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Terra Nova 2018: vakantiegevoel dicht bij huis! 
Uniek overnachten op mooie plekjes in de provincie 

 

Voor het elfde jaar op rij kan je logeren op de mooiste plekjes in de provincie 

Antwerpen én dat in een unieke setting. Het kan met een eigen tent, in een 

cocoon, in een pit en vanaf dit jaar ook in een blokhut. Wees er snel bij, want de 

tickets vliegen de deur uit! www.terranova.be  

 

De echte aftrap van Terra Nova wordt gegeven in het Arboretum in Kalmthout. Van begin 

juni tot eind september kan je er met twee in een cocoon overnachten. Maar enkel in het 

weekend van 23 en 24 juni is er plaats voor wel 200 kampeerders tijdens de 

Onenightstandtand in de prachtige plantentuin. Er zullen hapjes zijn, een kampvuur, een 

gezellige zomerbar, een lekker ontbijt en een taichi-sessie. De ideale omstandigheden om 

nieuwe mensen beter te leren kennen.  

 

“Je kon al slapen in blokhutten, in al dan niet hangende tenten, op een afgelegen vlot of in 

een bivak. Maar deze zomer slaap je dankzij Terra Nova ook in oeverhutten!” kondigt 

gedeputeerde Inga Verhaert aan. “Alle overnachtingen bij Terra Nova staan garant voor een 

unieke beleving. Back-to-basics en toch comfortabel, lekker afgelegen en toch een 

uitgebreid recreatief aanbod vlakbij.” 

http://www.terranova.be/


 
Arboretum Kalmthout: Onenightstand – Copyright Thomas Geuens 

Nieuw dit jaar: oevernachten in Mol 

 

De bezoekers van het provinciaal recreatiedomein in Mol blijven er graag zo lang mogelijk 

vertoeven. Het strand, het verkwikkende water, de lommerrijke bossen: en dat alles 

betaalbaar en vlak bij huis. “Al jaren is de camping van het Zilvermeer een begrip, niet 

enkel in de Kempen maar tot ver daarbuiten. Samen met Terra Nova experimenteert het 

Zilvermeer graag met nieuw en gedurfd aanbod. Dit jaar een gezinsvriendelijk concept: 

oevernachten”, vertelt gedeputeerde Jan De Haes. “De mensen hoeven de files naar de kust 

niet te trotseren voor het ultieme vakantiegevoel.” 

 

Het oevernachten gebeurt op twee sites, elk voor maximaal zes mensen. De hele zone heeft 

ook een knus ingerichte ruimte. Er is een gezamenlijk te gebruiken hut, de ‘sociale chalet’ of 

‘sociallet’ genoemd: een sfeervolle zithoek die overdekt wordt. Ideaal voor een prachtige 

zomeravond, ook bij minder goed weer. 

 

Ticketverkoop 

 

Een drietal weken geleden startte reeds de ticketverkoop van Terra Nova. Er werden 

ondertussen een 1000-tal tickets verkocht. Vooral voor het pitkamperen zijn er nog maar 

een paar plaatsjes. Je kan nog een ganse zomer komen proeven van de activiteiten van 

Terra Nova. Wees er snel bij en bestel je tickets via www.terranova.be 

www.terranova.be
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