ‘vol loopt’ waardoor er schaarste ontstaat die exploitanten de 
mogelijkheid biedt hun tarieven (in het hoogseizoen) wat verder te 
verhogen.

Beheerders en exploitanten van camperlocaties geven we 
daarom het advies goed na te gaan of er op het gebied van 
prijssettingen ‘winst’ te behalen is (bijvoorbeeld de invoering van 
prijsdifferentiatie) en reguliere campinghouders zouden beter 
moeten nagaan of zij voor deze groeiende doelgroep toch niet 
aanvullende plaatsen moeten gaan aanbieden. Limburgse DMO’s 
zouden, in samenwerking met de provincie en de regio’s, Limburg als 
camperprovincie verder moeten promoten. 
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In onderstaand schema geven we onze conclusies en aanbevelingen 
kort weer:

Gemeenten Terughoudend zijn met aanvragen nieuwe camperplaatsen

Per regio (Noord, Midden en Zuid) consensus zien te krijgen over het laten landen van 
nieuwe initiatieven in gebieden met een lage dichtheid qua camperlocaties
Per regio consensus zien te bereiken over beperkte groei in aanbod (bijvoorbeeld 20 
plaatsen per jaar per regio), dus een uitbreiding van het aanbod beperken tot 300 over 
een periode van 5 jaar
Aanvragen voor nieuwe camperplaatsen vooral proberen te faciliteren op bestaande 
locaties of op onderscheidende, bijzondere locaties 
Bestaande ondernemers uitdagen hun product te verbeteren en eventueel (binnen de 
regionale groeicapaciteit) uit te breiden

Campinghouders Verbeteren eigen vitaliteit door aanleg extra camperplaatsen 
(binnen regionale groeicapaciteit)
Mogelijkheden voor campers om op camping te overnachten duidelijker promoten op 
eigen website

Exploitanten van aparte camperlocaties Verbeteren eigen vitaliteit door aanleg extra camperplaatsen 
(binnen regionale groeicapaciteit)
Invoeren van prijsdifferentiatie

DMO’s Versterken promotie en imago van Limburg als camperprovincie met als doel meer 
camperaars naar Limburg te halen
Stimuleren samenwerking tussen aanbieders

Regionale samenwerkings-verbanden en 
provincie Limburg

Monitoren vraag en aanbodontwikkeling (liefst jaarlijks en uitgebreider dan in het kader 
van dit onderzoek is gedaan)
Regionale en provinciale afstemming
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Dat de campermarkt de afgelopen jaren een groeimarkt was staat 
niet ter discussie. Deze groei zal zich naar alle waarschijnlijkheid wel 
gaan doorzetten met een te verwachtte piek in 2021. We hebben 
deze groei na het komende seizoen wat voorzichtiger ingeschat op 
ongeveer 5% per jaar. 

Elke groeimarkt biedt kansen. We zien dit duidelijk terug in het 
aantal aanvragen dat gemeenten ontvangen. We constateren echter 
dat het aanbod veel harder lijkt te groeien dan de vraag.
Verder concluderen we op basis van ons onderzoek dat gemeenten 
geen duidelijke visie hebben ten aanzien van de vele nieuwe 
aanvragen en dat er daardoor een kans bestaat op de ontwikkeling 
van overaanbod. Dat blijkt ook uit het feit dat er aanvragen 
voorliggen om het aanbod, naar schatting, met meer dan 500 
plaatsen toe te laten nemen.

Het is uiteindelijk aan elke individuele gemeente om, in acht nemend 
van adviezen en aanbevelingen uit dit onderzoek, te besluiten 
aanvullende camperlocaties binnen hun gemeente toe te staan. Vrije 
marktwerking stimuleert ondernemerschap en zorgt voor innovatie. 
De keerzijde van de medaille is dat een te snelle groei van het aantal 
camperlocaties de vitaliteit van de bestaande bedrijven negatief kan 
beïnvloeden. Te veel, mogelijk niet goed landschappelijk ingepaste 
locaties, komen ook het landschappelijk buitengebied van Limburg 
niet ten goede.

Ons advies aan de Limburgse gemeenten is daarom terughoudend 
te zijn met het goedkeuren van nieuwe aanvragen voor aparte 
camperplaatsen.  Het is verstandiger in te zetten op het stimuleren 
van bestaande ondernemers de vrije marktruimte verder goed 
te gaan benutten en aanvragen van ‘markttoetreders’ vooral te 
toetsen aan de locatie en onderscheidend vermogen. Het wordt 
afgeraden om als gemeenten zelf camperlocaties aan te leggen of 
te exploiteren. Er is immers voldoende interesse uit de markt om de 
verwachte groei op te vangen.

Bovenstaand advies is voorgelegd aan de Breda University of Apllied 
Sciences (BUAS). Zij onderschrijven het advies en voegen de volgende 
punten nog toe:

Pop-up voor piek
Het toestaan van tijdelijke voorzieningen voor campers (in de vorm 
van een pop-up concept) zou mogelijk zijn om aan de ene kant de 
piek in het hoogseizoen op te pakken en ook de piekvraag rondom 
evenementen te faciliteren. Mochten de effecten van de Coronacrisis 
langer aanhouden, kan ook tijdelijk extra capaciteit gerealiseerd 
worden. 

