IS UW GEMEENTE KLAAR VOOR 4 MILJOEN
NIEUWE BEZOEKERS?

Handreiking om uw gemeente campervriendelijk te maken
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Campers: snelst groeiende vorm van toerisme
De NKC, Europa’s grootste camperclub behartigt de belangen van vier miljoen gebruikers van campers
in binnen- en buitenland. De NKC stelt zich tot doel geïnteresseerden te enthousiasmeren over het
reizen met een camper. Deze manier van recreëren mag zich de snelst groeiende vorm van het
hedendaagse toerisme noemen zowel in Nederland als in Europa. NKC zet zich in om ondernemers,
overheden, recreatieschappen, etc. te adviseren omtrent het faciliteren van deze doelgroep. Ook
werkt NKC samen met stakeholders om Nederland en België campervriendelijk te maken.
Dit overzicht is een handreiking aan gemeenten die overwegen om camperplaatsen in te gaan
richten. De NKC kan u behulpzaam zijn bij de voorbereiding en uitvoering van uw plannen en u hiertoe
vrijblijvend advies op maat geven. Dit is geheel kosteloos.
Voor algemene informatie en actuele feiten & cijfers omtrent camperen verwijzen wij u naar
www.nkc.nl/dossier camperplaatsen.

Waarom (meer) campers in mijn gemeente?
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.

Groei campermarkt NL

Waarin onderscheidt de camperaar zich van andere recreanten?
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:
✓ Recreëert het hele jaar door
✓ Ruim 6x per jaar op pad, waarvan de helft kort
(1-3 dagen)
✓ 8500 km per jaar
✓ Gemiddeld 3 dagen op 1 locatie
✓ Geeft € 68 – 90,- per camper per dag uit

Kansen en mogelijkheden binnen uw gemeente
Het faciliteren van camperaars biedt vele kansen:
✓ Economisch en toeristisch belang van de gemeente en regio
✓ Gastvrij Nederland door breed aanbod
✓ Nederland-promotie als doelbestemming

Welke mogelijkheden zijn er binnen mijn gemeente?
Kritisch kijken naar het aanbod en het recreatiebeleid in uw gemeente kan aanleiding zijn om met
beperkte investering (rendabele) camperplaatsen te realiseren. Exploitatie door of samenwerking met
een recreatieondernemer in uw gemeente behoort uiteraard tot de mogelijkheden, het Projectbureau
Camperplaatsen van de NKC adviseert u hierin graag.

Voorkeur voor overnachten
Percentage waar overnachtingen plaatsvinden
➢ 54% op de camping
➢ 40% op een camperplaats
➢ 6% elders

Zijn er specifieke inrichtingseisen voor campers?
Jazeker, zoals bij elk recreatiemiddel, heeft ook de camper specifieke eisen, denk hierbij aan de
ondergrond, draaicirkel, etc…, zie hiervoor de checklist inrichting en voorzieningen.5

Is er specifieke wet- en regelgeving voor inrichting?
Afhankelijk van de aard van de locatie, de reeds aanwezige vergunningen en de aard en omvang van
uw plannen, is het voor u als gemeente een kwestie van inventariseren. Denk hier bijvoorbeeld in
eerste instantie aan het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning.
NB: Zodra een gemeente een economische activiteit ontplooit, zoals het exploiteren van een
camperlocatie (met één of meerdere camperplaatsen), is de Wet Markt en Overheid van toepassing.
De prijs van een camperplaats dient dan kostendekkend te zijn, maar hoeft niet marktconform. Dus
een gemeente hoeft geen commerciële marktprijzen te berekenen, maar kan dat doen tegen kostprijs.
Het kan ook nuttig zijn dat de gemeenteraad beroep doet op de ‘Algemeen Belang’-clausule van die
wet Markt en Overheid.

Wat levert een camperplaats op?
Tien camperplaatsen kunnen bij een overnachtingstarief van € 10,- bij een bezettingspercentage van
80% alleen al zo’n € 30.000 per jaar opleveren.
Dan is de opbrengst van het bezoek aan uw gemeente (horeca, MKB, brandstof) nog niet
meegerekend!

Hoe bereik ik deze doelgroep?

De NKC beschikt over een extra website www.campercontact.com en app in zes talen met 30.000
camperplaatsen in Nederland en Europa (325.000 unieke bezoekers per maand) . De praktijk wijst uit
dat gratis vermelding van uw door de NKC geaccepteerde camperlocatie het bezoek van camperaars
doet toenemen.

