
Prachtige camping voor actieve 50-plus rustzoekers 
Gelukkig is er Google Maps die ons zonder enig probleem naar de plaats Een West in Drenthe 

begeleidt. Naar camping De Drie Provinciën. Deze parkachtige camping ligt heerlijk centraal te 

midden van Groningen, Friesland en Drenthe. Wij parkeren de auto, wandelen over het ruime terras 

met op iedere tafel een vrolijke geranium in pot, naar de receptie binnen in het restaurant & 

middagcafé.  

De eigenaren Brigitte en Ronald ontvangen ons hartelijk en vertellen even later over hun 50+ 

natuurcamping, gericht op volwassenen zonder kinderen. “Kampeerders noemen camping De Drie 

Provinciën een oase van rust.”  

 

Het blijkt al snel dat Ronald Boels is opgegroeid op deze mooie plek. “Ik kwam hier in 1967 wonen en 

bij het café – wat later restaurant is geworden – was een tentenveldje. Later groeide het terrein naar 

een kleine gezinscamping met een heuse pingo (waterplas ontstaan in de ijstijd) . Het was leuk om op 

te groeien op een camping; een enorm speelterrein en lekker schooieren bij de kampeerders Ik kreeg 

op een gegeven moment een sticker met ‘geen snoepjes geven’ op mijn shirt”, vertelt Ronald 

lachend.  

In de loop van de jaren kon de camping uitbreiden door het kopen van grond.  

Ronald zijn speelterrein bleef want als volwassene richtte hij de camping in naar zijn ideaalbeeld van 

sfeervol ontspannen in de natuur. Het voorste deel van de camping is traditioneel en achterin is het 

terrein parkachtig met veel natuur. En vrijheid; ruimte om te ontspannen.  

Die vrijheid in het groen, voor de rustzoeker, is belangrijk. Brigitte Koninga vertelt verder: “Tot 2012 

was het nog een camping voor gezinnen en daarna hebben we een ommezwaai gemaakt naar ‘adults 

only’ camping omdat onze grootste faciliteiten rust en ruimte zijn. Het is een 50+ camping, gericht op 

volwassenen zonder kinderen. Waarbij rustzoekers van alle leeftijden welkom zijn.”  



 

Charmecamping 

De Drie Provinciën beschikt over 141 kampeerplaatsen, drie sanitair gebouwen, drie visvijvers en een 

restaurant. Met name kampeerders die zichzelf vermaken met fietsen, wandelen of vissen voelen 

zich hier thuis. Ronald vertelt trots: “Bij de ANWB staan we in de top 3 van de Mooiste 

Charmecampings in Nederland, al 6 jaar lang.  

Eerder zijn we tot beste 50plus camping van Europa gekroond. Ook wie nog geen 50 is, ontspant hier 

heerlijk. Bij charme campings gaat het vooral om idyllische plekken en de gastvrijheid.” Inmiddels 

heeft Ronald het familiebedrijf geheel overgenomen, inclusief het restaurant. Het ‘restaurant & 

middagcafé’ draait in de winter ook door en is geliefd om de streekgerechten. Het is een 

Nederlandse keuken, aangevuld met streekgerechten uit Groningen, Friesland en Drenthe. Het 

terrein ligt immers op de drie provinciegrenzen. Zo, de naam De Drie Provinciën is hiermee gelijk 

verklaard. 

Brigitte gaat verder: “Kampeerders noemen camping De Drie Provinciën een ontspannende oase. 

Doordat er geen spelende kinderen zijn is de rust hier gegarandeerd. Verder roemen de kampeerders 

de hartelijke sfeer die er heerst op het parkachtige terrein en de landelijk omgeving tegen het bos 

aan. Het goede restaurant is ook een veel genoemd pluspunt. Kortom een schitterende plek voor de 

volwassen levensgenieters.” 

Vissen 

Als we met Brigitte een kijkje op het terrein gaan nemen zien we met eigen ogen de drie fantastische 

visvijvers. Gekscherend zegt zij: “Hij onthaakt en zij haakt.” Verwijzende naar de mannen die komen 

om te vissen en de vrouwen die lekker rustig bij de caravan zitten te lezen, of te haken. 

De eerste, brede vijver is een natuurlijke, de overige twee zijn aangelegd. Omgeven door rietsigaren, 

verschillende bomen en planten, en natuurlijk een treurwilg. “Ronald is een echt buitenmens en 



weet veel van de natuur én inheemse natuursoorten. Er staat dus een ruime verscheidenheid aan 

planten en bomen. De 141 plaatsen zeer ruime kampeerplaatsen zijn verdeeld over meerdere velden 

en hebben allen veel privacy door de lage en weelderige begroeiing. Er zijn ook nog zogenoemde 

‘prikkelvrije’ plekken. Geheel verscholen in het groen. Brigitte wijst ons zo’n schitterende plaats aan, 

op de rand van het terrein. “Omgeven door groen en vlak bij de sloot, aan de rand van ons terrein. 

Spring je over het slootje, dan sta je in Friesland. Terwijl de camping dus in Drenthe ligt.” 