Stimuleer het bezoeken van meerdere plekken in de 
provincie
Naast duidelijkere promotie voor de provincie als een ideale 
bestemming voor de camperaars, kan het ontwikkelen van 
arrangementen waarin men een rondreis/roadtrip door de provincie 
maakt ook meer loyaliteit stimuleren.



47 ©Leisure Brains, februari 2021

Denk in lifestyles bij promotie
Zowel in de ontwikkeling van campagnes m.b.t. de 
camperbestemming Limburg als in de promotie van de individuele 
camperplaatsen/camping, is het belangrijk te denken in Leefstijlen. 
Hiermee kunnen ondernemers beter inspelen op bezoekmotieven en 
wensen van hun gasten.

Verder onderzoek
Verder onderzoek en monitoring van de vraag en het aanbod 
m.b.t. de camperaars zijn wenselijk om continue optimaal aan de 
marktwensen te voldoen. 
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NKC maart 2019, IS UW GEMEENTE KLAAR VOOR 4 MILJOEN NIEUWE 
BEZOEKERS? Handreiking om uw gemeente campervriendelijk te 
maken.

NKC maart 2019, ONTVANG 4 MILJOEN NIEUWE BEZOEKERS! 
Handreiking om een nieuwe doelgroep te bereiken.

NKC maart 2019, OMARM DE CAMPER OP UW (MINI)CAMPING! 
Handreiking om een snel groeiende doelgroep te faciliteren. 

NKC maart 2019, OMARM DE CAMPER OP UW RECREATIETERREIN! 
Handreiking om een snel groeiende doelgroep te faciliteren. 

NKC, datum onbekend. Veilig parkeren en overnachten met een 
camper op parkings, camperplaatsen en campings.
Toerisme Vlaanderen 2020, Investeren in camperplaatsen, inspiratie 
en informatiebundel.

Visie Facet 2012, ruimtedenkers in recreatie  

NKC RECRON 2012, convenant inzake camperplaatsen

BOVAG 2020, diverse artikelen. 
Visie en Actieprogramma Recreatie en Toerisme Midden-Limburg 
Maart 2019

Bestemming 2030 Visie Vrijetijdseconomie van de regio Zuid-Limburg 
Actieprogramma Vrijetijdseconomie Noord-Limburg 2018 – 2025 
https://www.cbs.nl/nl-nl/dossier/cbs-cijfers-coronacrisis/wat-zijn-de-
economische-gevolgen-van-corona-

https://insights.abnamro.nl/2020/10/de-nederlandse-economie-tijdens-
covid-19-economische-gevolgen-van-de-tweede-golf/
https://www.neimed.nl/nl/nieuws/arbeidsmarkt-langere-termijn-
gevolgen-corona

https://www.cbs.nl/nl-nl/dossier/cbs-cijfers-coronacrisis/wat-zijn-de-
gevolgen-van-corona-voor-arbeid-en-inkomen-

https://www.e-c-f.com/fileadmin/templates/4825/images/statistics/
europabestand_RM.pdf

De vakantiemarkt 2019 - NBTC-NIPO Research
https://www.nbtcniporesearch.nl/nl/home/marktinformatie/vakantie/
rapportages.htm

Campertoerisme, een internationale verkenning met kansen voor 
Zeeland. Kenniscentrum Kusttoerisme

Inhoudelijke begeleiding, afstemming en advisering heeft plaatsgevonden 
met de Provincie Limburg en vertegenwoordigers van de gemeenten 
Venray, Peel en Maas, Leudal, Roerdalen, Valkenburg aan de Geul en 
Beekdalen. Speciale dank gaat uit naar Goof Lukken van de BUAS en Diana 
Korteweg-Maris van het Kenniscentrum Kusttoerisme en de Hogeschool 
Zeeland voor hun inhoudelijke bijdrage en Hiskia Lelieveld van BRO voor de 
ruimtelijke advisering. 

13. Bronnen en begeleiding
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Camperlocaties per gemeente

Noord Limburg
Totaal aantal aparte camperlocaties / aantal plaatsen 17 / 339
Totaal aantal campings met aparte camperplaatsen / 
aantal plaatsen  15 / 256
Totaal aantal campings / aantal plaatsen 47 / 2169

Aparte camperlocaties
Gemeente Mook en Middelaar
Camperplaats Starthoeve Mook 9
Camperplaats Eldorado Plasmolen 13

Gemeente Bergen
Dagstrand Seurenheide Well 75
Parking rest. De Wellsche hut Well 6
Landgoed Blijenbeek Afferden 3
Jachthaven t Leuken Well 60

Gemeente Gennep
Old Inn Ottersum 20
Parking Martinushof Gennep 5
Eethuis de Diepen Milsbeek 10

Gemeente Venlo
Camperplaats de Boswesels Venlo 16
Jachthaven Venlo Venlo 20

Gemeente Horst aan de Maas
Camperplaats Kompas Grubbenvorst 30
Hotel rest. De Lindenhoeve Grubbenvorst 5

Gemeente Peel en Maas
Chauffeurscafé de Pleisterplaats Kessel 5
Camperplaats Kessel Kessel 25
Camperplaats Onder en Eindt Helden 8
Camperplaats Nieuwe Hof Meijel 29

Campings met aparte camperplekken

Gemeente Mook en Middelaar
Camping de Geuldert Plasmolen 10

Gemeente Bergen
Camping Bos en Heide Bergen 30
Camperpark Roland Afferden 38
Camperplekken camping Leukermeer Well 20
Klein Canada Afferden 11

