
Wie denkt dat ik op campertrip vertrek met de droom van 
elke influencer - een vrolijk en Instagrammable vintage 
Volkswagenbusje met slaaptent op het dak - heeft het 
mis. Mijn lief en ik kruipen in een rasechte camper, een 
gigantische camionette met alle comfort dat je maar 
wenst (denk: een volwaardig bed, douche, toilet en keu-
kentje erin). Een stuk minder fotogeniek, maar wel letter-
lijk een huis op wielen en dus het uitgelezen vervoers-
middel voor wie stiekem toch heel blij wordt van een 
 beetje luxe op roadtrip.

EEN VOORBEREID MAN IS ER TWEE WAARD
Het gevaarte alleen ophalen durf ik niet. No way dat ik kan 
onthouden hoe alle snufjes van zo’n camper werken en  
no way dat ik vervolgens alleen met dat ding door de 
smalle straatjes van Antwerpen manoeuvreer. Het lief to 
the  rescue. Hij voert uit, ik kijk en leer. Na een eerste ritje 
van het verhuurbedrijf naar ons appartement in centrum 
 Antwerpen stelt hij me gerust: met een camper rijden 
 betekent blijkbaar gewoon extra goed opletten, maar is 
verder een fluitje van een cent. Ahum.
Rondreizen in een camper - en dus met z’n tweeën in een 
miniruimte leven - vraagt om organisatorische skills, want 
hoewel je best wat kan meenemen op je trip, moet je al 
je spullen wel op een vaste plaats en op een logische 
manier in je camper weggestopt krijgen. Als ik camper-
experten mag geloven, verandert je vijfsterrenvervoers-
middel in no time in een ontploft kot als je niet oplet.

(H)ECHTE COMMUNITY
We beslissen richting Noord-Holland en Friesland te 
 trekken; niet ver, maar wel een bestemming waarbij je je 
instant in een andere wereld waant en waar je van het ene 
mooie natuurplekje naar het andere zoeft. Omdat wild-
kamperen verboden is in Nederland, zoeken we toffe 
 campings om onze van ’s avonds neer te poten. We willen 
plekken die rust en natuur ademen, en daar helpt de app 
Campercontact ons goed bij. Reis je in het hoogseizoen? 
Dan moet je er snel bij zijn, want de beste campings zijn 
razendsnel volgeboekt. Off we go. Reizen met een cam-
per is ook van de rit zelf genieten: muziekje op en waar 
het even kan voor de kleine weggetjes in plaats van 
voor de autostrades  kiezen. We zitten een stuk hoger 

THE HAPPY 
CAMPER

Word je nu echt zo relaxed van een vakantie 
met de camper? Dat wil reisjournaliste Marie 
weten. Ze huurde er eentje, trok ermee naar 
Friesland en proefde van de vrijheid van een 
huis op wielen.
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Reisjournaliste Marie test of 
de van life-hype terecht is

Je moet organisatorische skills 
hebben, want anders verandert 
je vijfsterrenvervoersmiddel in 

no time in een ontploft kot.
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Na dag één leren we dat je pas 
een echt kampeergevoel krijgt als 

je je strikte planning loslaat en 
reist volgens je eigen ritme.

We genieten van the slow life: 
wijn en hapjes klaarzetten, 

kampeerstoeltjes openvouwen, 
een kampvuur maken en 

heerlijk mensen kijken.

dan in een gewone auto en hebben dus de hele rit een 
zicht om u tegen te zeggen. Onze eerste stop, Het bos 
roept, is een hippe maar rustige camping in Noord- 
Holland met maar dertig plekjes en een zalige mensen-
mix. Je vindt er een fotogenieke serre, een schoon 
douche gebouw, tenten op een eilandje, yogalessen en 
streekproducten van de zorgboerderij. Ons staplekje heeft 
geen oplaadpunt, maar bezit wel het beste uitzicht. Niet 
aangesloten zijn is trouwens geen probleem, want de 
meeste campers kunnen zo’n twee dagen zonder elektri-
citeit als je wat zuinig bent. Wildkamperen is het dus niet, 
maar het komt toch al aardig in de buurt, want vanuit ons 
slaapkamerraampje kijken we uit op een oase vol groene 
bomen. In plaats van meteen elk hoekje van Slootdorp en 
het Robbenoordbos te willen uitkammen, kopiëren we 
wat de ervaren kampeerders op het terrein doen en 
 genieten we van the slow life: een flesje wijn en hapjes 
klaarzetten, kampeerstoeltjes openvouwen, een kamp-
vuur maken en heerlijk mensen kijken.