Honden en katten 

De Drie Provinciën mag dan wel een 50+ camping, gericht op volwassenen zonder kinderen, zijn wij 

zien dat opvallend veel gasten een hond of zelfs kat mee hebben. Wat gezellig. Brigitte neemt ons 

mee naar vaste gasten die een schitterend Maine Coone kat hebben. De eigenaar: “Dit is Shiro. Hij 

luistert net zo goed als een hond. En hij is vandaag jarig, hij is nu 8 jaar.” 

Even verderop heeft een campinggast ‘beet’ en haalt de vis voorzichtig van het haakje. Wij begrijpen 

het wel dat hij zijn hengel hier uitwerpt. Het is heerlijk rustig, letterlijk een oase van rust, midden in 

het groen aan een mooie visvijver. “Wij noemen het zelf een ‘kampeerplaats met uitzicht’. Gasten 

genieten van de natuurcamping en het superschone sanitair. Er is ook een wasserette met 

wasmachine, wasmiddel en wasdroger. En wij hebben glasvezel, dus op de hele camping goede Wifi. 

Ook liggen er bij het sanitair gebouw tijdschriften, ruilboeken en folders met tips om in de omgeving 

te doen. Door de gunstige ligging van onze camping, namelijk precies op de grens van Drenthe, 

Groningen en Friesland, zijn er veel leuke uitstapjes te maken. Bijvoorbeeld naar Bakkeveen, Roden, 

Leek, Assen, Veenhuizen of Groningen. We liggen aan een knooppuntroute voor fietsers, ideaal dus 

ook met ons terras. Gasten pakken graag de fiets om de omgeving te ontdekken, van bossen, 

heidevelden en de duinen van Bakkeveen met grote grazers en schapen (in Friesland) tot Drenthe 

met het natuurgebied Fochteloërveen en Groningen met vergezichten in een landschap met 

langgerekte vaarten. Ook wandelaars hebben het bij ons naar hun zin, want meteen voor onze deur 

ligt Het Mandeveld (It Mandefjild, in het Fries); een gevarieerd natuurgebied met historische 



bezienswaardigheden, zoals een oude handelsweg en een plaggenhut. De Landweer, een oude 

verdedigingswal, loopt zelfs langs ons restaurant de camping op”, vertelt Brigitte.  

Ook karakter 

Naast Charmecamping is De Drie Provinciën ook een Karaktervolle Groene Camping. Dit zijn bij de 

KGC aangesloten en hooggekwalificeerde campings met een natuurlijke ligging en rustige karakter. 

Mooie groene campings met goede voorzieningen die zich onderscheiden op het gebied van 

persoonlijke aandacht en ouderwetse gastvrijheid. En zo hebben wij dat ook ervaren! 

Er zijn ook nog zogenoemde ‘prikkelvrije’ plekken. Geheel verscholen in het groen. 

Door de gunstige ligging van onze camping, namelijk precies op de grens van Drenthe, Groningen en 

Friesland, zijn er veel leuke uitstapjes te maken. 

Er zijn al 16 fietsroutes vanaf de camping uitgezet. 

Gasten vertellen  

 

Anneke en Bo Minneboo uit Bovenkarspel staan al voor de zevende keer op deze camping. “Op 

dezelfde plek! Waarom? Ik kan hier vissen in eigen tuin”, zegt Bo lachend. “Afgelopen week heb ik 

een karper van 57 centimeter gevangen”, voegt hij eraan toe.  

Terwijl haar man zit te vissen met vaste vismaatjes op de camping, leest Anneke graag een boek. “We 

genieten volop bij De Drie Provinciën. De sfeer is fijn, het is prachtig groen, wij hebben een visvijver 

voor de deur, de mensen zijn aardig, de eigenaren zijn heel vriendelijk, de omgeving is mooi én het 

restaurant is goed, lekker en ook nog eens betaalbaar”, legt Anneke uit.  

Adri en JanSimon Swagemakers uit Egmond-Binnen houden van duurzaam en dat is bij de caravan 

ook te zien. Er staan zonnecellen.  

JanSimon: “Thuis hebben wij 20 zonnepanelen, dus ik dacht: waarom niet op de camping. Ik heb 

opvouwbare panelen mee, flexibel en draagbaar. Het is onze wens om op de camping ook van de 

stekker te gaan en daar heb ik voor de eigenaren Ronald en Brigitte ook ideeën over. Daar staan zij 

voor open, dus daar praten wij regelmatig over.”  



Zijn vrouw Adri vertelt dat zij al vier maanden op deze mooie camping staan. “Terwijl mijn man in de 

buurt een cursus volgde, genoot ik al op de camping.  

We fietsen altijd veel en wij vinden het leuk om fietsroutes te maken, als hobby. JanSimon heeft er al 

meerdere gemaakt tijdens slecht-weerdagen. De nieuwste route is bij Leek en is te downloaden via 

route.nl. Er zijn al 16 fietsroutes 

vanaf de camping uitgezet en zelf 

vind ik de Veenhuizen route langs 

Werelderfgoed erg mooi.”  

Het echtpaar is heel enthousiast, 

zowel over de camping als de 

fietsroutes als dus over 

zonnepanelen.  

JanSimon vertelt er met plezier 

over en tipt het natuurgebied het 

Fochteloërveen, nabij Veenhuizen. 

“Wij zagen een slangenarend 

vliegen en dat is bijzonder. En 

wanneer wij ergens heel lekker 

hebben gegeten nemen  dergelijke 

tips graag op in onze fietsroutes.” 
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