Gemeente Gennep
Parc Buitengewoon Ven-Zelderheide 11

Gemeente Venlo
De Spekberg Blerick 10
Roompot Klein Vink Arcen 10

14. Bijlagen
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Gemeente Beesel
Camping t Eyveld Beesel 20
Camping Natuurplezier Reuver 6
Camping Petrushoeve Beesel 15

Gemeente Venray
Vakantieboerderij de Pionier (GA) IJsselstein  15

Gemeente Horst aan de Maas
Mini-camping D’n Tiel Merselo 10

Gemeente Peel en Maas
Camping Heiderust Baarlo 30
Camperplaatsen Beringerzand Beringen 20

Campings

Gemeente Bergen
Mini-camping D’n Dikkenberg Wellerlooi 12
Mini-camping Halve Maan  Well 23
Kampeerboerderij de Smal Bergen 25
Mini-camping Hoeve de Maasduinen Wellerlooi 25
Mini-camping de Beukenhof Well 35
Camping Heidehof Wellerlooi 50
Camping Roland Afferden 75

Gemeente Gennep
Camping de Bloksberg Gennep 25
Mini-camping De Niers Ven-Zelderheide 24
Hoeve Carpe Diem Heijen 20

Gemeente Venlo
Mini-camping nabij de Fossa Eugeniana Venlo 15
Camping de Weerd Venlo 20

Gemeente Beesel
Camping Natuurplezier Reuver 55

Gemeente Venray
Minicamping Op den Boender Castenray 20
Camping Valkenberg Castenray 15
Minicamping de Linde Merselo 25
Mini-camping Den Tiel Merselo 30
Camping t Veerhuys Blitterswijck 40

Gemeente Horst aan de Maas
T Heike Lottum 20
Mini-camping Californie Grubbenvorst 15
Mini-camping de Merel Melderso 20
Camping Forrest Camp Swolgen 20
Camping de Rozenhorst Lottum 25
Camping de Sleng America 15
Camping Boszicht Lottum 17
Mini camping t Rouweelse Veld Kronenberg 18
Bergerhof Recreatie Sevenum 15
Camping Kasteelse Bossen Horst 20
Camping de Maashof Lottum 80
Kasteel Ooijen Broekhuizenvorst 100
Camping de Schatberg Sevenum 540
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Gemeente Peel en Maas
D’n Aenstoot Kessel 100
Bovensbos Helden 35
Camping t Vossenven Egchel 10
Mini-camping Ut Tumpke Kessel 26
Camping de Peelweide Grashoek 20
Minicamping de Torenvalk Grashoek 15
Mini-camping t Haasje Grashoek 16
Camping de Berckt  Baarlo 244
De Breebronne  Maasbree 6
Camping In t niet Maasbree 8
Mini-camping De Breukerheide Maasbree 20
De Oda Hoeve Kessel 90
D’n Ulend Kessel 32
Camping De Hazenakker Kessel 19
Camping Aan de Linde Maasbree 10
Kampeerbos Simonshoek Meijel 40

Midden Limburg

Totaal aantal aparte camperlocaties / aantal plaatsen 16 / 243
Totaal aantal campings met aparte camperplaatsen / 
aantal plaatsen    3  /  49
Totaal aantal campings / aantal plaatsen 23 / 934

Aparte camperlocaties

Roermond
Parking Landhotel Bosrijk Roermond 5
Camperplaats Helenawerf Roermond 20
Camper Area Roermond Roermond 25
Roermond City Marina Roermond 12

Weert
Hoeve Lieshout (café) Weert 10
Camperplaats Weert Weert 28

Nederweert
Vakantiehuis de Meule Ospeldijk 12
Camperplaats de Peeldijk (kwekerij) Ospel 20

Leudal
Camperplaats Twins Grathem 10
Camperplaats Otje Neer 25
WSV Neer Neer 12
Camperplaats Ittervoort Ittervoort 30
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Maasgouw
Parking Brasserie Lakerhof Ohe en Laak 3
Parking Waterstraat Thorn 3
Fietscafe de Tump Heel 4
Camperplaats Mispadenhof Maasbracht 24

Campings met aparte camperplekken

Roermond
Camping Spikkerdal  Roermond 20

Leudal
Camping Geelenhoof Kelpen-Oler 4

Maasgouw
Jachthaven/ camping de Maasterp Ohe en Laak 25

Campings

Roermond
Camping Maasterras Asselt Asselt 20
Camping Raayerhof Swalmen 10
Camping Velmans Roermond 140
Resort Marina Oolderhuuske Roermond 200

Weert
Natuurkampeerterrein WEGA Weert 50
Mini-camping de Toerist Weert 25

Nederweert
Camping de Waatskant Ospel 13
Mini-camping de Riet Nederweert 15
Camping Klein Schoor Nederweert 12

Leudal
Boerderijcamping Straoterhof Haler 10
Landgoed Lemmenhof Ell 29
Camping Geelenhoof Kelpen-Oler 22
Camping de Leistert Roggel 10

Maasgouw
De Sangershoeve Ohe en Laak 40
Comfortparc Wessem Wessem 80
De Maashoeve Ohe en Laak 58

