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Camper Van weekend
Schrijftalent
gezocht
Ben je gepassioneerd door kamperen, beschik
je over enige technische kennis, heb je een
vlotte pen, is fotograferen je passie en spreek je
bovendien ook nog een mondje Frans, Duits en
Engels… Kampeerwereld zoekt een freelance
medewerker ter versterking van de redactie.
Interesse? Vertel ons wat meer over jezelf via

© Stadscamping Huttopia

info@kampeerwereld.com

CityKamp Antwerpen
Stad Antwerpen gaat op Linkeroever een nieuwe,
kwalitatieve stadscamping ontwikkelen in park
Middenvijver, op een oppervlakte van ongeveer 5
hectare, ter hoogte van de Halewijnlaan en de Willem
Gijsselsstraat op Linkeroever. De uitbater daarvan
wordt de Franse kampeergroep Huttopia die ernaar
streeft om CityKamp Antwerpen te realiseren en
te openen in de zomer van 2024. Momenteel heeft
Antwerpen twee kampeerterreinen: CityCamping
Antwerp (vroeger De Molen) en kampeerwagenterrein Vogelzang, maar die zullen op termijn beide
verdwijnen. Het concept CityKamp van Huttopia
combineert de nabijheid tot de stad met natuur.
Voor Huttopia is dit de zevende CityKamp: hij voorziet 200 plekken: 150 kampeerplaatsen en 50 huuraccommodaties. Daarnaast zullen ook vier groepsaccommodaties op ruime percelen ingericht worden.
In een centraal gebouw komt een ontmoetingsruimte, toeristisch informatiepunt, coworkingruimte en
café-restaurant met buitenterras en speeltuin.
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april - mei - juni 2022

Onze collega’s van de Franse website ‘fourgonlesite’ organiseren van 29 april t.e.m. 1 mei voor de 6de keer het Camper Van
Week-End. Plaats van het gebeuren is de Camping de l’Etang
in Brissac-Quincé nabij Angers. Niet meteen bij de deur maar
voor kampeerbusadepten ongetwijfeld de uitstap waard. Dit
evenement spitst zich specifiek op kampeerbussen toe en alles
wat er bij hoort. Je vindt er een verzameling van de producten
van grote en kleine spelers. Daarnaast is het ook één groot
kampeerfeest met concerten, foodtrucks en allerhande… Een
overnachtingsplaats kost € 25. Inschrijving vereist via:
www.camper-van-week-end.fr/inscription-brissac/

7115
Ons vermoeden wordt bevestigd: 2021 klopt alle records op
het vlak van de verkoop van nieuwe kampeerauto’s. Maar
liefst 7115 campers en kampeerbussen vonden een eigenaar. In vergelijking met 2021 is de markt met net geen 31%
gegroeid. Waanzinnig! Benieuwd of dit exploot herhaald zal
worden in 2022 met alle productieproblemen, oplopende
voertuigprijzen en dure brandstof? Ook de caravanverkoop
deed het goed met een stijging van zo’n 13% voor een totaal
van 1295 eenheden.

NIEUW !
NORTRIP camperformule
Exclusief bij Kampeerwereld kun je vanaf nu
terecht voor de Nortrip
camperformule. Dit is het
equivalent van de France
Passion formule voor
Noorwegen.
Voorlopig
omvat de formule 94 gastheren van Grimstad in
het Zuiden tot Alta in het
Noorden waar je maximum
24u gratis kan verblijven.
De gastheren zijn plaatselijke boerderijen, zuivelbedrijven, micro brouwerijen,
ciderfabrikanten en meer…
Het Nortrip lidmaatschap loopt van 15 maart tot 14 maart
van het volgende jaar en omvat een gids met beschrijving van
de plaatsen en de activiteiten van de gastheren, een vignette
dat op de voorruit wordt gekleefd en een praktische app. Het
lidmaatschap kost inclusief verzending 45 euro en kan onderschreven worden via:
www.kampeerwereld.com

