
REIZEN
Jessica Mendels:  
“Het is leuk als 
er iets misgaat,  

    het moet  
  niet zo gelikt”
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Jessica Mendels en 
Sander Janson bezoeken 
in ‘RTL kampeert’ 

campings in Nederland, 
Spanje en België. Het 
programma is in de 
coronazomer van 2020 
opgenomen en dat zorgde 
soms voor spannende 
momenten. Jessica: “Ons 
productieteam moest 
steeds snel omschakelen. 
Huphup naar de Costa 
Brava, maar daar dreigde 
een lockdown. Dus hadden 
we een vluchtplan: met een 
huurauto door de Pyreneeën 
naar een Frans vliegveld. 
Het is overdreven om het 
met een James Bond-film te 

vergelijken, maar ik genoot 
wel van die spanning. Mijn 
normale leven is een stuk 
voorspelbaarder.”

KANO ONDER WATER
De spanning kwam niet 
alleen van de dreiging  
van een lockdown. Jessica: 
“Ik ben van een hoge toren 
gesprongen, heb een 
boomtoppenpad afgelegd 
en ben in de Ardennen met 
een kano op pad geweest. 
We kwamen bij een helling, 
en de gids zei dat we daar 
wel af konden varen. Bam! 
De boot ging volledig 
onder in ijskoud water en 
ik was tot mijn navel nat. 

Dan moet je toch door, 
want je mag niet uitlopen 
op het opnameschema. 
Bovendien is het leuk als er 
iets misgaat, het moet niet 
zo gelikt en gladjes. Dus 
Sander en ik mogen daar 
gewoon om lachen.”

VAN HUIS UIT
Als kind kampeerde Jessica 
al: “Mijn vader kampeerde 
graag, mijn moeder juist 
niet. Dat wisselden we dus 
af. Een paar dagen hotel  
en dan een paar dagen 
kamperen, zo trokken we 
door de VS. Ik heb het dus 
van huis uit meegekregen. 
Mijn dochters zijn echte 
buitenkinderen, dus die 
willen ook. De jongste 
slaapt echter nog maar net 
door, dus dat hebben we 
andere kampeerders niet 
willen aandoen. Maar ze 
zeuren nu al om een 
camper met surfplank.”

DOORDAT VEEL NEDERLANDERS VANWEGE  
CORONA IN EIGEN LAND BLEVEN EN HOTELS EN 

VAKANTIEPARKEN VOL WAREN, GINGEN WE  
HET KAMPEREN EXTRA WAARDEREN. DEZE ZONDAG 
START OP RTL 4 HET PROGRAMMA ‘RTL KAMPEERT’. 

WAT ZIJN DE MOGELIJKHEDEN ANNO 2021?

 KAMPEREN  
KUN JE  
    LEREN

VAN BUSHCRAFT  
TOT GLAMPING
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REIZEN

Afgelopen jaar was moeizaam 
voor de toeristensector (bijna 
een halvering van de omzet), 
maar campings deden het juist 
prima. Nederlanders gingen 
volgens het CBS vaker in 
eigen land op vakantie 
(5,9 miljoen, een toename 
van 24% ten opzichte van 
2019). Daar profiteerden 
dus met name campings 
van. In het derde kwartaal 
noteerden deze 27% meer 
overnachtingen dan een jaar 
eerder. Vakantieparken deden 
het ook goed met een plus  
van 7%.

KAMPEEROORSPRONG
Mensen wonen al duizenden jaren in 
tenten, maar het recreatief kamperen 
ontstond eind negentiende eeuw. In 
1905 verschenen de eerste verhalen 
over kamperen in de Kampioen, het 
blad van de ANWB. In het begin was 
kamperen iets voor rijke mensen, later 
werd het een goedkoop alternatief 
voor een huisje of hotel. De ANWB 
bood kampeercursussen aan om 
mensen te leren hoe ze een tent 
moesten opzetten. Er zijn twee 
campings die strijden om het predikaat 
‘oudste’. Camping Saxenheim bevindt 
zich sinds 1925 in het Veluwse 
Vierhouten, op landgoed Het Ronde 
Huis. De camping is later gefuseerd en 
heet nu Samoza. Ook Camping Bakkum 
in Castricum maakt aanspraak op de 
eretitel. Deze begon ook als landgoed 
en vierde in 2014 het honderdjarig 
bestaan, omdat in 1914 de Duitse 
prinses Luise zu Wied mensen op  
haar land liet kamperen.

MEER 
KAMPEREN CAMPERS

Er zijn nog steeds veel meer caravans 
(ruim 400.000), maar het aantal campers 
neemt al jaren flink toe. Er rijden er nu 
zo’n 125.000 rond en ook de verhuur 

ervan stijgt. Met een luxe camper 
heb je je eigen badkamer bij je 

en dat kwam vorig jaar zomer 
veel mensen goed uit: de 
toiletgebouwen op campings 
waren vanwege corona 
afgesloten met rood-witte 

linten. Caravans en campers 
worden steeds vaker gedeeld, 

omdat ze een groot deel van het 
jaar toch ongebruikt in de stalling 

staan. Dat gebeurt via sites zoals Goboony 
- een soort Airbnb - voor campers en 
Camptoo voor campers en caravans.
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HOEVEEL CAMPINGS?
Eind 2020 waren er 2.316 campings in Nederland. Dat 
zijn er iets meer dan eind vorig jaar, maar minder dan 
in 2015. Gelderland heeft verreweg het grootste aantal 
campings: 458. Noord-Brabant volgt met 277. Flevoland 
heeft de minste campings, de jongste provincie telt er 
slechts 22. De gemeente met de meeste campings ligt 
in Zeeland. Op Schouwen-Duiveland zijn er maar liefst 
89, met ongeveer 15.000 standplaatsen. De gemeente 
telt iets meer dan 34.000 inwoners, dus die kunnen 
allemaal tegelijk in hun eigen gemeente kamperen.

Kamperen doe je meestal 
met een tent, vouwtent, 
vouwwagen, camper of 
caravan. Maar campings 
verhuren ook allerlei 
bijzondere slaapplekken. 
Liefhebbers kunnen her en 
der overnachten in een 
woonwagen, helikopter, 
bus, woonboot, legertruck, 

MEESTE  
CAMPINGS  
LIGGEN IN  

GELDERLAND

boomtent, stro-iglo, huifkar, 
hooizolder of vliegtuig.  
Op Buytenplaets Suydersee 
is zelfs een rioolbuis te 
huur als onderkomen. 
Camping Zonneveld in 
Drents Tiendeveen heeft 
een tent met doorzichtig 
dak om de sterren te zien.
bijzonderecamping.nl

BIJZONDERE HUUROBJECTEN Er zijn campings voor 
mensen die van bos 
houden, van heuvels 
of strand, en er zijn 
ook kampeerterreinen 
midden in steden. Er 
zijn megacampings 
en heel kleine 
boerencampings waar 
je bijna alleen staat. 
Op glampings huur  
je een compleet 
ingerichte safaritent 
met koelkast, licht, 
echte bedden, keuken 
met afwasmachine  
en eigen badkamer. 
Wie echt terug naar 
de natuur wil en van 
een beetje spanning 
houdt, doet aan 
bushcrafting of 
paalkamperen: 
primitief kamperen  
in het wild zonder 
toiletgebouwen. 
Staatsbosbeheer heeft 
ruim dertig terreinen 
waar dat mogelijk is.

KAMPEREN  
IS VOOR  
IEDEREEN

■ RTL KAMPEERT 
ZONDAG,  
RTL 4, 17.30 UUR

17