Roerdalen
Boerderijcamping Terweijerhof Koningsbosch 15
Camping Bohmerwald Koningsbosch 60
Mini-camping t Haldert Herkenbosch 35
Camping Biej de Vogel Montfort 40
Minicamping van Kempenhof Melick 35

Echt-Susteren
Minicamping de Diergaard Maria-Hoop 3
Camping Marisheem Echt 15
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Zuid Limburg

Totaal aantal aparte camperlocaties / aantal plaatsen 10 / 219
Totaal aantal campings met aparte camperplaatsen / 
aantal plaatsen  10  /140
Totaal aantal campings / aantal plaatsen 43 / 1625

Aparte camperlocaties

Maastricht
A2 campercentrum Gronsveld 5
Camperplaats Maastricht Maastricht 100
Maastricht Marina Maastricht 24
Camping Hoeve de Ploeg Maastricht 30

Beek
Parking Kasteel Genbroekstraat Beek 2

Kerkrade
Parking Kasteel Ehrenstein Kerkrade 5

Heerlen
Auberge de Rousch Heerlen 10

Sittard-Geleen
Parking de Nieuwe Hateboer Sittard 10

Brunssum
Parking Schuttershuuske Brunssum 5

Landgraaf
Camperplaats Landgraaf Landgraaf 28

Campings met aparte camperplekken

Valkenburg aan de Geul
Campercamping Den Driesch Valkenburg 48

Eijsden-Margraten
Camping Grensheuvel Noorbeek 20
Boerderijcamping Gasthoes Bemelen 5

Gulpen-Wittem
Camping Gronselerput Wijlre 7
Camping Schaapskooi Mergelland Epen 3

Heerlen
Camping Hitjesvijver Heerlen 9

Landgraaf
Camping de Watertoren Landgraaf 6

Voerendaal
Camping Colmont Colmont 7
Camping t Hemelke Hulsberg 7

Meerssen
Camping Geuldal Meerssen 28
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Campings

Valkenburg aan de Geul
Mini-camping Waalheimer Farm Walem 15
Mini-camping de Zonnehoeve Valkenburg 10
Mini-camping de Hubertushoeve Walem 15
Camping de Linde Valkenburg 20
Camping de Cauberg Valkenburg 30
Camping Oriëntal Valkenburg 40

Eijsden-Margraten
Camping Hof van Libeek Sint Geertruid 15
Camping de Kloostermuur Noorbeek 30
Camping de Oosterdriessen Eijsden 40
Riva Recreatie Sint Geertruid 33
Boerderijcamping Beckers Margraten 15
Camping de Mescherhei Sint Geertruid 40

Gulpen-Wittem
Zinkviooltje Epen 65
Kampeerboederij de Chever Epen 18
Mini-camping de Appelboerderij Epen 10
Camping Oosterberg Epen 200
Mini-camping het Bovenste Bos Epen 8
Camping Trintelen Eys 15
Mini-camping Groenendaal Gulpen 15
Camping Welkom Slenaken 60
Camping de Puthof Reijmerstok 25
Camping Aleleyn Epen 15
Camping Vinkenhof Schin op Geul 20
Camping Heuvelland Oaze Heijenrath 25
Mini-camping Geulhof Mechelen 15
Camping Osebos Gulpen 230

Beekdaelen
Hoeve Krekelberg Schinnen 20
Camping Mareveld Schimmert 40
Camping Oensels fruitweike Schimmert 10
Camping de Botkoel Puth 25
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Vaals
Camping Vandenbooren Vijlen 20
Mini-camping Voncken Vijlen 15
Camping de Rozenhof Vijlen 16
Camping Gene Zijde Vijlen 15
Boerderijcamping Schrouff Vijlen 15
Cotteserhoeve Vijlen 165
Hoeve de Gastmolen Vaals 12

Landgraaf
Minicamping de Limburgerhof Landgraaf 30
Camping de Watertoren Landgraaf 120

Voerendaal
La Dolce Vita Ransdaal 14
Camping Op Gen Beugelskoel Ransdaal 40
Minicaping aan de Beemden Hulsberg 25

Meerssen
De Boskant Geulle 20
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Reacties ondernemers op de stelling dat er nog 
marktruimte is en het geen probleem is dat er nog 
camperplaatsen bij komen

Gemeenten moeten / mogen niet concurreren  met reguliere 
campings.

Camperplaatsen hebben grote privé investeringen, gemeenten doen 
dit met belastinggeld waar reguliere bedrijven niet tegenop kunnen. 

Camperaars rijden middels een app en overnachten liefst zo 
goedkoop mogelijk. 

Per gemeente moet men streven naar een maximum aantal camper 
voorzieningen en daarbij de kleine campings ook meenemen, 
gekeken moet worden naar marktwerking en concurrentie.

Campers horen op een camping, waarom anders behandelen dan 
iemand met en tent of caravan? Geef de campings de extra ruimte 
mocht er meer behoeften zijn aan camperplaatsen.

Er is genoeg aanbod in Zuid-Limburg

We hebben een prachtige plek, we zijn goedkoop en maar zelden 
vol.

Variatie in aanbod is prima maar overkill is uiteindelijk voor niemand 
goed.

Andere ondernemers is prima; gemeentelijke plekken bekostigt met 
overheidsgeld vinden wij een slecht plan.

Per gemeente ruimte bieden voor 1 camperplaats. 