Aanduiding camperlocatie op openbaar gebied
Het verkeersbord met het camper(kampeerauto)symbool is bord E08n van
het RVV met genormaliseerde categorieaanduiding.

Conform Art.67 van het RVV zijn onderborden toegestaan.

Artikel 67:
Onder verkeersborden aangebrachte onderborden kunnen inhouden:
➢
➢

➢

nadere uitleg van het verkeersbord;
in geval op een onderbord uitsluitend symbolen voorkomen:
het verkeersbord geldt slechts voor de aldus aangeduide weggebruikers of het aldus
aangeduide verkeersgedrag;
in geval op een onderbord het woord ‘uitgezonderd’ in combinatie met symbolen voorkomt: het
verkeersbord geldt niet voor de aldus aangeduide weggebruikers of het aldus aangeduide weggedrag;

Indien het beoogde verkeersgedrag wordt aangegeven door middel van teksten of tekens al dan niet in
combinatie met symbolen, blijkt het beoogde verkeersgedrag uit het onderbord.
Symbolen op onderborden hebben dezelfde betekenis als die welke in Bijlage 1 (van het RVV) zijn opgenomen

Kampeerauto
max. 3 x 24h
18.00 – 08.00 u.

u.
Max. 5 plaatsen

Onderbord bij een ander RVV-bord dan het normale bord
model E08n met beperking van verblijfsduur, heeft alleen zin
als controle/handhaving van toepassing is.

Onderbord bij bord model E08n met uitsluitend
parkeren van campers tussen de aangegeven tijden.
Onderbord bij bord model E08n met aanduiding van de
plaats en het maximum aantal van de camperplaatsen.
Er dient bij elke plaats afzonderlijk een bord van het type
E08n geplaatst te worden.

Verwijsbord naar camperlocatie indien deze moeilijk te
vinden c.q. bereikbaar zijn. Afbeelding en bord zijn niet
genormaliseerd. Deze verwijsborden zorgen voor een goede
verkeersafwikkeling van grote campervoertuigen en geven de
(buitenlandse) campertoerist een gastvrij gevoel.

Checklist inrichting en voorzieningen
(Recreatie) bedrijf poort Op camping

Camperplaats
Minimale afmetingen in meters
Vlakheid, hellingen
Draagkrachtige ondergrond
Verharde ondergrond, in ieder geval het rijspoor
Herkenbare vormgeving, aanduidingsborden
Bewegwijzering naar de Camperplaats
Informatiebord
Tijdstippen van vertrek en aankomst
Hele jaar bereikbaar / open
Mogelijk aantal campers
Niet ‘onder bomen’ i.v.m. schotelontvangst

6x8m (incl. 3m tussenruimte)
redelijk tot goed
noodzakelijk
wenselijk
noodzakelijk
wenselijk
wenselijk
onbeperkt
noodzakelijk
5 - 25
wenselijk

Voorzieningen
Watertappunt op redelijke afstand
Elektra aansluiting 220V/6A–16A < 20 meter
Loospunt vuilwater op redelijke afstand
Loospunt cassette toilet op redelijke afstand
Stortmogelijkheid eenvoudig huisvuil
Draadloos internet (WiFi)

wenselijk
wenselijk
wenselijk
wenselijk
noodzakelijk
wenselijk

Veiligheid
Sociale controle, voorbijgangers, recreanten
Openbare terreinverlichting
Rondom camper 3 meter ruimte vrij houden

wenselijk
noodzakelijk
noodzakelijk

Diversen
Geen overlast verkeerslawaai, bedrijven
Aantrekkelijke omgeving, fietsen en wandelen
Attractieve bebouwing
Winkelbestand, horeca op redelijke afstand

wenselijk
wenselijk
wenselijk
wenselijk

Kosten
Per overnachting € 10,- (camper + 2 pers + tax.)
Waterinname richtprijs € 1,- tot 2,- per 100 liter
Elektra richtprijs € 2,50 per 24 uur of € 0,50 per kWh

indien van toepassing
indien van toepassing
indien van toepassing

Informatie

Projectbureau Camperplaatsen
T: (033) 467 70 70 (tijdens kantooruren)
E: camperplaatsen@nkc.nl
W: www.nkc.nl | www.campercontact.com

Proclaimer
De NKC adviseert naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. We zijn continu bezig
om de kwaliteit van onze adviezen te verbeteren. Daarom vragen wij u om ons daarbij te helpen. Elke aansprakelijkheid sluit
de NKC uit ter zake van schade of letsel voortvloeiende uit of verband houdende met de opvolging van de door haar verstrekte
adviezen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de NKC.

