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België
Campings genoeg bij onze zuiderburen, 
maar de meeste – vooral die in de Arden-
nen – zijn massaal en voornamelijk inge-
steld op (sta)caravans met jaarplaatsen 
voor vaste gasten; kleinere campings 
moet je er met een lantaarntje zoeken. 
Toch zijn ze er wel. Ze zijn te vinden via 
bijvoorbeeld de Nederlandse SVR (zie 
kader, www.svr.nl) of via www.anwb-
camping.nl/charmecampings.html. 

Duitsland
Liefhebbers van kleinschalig kamperen 
kunnen in de meeste Duitse deelsta-
ten wel iets van hun gading vinden via 
websites als www.kleincamp.de en de 
al eerder genoemde Nederlandse SVR, 

die voor donateurs over bijna tachtig 
adressen van campings op het Duitse 
platteland beschikt.

Engeland
Als er één land is dat de glamping-trend 
(glamourous camping) heeft omarmd, 
dan is het wel Engeland. Een zoektocht 
op internet levert al snel adressen op van 
rustieke campings waar van alle gemak-
ken voorziene safaritenten, tipi’s en yurts 
uitnodigend klaarstaan. 

Wie met de eigen tent komt en niet in 
de verdrukking wil komen tussen cara-
vans, campers en vintage VW-busjes 
(ook erg populair in de UK), moet wat 
harder zoeken. Maar ze zijn er zeker: 
die plekjes waar de rust van de Engelse 

Een camping met water-
park en minidisco is zó 
gevonden in reisgidsen 
en op internet. Maar hoe 
komt de kampeerliefheb-
ber die vooral rust en 
ruimte zoekt, aan mooie 
buitenlandse adresjes?  

countryside heerst en alleen uilen de 
nachtrust verstoren. Dit soort adresjes 
zijn bij uitstek te vinden in de gids Cool 
Camping van Jonathan Knight (3de 
editie, te bestellen via o.a. Bol.com) en via 
www.ukcampsite.co.uk, www.farmstay.
co.uk, www.nationaltrust.org.uk, www.
pitchup.com en www.coolcamping.co.uk.

Tip van verkeersbureau Visit Britain: 
reist u in een periode waarin een Bank 
Holiday of Engelse schoolvakantie valt, 
dan is vooraf reserveren zeer aan te 
raden.

Frankrijk
Liefhebbers van sfeervolle mini- of boe-
rencampings hoeven in Frankrijk – tenzij 
ze pal aan zee willen zitten – niet lang te 

zoeken, want vooral op het platteland 
zijn ze veel te vinden. Websites als 
www.kleinecampingsinfrankrijk.nl, 
www.rustigecampings.com en www.
kamperen-bij-de-boer.com/frankrijk 
leveren tal van adresjes op waarbij 
opvalt dat deze campings vaak een 
Nederlandse eigenaar hebben. 

Oostenrijk
Het Oostenrijks verkeersbureau bedient 
kampeerders die rustiek willen kam-
peren op hun wenken. Onder het kopje 
‘Kamperen < Kamperen bij de boer’ 
biedt het een overzicht van campings 
op het terrein van een boerenbedrijf, 
mét links, www.austria.info/nl.

Italië
Ervaren Italiëgangers weten dat een 
camping met 200 plaatsen voor Itali-
aanse begrippen al kleinschalig is. Nog 
kleinere campings zijn er wel, maar ze 
vinden, komt in de praktijk vaak neer op 
ter plaatse zoeken en rondvragen, via-via 
een adres krijgen (door een verzoek om 
tips te plaatsen op een kampeerders-
forum) of tijd steken in het doorzoeken 
van bijvoorbeeld www.agricamping.it. 
Net als voor Frankrijk geldt ook voor Italië 
dat het vaak Nederlanders zijn die de wat 
kleinere campings runnen, zoals blijkt 
uit het handjevol Italiaanse adressen op 
www.rustigecampings.com. 

Servië
Dit is een bestemming waar kampeer-
ders in de nabije toekomst nog veel van 
zullen horen, voorspelt Dennis van der 
Avoort van Europe Destination Marke-
ting, een Nederlands pr-bureau dat het 
Servisch Bureau voor Toerisme sinds een 
paar jaar vertegenwoordigt. De trend van 
kamperen bij de boer is sinds deelname 
aan de Vakantiebeurs twee jaar geleden 
tot de Serven doorgedrongen, en dankzij 
subsidies beginnen vooral in het westen 
van het land steeds meer boeren en 
particulieren op hun erf een minicam-

ping. Afgelopen zomer werd de eerste 
ecocamping van het land geopend 
in nationaal park Fruska gora, www.
campingfruskagora.com. Zie ook www.
serbia.travel, www.visitserbia.org.

Zweden
Dankzij het uit de Middeleeuwen date-
rende en nog steeds geldende Allemans-
rätten is het in Zweden toegestaan om in 
het wild te kamperen. Voor wie dát een 
stap te ver is, kan in dit land met zijn vele 
kampeerterreinen toch het ‘lekker vrij in 
de natuur’-gevoel beleven. De 500, bij 
de Zweedse campingbond SCR (www.
camping.se) aangesloten terreinen zijn 
namelijk zo ruim opgezet, aldus Pauline 
van den Brandhof van verkeersbureau 
Visit Sweden (www.visitsweden.com), 
dat de natuurbeleving daar optimaal is.

Tip van het verkeersbureau: het is 
verstandig bij een vakantie vanaf juni 
vooral de wat kleinere campings vooraf 
te reserveren, want na midzomer trekken 
alle Zweedse kampeerliefhebbers erop-
uit. Verder goed om te weten: de meeste 
campings in Zweden hebben wifi , en met 
de Camping Key Europe kaart (te verkrij-
gen bij o.a. de ANWB) gelden kortingen 
op ferries naar/van Zweden.

Noorwegen
In grote lijnen geldt voor Noorwegen 
hetzelfde als voor Zweden. Naast de 
mogelijkheid tot wildkamperen biedt dit 
Scandinavische land vooral veel grote, 
goed geoutilleerde campings te mid-
den van ruige natuur. Liefhebbers van 
een verblijf op het platteland kunnen 
zich wenden tot de organisatie Hanen 
(Norwegian Rural Tourism and Traditional 
Food, www.hanen.no), met adressen 
van meer dan 500 boerenbedrijven die 
overnachtingsmogelijkheden bieden. Wie 
wil weten welke boerderijen ook tenten 
verwelkomen, moet wel wat tijd steken in 
de zoektocht door de lijst onder het kopje 
‘accomodations < all < all categories’ 
boerderij voor boerderij door te nemen. 

Kamperen 
over de grens

Stichting Vrije Recreatie
Een organisatie die aan de 
wieg stond van de Nederland-
se boerencampingtrend is de 
SVR (Stichting Vrije Recreatie), 
in 1970 opgericht door ‘kam-
peerboer’ Wim van den Berg. 
Bij zijn organisatie zijn inmid-
dels ruim 2000 kleinschalige 
kampeer- en logeeradressen 
van boerenbedrijven en parti-
culieren in binnen- én buiten-
land aangesloten. De 150.000 
kampeerders/donateurs die 
de stichting telt, kunnen tegen 
betaling van minimaal 10 euro 
per jaar beschikken over 1200 
SVR-adressen in Nederland, 
en 800 in het buitenland. 
Frankrijk spant daarbij de 
kroon met 335 deelnemers, 
gevolgd door Duitsland (78), 
Portugal (43), Tsjechië (45) en 
Hongarije (39). Voor meer info: 
www.svr.nl.
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