De gemiddelde bezetting op mijn camperplaats is circa 30%. Als er 
een tweede of derde camperplaats bij komt, dan zakt de bezetting 
onder een aanvaardbaar minimum. 

In de ruimtelijk ordening heb je het criterium van de “economische 
uitvoerbaarheid” bij bestemmingsplanwijzigingen. Een tweede 
camperplaats zou dat moeten aantonen, hetgeen heel moeilijk zal 
zijn als ik te maken heb met een bestaande bezetting van 30%.

Een tweede camperplaats zou mijn levensvatbaarheid sterk onder 
druk zetten. De camperplaats is nu nog verliesgevend. De bezetting 
moet nog met 200% stijgen wil er winst gemaakt kunnen worden. 
Een tweede camperplaats zou het faillissement inluiden.

Het aanbod aan campers stijgt dan wel, maar het aanbod caravans 
en tenten neemt evenredig (of meer) af. 

Extra camperplaatsen verstoort de markt: er dreigt dan een overschot 
hetgeen met name voor de reguliere campings negatief kan zijn. 
Beste oplossing is om de huidige campings ook voor campers in te 
richten. Maar dit gebeurt natuurlijk al jaren.

Vrije markt eens, maar niet met overheid als initiatiefnemer of 
beheerder.

Reacties ondernemers
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Er zijn voldoende camperplaatsen in de regio dus hoeven er geen 
meer bij, deze moeten bij een bestaande camping komen.

Er is nu in mijn regio genoeg ruimte voor de campers. Geef de 
huidige campings de kans deze “gaten “op te vullen.

Er is al veel uitgebreid en de nieuwe camperaar staat ook graag op 
reguliere kampeerplaatsen, laat eerst maar eens een paar jaar de 
gevestigde plekken een betere bezettingsgraad krijgen.

Het aantal campers stijgt, maar er was al sprake van overaanbod.

Laat de ondernemers dit voortouw nemen.

Naar mijn mening moet je met kwaliteit en locatie toegevoegde 
waarde leveren aan het product en de beleving van camperplaatsen 
en voorkomen dat door wildgroei de markt zo onder druk komt te 
staan dat er teveel van hetzelfde is met als gevolg dat niemand meer 
een fatsoenlijke prijs kan vragen. 

De huidige prijzen zijn al ontzettend laag in verhouding tot 
regulier kamperen, terwijl er steeds meer behoefte is aan goede 
voorzieningen.

Reacties ondernemers op de stelling dat overheden meer moeten 
sturen op het aanbod, want anders is er te veel wildgroei.

Wat wordt hier gevraagd? Er is een vrije markt daar schermt de 

overheid vaak genoeg mee. Waarom moet bv een gemeente 
accommodatie aanbieden? Wildgroei in Nederland? Iedere 
vierkante meter heeft een bestemming en vaak niet de bestemming 
verblijfsrecreatie.

Niet te makkelijk van ander gronden, recreatiegrond maken.

Er moet rekening gehouden worden met de levensvatbaarheid van 
marktpartijen die eerder al hun nek hadden uitgestoken. Het kan en 
mag niet zo zijn dat deze in de problemen komen hierdoor.

Medewerking verlenen zou alleen kunnen als dat niet leidt tot het in 
de problemen brengen van de reeds bestaande partij. Die toets moet 
plaatsvinden. In een kleine gemeente is 1 camperplaats al veel. Zeker 
als er ook nog 2 campings zijn die ook campers verwelkomen en de 
buurgemeente op eigen houtje ook camperplaatsen gaat aanleggen 
zo’n 3 km verderop.

Overheid moeten de gevestigde ondernemers ondersteunen in 
mogelijkheden bieden om hun bedrijven up-to-date te houden. 

Overheden moeten vooral niet de markt gaan verstoren door met 
belastinggelden zelf initiatieven te ontwikkelen.

Bij een andere camperplaats staan ze veel te kort op elkaar terwijl 
wij wel alles verder uit elkaar moeten zetten van de brandweer i.v.m 
de brandveiligheid.

Terughoudendheid zijn met vergunningen bij bijvoorbeeld 
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boerenbedrijven en anderen die recreatie niet als corebusiness 
hebben.

Gemeente zou de ondernemers in eigen gemeente meer moeten 
promoten via internet en hun eigen website (doorlinken).

Kwaliteit is o.a. ook locatie, spreiding en kwantiteit. De overheid 
heeft het primaat op de ruimtelijke ordening en moet hierin ook 
regie nemen. Daarbij pleit ik voor het weren van hobbyisten die de 
markt verstoren ten koste van professionele partijen.

Campers gewoon op de campings, niet op een plek aangelegd met 
gemeenschapsgeld.

Hoe groter de camper zoveel te minder geven ze uit.

De Limburgse kampeersector heeft veel ‘last’ van de sterke lobby 
van de camperclubs in Nederland (bv NKC). Zij pleiten (vaak met 
succes) bij gemeentes voor aanleg van camperplaatsen. Hierbij 
worden allerlei argumenten aangevoerd die vaak nergens op 
gebaseerd en erg discutabel zijn. Deze lobby is vooral gericht 
op het met gemeenschapsgeld aanleggen van (liefst) gratis 
overnachtingsplaatsen voor camperaars. Dit is per definitie natuurlijk 
geen taak voor de overheid, laat staan dat hier een gewone burger 
voor zou moeten betalen middels belastingen. 