SCHAAMTE? OVERRATED!
Na dag één leren we dat je pas een echt kampeergevoel 
krijgt als je je strikte planning loslaat en reist volgens je 
eigen ritme. We zetten dus geen wekker, maar ontwaken 
met het vrolijke getjirp van vogels. Dan maken we een 
ochtendwandeling in het bos nog voor we gaan douchen 
(véél handiger om dat op de camping zelf te doen, zodat 
je minibadkamer niet overloopt). Daarna smikkelen we 
van een spiegelei en zuurdesembrood, het liefst met blote 
voeten in het gras, terwijl we van een kop koffie slurpen 
en de heerlijke lucht opsnuiven. Geloof het of niet, zelfs de 
klusjes die bij het kampeerleven komen kijken vinden we 
leuk. Afwassen met zicht op de bossen heeft iets magisch. 
Met je chemisch toilet onder de arm naar de stortbakken 
lopen heeft dan weer iets gênants, al merk ik dat schaam-
te niet thuishoort op een camping en dat zo’n bakje 
 ledigen gewoonweg bij dat leven hoort.
Via kronkelwegen, een grillige kustlijn, Friese dorpjes 
waarvan ik de naam niet kan uitspreken en eindeloze 
 weilanden met verloren gelopen schapen en koeien erin, 
rijden we richting Zuidwest-Friesland. Slapen doen we 
daar bij De Waps, een camping midden in de Gaasterland-
se bossen. Hoewel daar een pak meer staanplaatsen zijn 
en je dus heel wat minder privacy zou verwachten, valt de 
grootte niet op, omdat alle camperplekjes verstopt liggen 
tussen het groen. Hoewel de meeste mensen ‘het ter-
rasje’ van hun camper naar elkaar toe draaien, zetten 
wij onze camper net omgedraaid, zodat we ingesloten 
zitten. Je kiest dus zelf of je socializet of - net als wij, 
oeps - ietwat asociaal de rust opzoekt. 
De meeste natuurcampings vormen het startpunt van 
wandelingen. Onze route loopt door misschien wel het 
mooiste stukje van Friesland. Wij zien eindeloze bossen, 
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glooiende heuvels en een plas die met een beetje verbeel-
ding aan een meertje in Canada doet denken. We hebben 
de natuur hier voor ons alleen. Na een makkelijk twee-
pansgerecht zien we de zon tussen de bomen zakken en 
kruipen we lekker vroeg ons zalige bed in. En dat laatste 
mag je letterlijk nemen, want het bed in onze camper is 
zowat net zo goed als ons bed thuis. Het heeft ook een 
echte matras én een lattenbodem. In combinatie met de 
dons en kussens die ik meebracht en de mogelijkheid om 
de hele bus te verduisteren, wordt het weer een ononder-
broken nacht. Wie wil er ooit nog in een tent slapen?
Goed uitgerust rijden we via het Oudemirdumerklif (kijk, 
de Waddenzee!) naar het authentieke Friese dorpje Hinde-
loopen en naar Woudsend. Als je even genoeg hebt van 
het camperkoken, kan je in die laatste plaats aan het wa-
ter lunchen bij Omke Jan, terwijl je bootjes ziet aanleggen. 
Let wel: als je met de camper naar kleine dorpjes rijdt, par-
keer je beter net buiten het dorpje om stressaanvallen te 
voorkomen. Zoek een ruime parkeerplek en ga dan te voet 
verder.

En nu jij!
 
➔ Campaway.be staat propvol informatie over the van life. 
De website tipt leuke bestemmingen, legt het verschil uit 
tussen alle campers en caravans, vertelt welke accessoires 
je maar beter meeneemt... Hier vind je alle tips en tricks om 
goed voorbereid op pad te gaan. 
➔ Er zijn verschillende bedrijven waarbij je een camper kan 
huren. Onze Dexter 580 huurden we bij The Van Company 
(Thevancompany.be). De prijzen variëren naargelang het 
seizoen en het model, maar reken op zo’n honderd euro per 
nacht. Daarnaast kan je ook campers en omgebouwde 
 busjes van particulieren huren via Camptoo (Camptoo.be) 
en Goboony (Goboony.com). Die zijn doorgaans iets goed-
koper. 
➔ Een staanplaats met elektriciteit vind je via de website 
van Campercontact en kost zo’n 25 euro per nacht. Zijn die 
plaatsen vol? Dan kan je vaak één à twee nachten zonder 
oplaadpunt verder. Heb je zonnepanelen, dan kan dat 
 langer. 
➔ Pimp je camper voor je ermee op pad trekt. Neem een 
tafellaken, mooie aperitiefschaaltjes, hippe kampeerbekers 
en een muziekboxje mee. Ook fietsen zijn handig. Als je je 
gevaarte eenmaal geïnstalleerd hebt, kan je je met de fiets 
verplaatsen. 
➔ De rode draad van het camperverhaal: wie zich naar een 
camping begeeft, moet toch wat sociaal aangelegd zijn. 
Wil je alle vrijheid en liever niemand tegen het lijf lopen? 
Dan trek je naar een bestemming waar wildkamperen 
 toegelaten is.

INCLUSIEF KEURIG PERKJE
Voor onze laatste stop tuffen we richting De Drie Provin-
ciën, een natuurcamping op de grens van Groningen, 
Friesland en Drenthe. We worden er verwelkomd door 
Brigitte. Ze lacht wanneer ze ziet dat mijn lief en ik nog 
jong zijn. We zijn namelijk zonder dat we het wisten op 
een seniorencamping beland. Het leuke aan die cam-
ping? Het is er ongelooflijk rustig (lees: geen jongeren die 
muziek uit hun boxen laten schallen, geen kinderen die 
over en weer rennen, geen luid gelach of gepraat) en het 
is er ook erg netjes en goed georganiseerd. Terwijl natuur-
gebied Het Mandeveld naar ons lonkt, begint het pijpen-
stelen te regenen. We gaan dus even geen natuur opsnui-
ven, maar we maken het wél gezellig in de camper zelf. 
Met de voeten omhoog en een kaarsje en fles wijn erbij 
kijken we een serie op onze laptop, terwijl de regen heer-
lijk op de ruiten tikt. Zelfs bij rotweer is zo’n camper een 
droom, en al zeker wanneer eigenares Brigitte op ons 
raampje klopt en ons brood brengt, zodat we niet door 
dat hondenweer naar de supermarkt hoeven.

 
Met de voeten omhoog en  
een kaarsje aan kijken we  
een serie, terwijl de regen 
heerlijk op de ruiten tikt.
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