
Opnieuw beleefden we in 2021 mede door corona een bijzonder 
kampeerjaar. Kamperen blijkt ongekend populair. Bijna 26.000 
kampeerders brachten hun stem uit op hun favoriete camping. De 
winnaars zijn op 12 januari bekendgemaakt. Hierbij een overzicht 
van de winnende campings in zowel Nederland als over de grens.
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ANWB Verkiezing 
Camping  
van het 
Jaar 2022

Sla snel om en kijk wie er 
gewonnen hebben!
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In 2020 streek Hedesunda Camping al met de eer in deze verkiezing. Toen in de 
categorie ‘de mooiste groene camping’, nu in de categorie ‘de mooiste charme-
camping’. Het prachtig aangelegde en onderhouden terrein ligt op een eiland in 
de rivier Dalälven. Het eiland is te bereiken via twee bruggen. 

Hedesunda Camping 
in Hedesunda, Zweden

In 2005 lieten Renata en Meindert Ham-
stra samen met zoon Sydney en dochter 
Sunny-day Nederland achter zich en 
kochten deze camping. De familie zit 
bepaald niet stil en onderhoudt het ter-
rein op en top. De receptie maakt samen 
met de goed gesorteerde campingwinkel 
deel uit van het sanitairgebouw. Het  
terrein is groot en vlak, met boomgroe-
pen en bos en grenst aan water. Grote en 
kleine waterliefhebbers hebben hier de 
tijd van hun leven. Niet alleen door te 
zwemmen, maar zeker ook door natuur-
tochten en om veel vis te vangen. Mein-
dert weet precies waar en wanneer je 
welke vis kunt vangen. In het hoogseizoen 
kun je een viscursus volgen. Spot je graag 
bevers, vis- en zeearenden, kraanvogels 
en grauwe ganzen? Dan zit je hier 

goed. Superromantisch en lekker is de 
sauna op het vlot dat je vanaf de camping 
kunt bereiken. Zwemmend of per kano. 
Op het strand staat een gezellig restau-
rant met een weergaloos uitzicht over het 
water. Op drie plekken mag je een vuurtje 
stoken en koken. Zelf hout zagen, een 
driepoot maken, een kookpot en een  
ketting, en klaar is je buitenkeuken! 

Reactie van een stemmer:
“Heel mooi campingterrein met volop 
natuur; groen, bomen en grote rotsen. 
Een mooie speeltuin, een pingpongtafel 
en vuurplaatsen. Een Nederlands anima-
tieteam, super. Meindert en Renata zijn 
hardwerkende, lieve en betrokken men-
sen die weten hoe je een camping moet 
runnen.”

... over de grens

De Drie Provinciën was al diverse keren genomineerd in deze verkiezing. Nu, in 
2022, winnaar in deze categorie. De camping ligt op de grens van de drie provin-
cies Friesland, Groningen en Drenthe. De eigenaren richten zich voornamelijk op 
50-plussers en alle kampeerders komen hier voor rust.

Camping De Drie Provinciën 
in Een West, Drenthe

Genieten staat op Camping De Drie  
Provinciën voorop. Of je nu in het restau-
rant bent voor een heerlijke maaltijd, of 
de rust ervaart op het natuurlijk aange-
legde terrein. Stilte alom, in het voorjaar 
kan je de specht horen hameren, vogeltjes 
fluiten dat het een lieve lust is. De ruime 
kampeerplekken bieden veel privacy door 
de weelderige begroeiing. Drie natuurlijke 
visvijvers brengen hun eigen sfeer mee. 
Van je kampeerplek heb je altijd een mooi 
uitzicht over het parkachtige terrein of 
over het water. Het restaurant ligt naast 
de camping met ervoor een terras waar 
ook langsfietsende of wandelende men-
sen graag stoppen voor een kopje koffie, 

thee, verfrissing of een lunch/diner. Je 
kampeert hier pal aan het natuurreser-
vaat het Mandeveld. Een gebied om ein-
deloos in te dwalen; door bos, over heide 
en zandverstuivingen. Ben je toch toe aan 
een beetje reuring, dan voldoen de ste-
den Drachten (20 km), Groningen (30 km) 
en Assen (25 km) zeker aan die behoefte. 

Reactie van een stemmer:
“Deze camping verdient een kroon; alles 
klopt gewoon. Het warme welkom, het 
mooie terrein met waterpartijen, de ont-
zettend grote plaatsen en het schone 
sanitair. Volgend jaar gaan we weer!”

... in Nederland

adres Bakkeveenseweg 16
9343 TB Een West
t (0516) 54 12 01
i dedrieprovincien.nl
open 1 april t/m 1 oktober
terrein middelgrote camping 
met 104 toeristische staan-
plaatsen waarvan 80 met 
watertappunt en water-
afvoer, 40 vaste. Stroom 10A. 
Betaalde wifi 
voorzieningen fietsverhuur, 
honden welkom, houtskool-
barbecue toegestaan. Super-
markt op 4 km. Zwemmeer op 
6 km 
kampeerkorting ANWB 
Kampeerkaart CKE
boeken anwbcamping.nl/ 
55094

adres Övägen 68
S-81040 Hedesunda
t (0046) 291 44123
i hedesundacamping.se
open 30 april t/m 
30  september
terrein middelgrote camping 
met 68 toeristische staan-
plaatsen waarvan 20 camper-
plaatsen op het terrein, 
7 vaste plaatsen en 10 huurac-
commodaties. Stroom 6-10A 
voorzieningen fietsverhuur, 
sauna/stoombad, beach-
volley balveld. Restaurant aan 
het strand. Broodjesservice. 
Boodschappen op 5 km. Hon-
den toegestaan. Gratis wifi 
kampeerkorting ANWB 
Kampeerkaart CKE
boeken anwbcamping.nl/ 
62567

De mooiste charmecamping Bij de beoordeling van de mooiste charmecamping speelde 
de sfeer de grootste rol bij het maken van de keuze. Daarna volgden prijs-kwaliteitverhouding en 
rust/natuur. Deze campings blinken uit in ligging, uitstraling en gastvrijheid. 
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