Er zijn in Zuid Limburg meer dan voldoende campings/
camperplaatsen beschikbaar, ook voor campers. 

De gemiddelde Limburgse campingeigenaar heeft deze doelgroep al 
lang ontdekt en biedt meer dan voldoende voorzieningen voor deze 
camperaars aan. 

Helaas moeten wij dit met eigen middelen financieren en helaas 
kunnen camperaars hier niet gratis overnachten.

Deze groep wordt hoofdzakelijk gedreven door een zoektocht naar 
gratis, of op zijn minst ,spotgoedkope overnachtingsplaatsen, liefst 
op eerste rang plaatsen. 

Een gemeente en provincie zou niet moeten kiezen voor de 
lobbyisten, maar moeten opkomen voor ondernemers die al jaren 
een geweldig toeristisch product aanbieden. Recreatieondernemers 
laten zich hierbij leiden door de ontwikkelingen in de markt: als 
gasten met een tent komen, maken wij tentplaatsen, komen ze met 
een caravan, dan komen er plaatsen voor caravans. En als nu blijkt 
dat men met een camper wil komen kamperen, dan zijn wij de eerste 
die hierin zullen faciliteren. 

Een overheid die denkt dat hier een taak voor haar is weggelegd, 
verstoort de markt. Dit is niet alleen onwenselijk, maar soms zelfs 
juridisch verboden (bv de illegale camperplaats die een gemeente 
heeft laten aanleggen). 

Een onderzoek naar ‘hoe huidige ondernemers ondersteund kunnen 
worden in investeren in nieuwe ontwikkelingen’ zou veel zinvoller 
zijn dan het onderzoek dat ik nu aan het invullen ben.



59 ©Leisure Brains, februari 2021

Ik ben van mening dat er voldoende aanbod is qua camperplaatsen.

Toeristenbelasting afschaffen, dit komt geheel niet ten goede aan de 
camperaas deze laten zo al genoeg geld achter met hun besteding .

Prijzen worden verhoogd i.v.m. verdere investeringen in 
automatisering op camperpark.

Ben zelf van mening dat gemeente en de provincie veel meer 
aandacht aan de bestaande camperplaatsen zou moeten schenken, 
zodat deze beter op kaart worden gezet. In alle opzichten een 
verbetering zowel voor onszelf als ondernemer de gemeente.
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Reactie gemeenten op vraag naar nieuwe initiatieven en 
beleid

Gemeente Leudal
Er is al een tijd een toename van het aantal aanvragen. In de meeste 
gevallen gaat het om informele aanvragen. Het gaat sowieso om 4 of 
5 locaties verspreid over de gemeente met zo’n 100 plaatsen totaal. 
Dit zijn vragen van toetreders tot de R&T markt (particulieren met 
een stuk grond), een horeca ondernemer die een oud campingterrein 
ombouwt en 2 agrariërs die vrijkomende gronden en bebouwing 
hiervoor willen inzetten (nevenactiviteit). De gemeente heeft geen 
beleid hierop, maar ambtelijk wil men dat wel, liefst regionaal.  

Gemeente Stein 
Er zijn geen actuele aanvragen. Men heeft 2 initiatieven afgewezen in 
2019 en 2020 omdat de gewenste locaties ruimtelijk niet aanvaardbaar 
waren. Tussen 2018-2019 hebben we een pilot toegestaan voor een 
paar campers bij het veerpont in Berg aan de Maas. De aanloop was 
echter te groot en er was flinke weerstand in de buurt vanwege 
overlast. Vandaar dat deze pilot is stopgezet. Er is geen actueel beleid. 
Het bestemmingsplan maakt dit binnen de meeste bestemmingen niet 
rechtstreeks mogelijk. Wij hebben hier ook geen afwijkingsregels voor 
opgesteld zoals bijvoorbeeld wel bij B&B. Reden is dat voor ons de 
afweging of er campers zijn toegestaan maatwerk is. 

Gemeente Mook & Middelaar
Er is één initiatief binnen de gemeente waarbij de mogelijkheid van 
camperplaatsen worden verkend. Men wil dat in twee fases doen. 
Eerst 8 plaatsen, als dit goed loopt een toevoeging van nog eens 12 

plaatsen. Men heeft geen beleid voor nieuwe camperplaatsen, vaak 
past dit middels een omgevingsvergunning in het bestemmingsplan.

Gemeente Weert
Weert heeft een prachtige camperlocatie die heel goed loopt en bijna 
altijd volledig bezet is. Deze locatie heeft ook een prijs ontvangen 
voor beste NL camperlocatie. De markt voor campers en dus ook de 
vraag naar overnachtingsmogelijkheden voor campers is groeiende. 
Dat merken wij ook binnen onze gemeente. Daarnaast zijn er ook 
bedrijven die door omzetverlies tgv Corona creatief nadenken over 
mogelijkheden om aanvullende inkomsten te verwerven. Wij merken, 
dat het aanbieden van camperplaatsen daarbij regelmatig opkomt 
bij ondernemers. Dit, omdat er relatief lage investeringen nodig 
zijn in combinatie met de toenemende vraag. Het is van belang 
als gemeenten in het algemeen om in te spelen op de groeiende 
vraag naar camperplaatsen. In Weert is er geen specifiek beleid voor 
ontwikkeld, maar er is wel snel geanticipeerd op een aanvraag tot 
realisatie in het verleden i.v.m. de stijgende marktbehoefte.

Gemeente Roermond
Op dit moment loopt een aanvraag voor 25 camperplaatsen bij de 
Noorderplas. Vorig jaar zijn 10 camperplaatsen vergund bij de Rosslag 
in Herten. Wij hebben geen specifiek beleid over camperplaatsen. 
De regels en kaders van de bestemmingsplannen zijn van toepassing. 
Daarnaast worden de afspraken, gemaakt in de regio (regionale visie 
R en T ML), gehanteerd.

Reacties gemeenten
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Gemeente Beekdaelen
Er is een aanvraag. Het eerste overleg wordt gepland. Aantal is nog 
niet bekend. Er is geen sprake van specifiek beleid. 
 
Gemeente Meerssen
Er zijn geen concrete aanvragen voor camperplaatsen. De gemeente 
heeft geen specifiek beleid voor camperplaatsen. 
(inmiddels heeft zich een initiatiefnemer gemeld die voornemens is 
een camperfaciliteit met 80 plaatsen te realiseren)

Gemeente Venray 
Er zijn momenteel geen aanvragen van initiatiefnemers die een 
camperplek willen beginnen. Er is wel animo, maar niet iedereen 
zet door in een principe verzoek. Net voor de zomer 2020 is lokaal 
nieuw beleid toerisme vastgesteld. Er wordt in dit beleid niet 
specifiek gesproken over toestaan van camperlocaties, maar wel voor 
uitbreiding van kwalitatieve verblijfsrecreatie in Venray. Hieronder valt 
ook een camperplek. 

Gemeente Nederweert
Men heeft een tiental plaatsen waar campers kunnen staan (deels bij 
campings). Op dit moment zijn geen aanvragen of vooroverleggen 
daaromtrent bekend. Men heeft geen  specifiek beleid voor 
camperplaatsen. Voor de binnenplanse ontheffingsmogelijkheden 
(kleinere campings) van bestemmingsplan Buitengebied wordt geen 
onderscheid gemaakt tussen caravans of campers.  Algemeen kan over 
recreatie in het buitengebied gezegd worden:
Nieuwe recreatiebedrijven zijn, onder voorwaarden, mogelijk op 
voormalige agrarische bedrijfslocaties (VAB’s) buiten de LOG’s. 

Hierdoor wordt gebruik gemaakt van bestaande bebouwing en wordt 
onnodige extra verstening in het buitengebied voorkomen. Een goede 
landschappelijke inpassing is één van de voorwaarden. 
Het bestemmingsplan biedt mogelijkheden om kleinschalig kamperen 
(tot 25 kampeerplaatsen) via ontheffing toe te staan bij agrarische 
bedrijven en burgerwoningen. 
Een volledige nieuwe ontwikkeling leidt tot extra verstening van 
het buitengebied. Mogelijkheden tot medewerking zijn eventueel 
mogelijk op basis van maatwerk. Er is geen aparte regeling voor 
verblijfsrecreatie op nieuwe locaties in het bestemmingsplan 
opgenomen. Concrete initiatieven worden beoordeeld wanneer deze 
zich aandienen. 
Specifiek beleid rond campers is er niet.

Gemeente Echt Susteren
Er zijn geen initiatieven bekend voor camperparkeerplaatsen. Men 
heeft ook geen bijzonder beleid ten aanzien hiervan. Initiatieven 
worden getoetst aan de ruimtelijke kaders uit bestemmingsplan en 
Structuurvisie. 

Gemeente Peel en Maas
De gemeente heeft geen specifiek beleid m.b.t. de realisatie van 
camperplaatsen. Initiatieven worden per geval behandeld en regionaal 
besproken. We zien wel een stijging van het aantal verzoeken voor de 
realisatie van camperplaatsen en dat heeft er mede toe geleid dat wij 
voorgesteld hebben om een onderzoek uit te voeren naar de “echte 
vraag” m.b.t. de campermarkt. Men heeft in de gemeente al een 
aantal camperplaatsen die “in bedrijf zijn” en een aantal verzoeken 
die lopen/ in ontwikkeling zijn. 
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Gemeente Beesel
Er zijn geen concrete plannen vanuit externe initiatiefnemers. Wel 
is de gemeente bezig om, naar aanleiding van een motie van de 
gemeenteraad (juli 2019) de behoefte voor een vrije camperplaats 
binnen de gemeente te onderzoeken. In raadsvergadering van 
december moet de uitwerking van de camperlocaties gerepresenteerd 
worden. Men oriënteert zich op een drietal plaatsen. 

Gemeente Voerendaal
In Voerendaal zijn er momenteel geen aanvragen. De gemeente 
Voerendaal heeft geen beleid omtrent nieuwvestiging van 
camperlocaties.

Gemeente Gennep
Er vinden gesprekken plaats met een initiatiefnemer die 25 
camperplaatsen wil aanleggen. Qua vergunningen is het nagenoeg 
geregeld, alleen loopt het qua nutsvoorzieningen wat stroef. 
Daarnaast ligt er nog een andere aanvraag.  In Gennep is er geen 
specifiek beleid voor nieuwvestiging van camperplaatsen. 

Gemeente Venlo 
In de afgelopen jaren zijn er diverse initiatieven voor camperlocaties in 
de gemeente Venlo geweest, in rijpheid variërend van mooie dromen 
tot uitgewerkte en onderbouwde plannen. Geen enkele van deze 
plannen is echter gerealiseerd. In gesprekken met initiatiefnemer blijkt 
in de meeste gevallen dat de plannen niet doordacht / uitgewerkt 
zijn en ervaring / kennis ontbreekt. Als er dan wordt gevraagd om 
een goed uitgewerkt en onderbouwd plan, haakt deze groep af. 
Daarnaast zijn een aantal serieuzere initiatieven geweest die tot een 

formele aanvraag zijn gekomen, deze sneuvelden op de beoogde 
locaties. Op dit moment zijn er twee initiatieven die lopen. De 
gemeente Venlo heeft geen afzonderlijk beleid voor camperlocaties. 
Voor de advisering op camperinitiatieven is het  Regionaal 
Ontwikkelkader Verblijfsrecreatie uitgangspunt, daarnaast worden 
initiatieven op gemeentelijk niveau getoetst aan bestemmingsplan en 
wordt er indien aan de orde breed advies gevraagd intern (planologie, 
waterveiligheid, natuur-groen-landschap, et cetera). 

Gemeente Horst aan de Maas
Er zijn twee actuele initiatieven. Daarnaast wordt op dit moment een 
afspraak gepland met een initiatiefnemer en een adviseur om nieuwe 
plannen voor een camperplaats op locatie toe te gaan lichten. Men 
heeft geen specifiek beleid voor camperplaatsen. Alle initiatieven 
moeten aan de visie verblijfsrecreatie en aan de regionale kaders 
voldoen. De gemeente ziet verder dat naast camperplaatsen er ook 
zeer regelmatig nieuwe initiatieven voor (uitbreiding van) regulier 
kleinschalig kamperen binnenkomen. Volgens de gemeente is deze 
trend net zo belangrijk als de ontwikkeling van het aanbod aan 
camperplaatsen. 

Gemeente Valkenburg aan de Geul
Er zijn op dit moment drie informele aanvragen bekend van 
initiatiefnemers die een camperlocatie willen starten. Het actueel 
beleid vermeldt het volgende wat betreft camperlocaties: 
Camperbezitters zijn een interessante doelgroep voor Valkenburg 
aan de Geul. Om op deze doelgroep van camperbezitters in te 
spelen wordt ingezet op de ontwikkeling van terreinen voor 
(zelfvoorzienende) campers bij of naast reguliere campings in 
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Valkenburg aan de Geul. Voorbeeld waar dit reeds gebeurd en waar 
dit doorontwikkeld zal worden is bij camping Den Driesch. Verder 
wordt er verwezen naar de nota kampeerbeleid 2015.
 
Gemeente Gulpen Wittem
Momenteel zijn er geen aanvragen bekend voor camperplaatsen. 
Daarnaast heeft men binnen het kampeerbeleid ook geen specifiek 
beleid omtrent nieuwvestiging van camperlocaties. 

Gemeente Sittard Geleen
Er zijn voor nu geen concrete aanvragen bekend van initiatiefnemers 
die een camperplaats willen starten in Sittard-Geleen. Voor Sittard-
Geleen is er geen actueel beleid speciaal gericht op camperplaatsen.

Reactie gemeente Brunssum
Er is sprake van een ondernemer die op termijn wel een camperplaats 
wil inrichten. Op dit moment kunnen op de parkeerplaats aldaar wel 
al een aantal campers verblijven voor korte duur. De gemeente heeft 
geen actief beleid. Men stuurt er op via het bestemmingsplan. 

Gemeente Landgraaf
Er zijn momenteel geen initiatiefnemers die in Landgraaf een 
camperplaats willen starten. Wel is het zo dat een lokale camping een 
principeverzoek voor uitbreiding van de camping heeft ingediend. 
Daarbij hoort ook een eventuele upgrade van de camperplaats, 
mogelijk met extra nieuwe plaatsen. De gemeente heeft geen 
specifiek beleid t.a.v. het toevoegen van camperplaatsen. Naast 
de gebruikelijke gemeentelijke paden waar een dergelijk initiatief 
overheen moet, gelden nieuwe camperplaatsen als een toevoeging 

van recreatieve verblijfsaccommodaties. Wanneer een dergelijk 
initiatief mogelijk en wenselijk is, afstemming noodzakelijk is en 
men het plan besluitrijp acht, legt men voor aan de Themagroep 
Vrijetijdseconomie in Zuid-Limburg.

Gemeente Vaals
Uit navraag blijkt dat wij in Vaals geen beleid hebben ten aanzien van 
camperplaatsen. We krijgen af en toe een aanvraag en deze wordt 
dan getoetst aan het bestemmingsplan. Wij zijn wel benieuwd naar 
uw bevindingen.

Gemeente Beek
Er zijn geen aanvragen bekend. Er is geen actueel beleid. Er zijn 
in het verleden wel twee camperstandplaatsen door de gemeente 
gerealiseerd.

Gemeente Roerdalen 
Er ligt 1 concrete aanvraag, het betreft een locatie nabij Rothenbach 
(10 plekken). We hebben geen actueel beleid. Dit is wel, in SML 
verband, in ontwikkeling.
(Inmiddels is bekend dat er bij het Elfenmeer een nieuwe locatie met 
40 plaatsen wordt gerealiseerd op het terrein van de Oostappen 
Groep)
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