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RECREAD en WALCAMP: samen voor de 
heropening 

Nu zoveel activiteiten, ondernemingen, winkels, enzovoort weer toegelaten worden zijn er 
geen objectieve redenen meer om de kampeersector langer op slot te houden. Ook de 
virologen zeggen in de media dat het niet uitmaakt waar de mensen verblijven, zolang de 
veiligheid van de eigen ‘bubbel’ of ‘silo’ gerespecteerd wordt. Stilaan wordt duidelijk dat de 
knoop bij de politiek ligt. 
 
RECREAD en WALCAMP slaan de handen in elkaar om via een schrijven aan de federale 
regering en aan de gewesten duidelijk te maken dat de Belgische kampeersector net zoals 
zovele ondernemingen en burgers weer veilig aan de slag kan gaan. 
 
De twee organisaties vragen aan de federale regering en de minister-presidenten van de 
gewesten een zeer spoedige en vooral definitieve datum van heropening. Aan de orde is 
ook een dringende terugkoppeling van de experten over het Veiligheidsprotocol zodat alle 
ondernemers zich goed, tijdig en correct kunnen voorbereiden. 
 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001gXNJe83CJyjoXx7GrUASJl3rC9GQl2BVaBqpmNFfQJd7LDe6luXqxijdr1YY5XqfEJys91gFZS7WUuYJurDWuJU4V5FdP0FdQP6zrGsCzlDtnExvoSMdjstIW1qtgSbTorjBxJ02TGY=&c=ODtRgsOvzk8A-1JuF9_hrYPu7MEt3ZRtTb_c6Ox42P2ANSI55wHQ_Q==&ch=9_Bwkv3SX51qmroC-CHhB4br_vkJWvCvd32uzlkrlcpqqHwSinoL-g==


De twee organisaties vragen verder ook dat de opening van het kampeer- en 
verblijfstoerisme niet gekoppeld wordt aan de eventuele (nog) latere opening van de 
restaurants en cafés. De verblijfsrecreatie kan in een eerste fase zeker veilig geopend 
worden zonder de reca. 
 
Uiteraard wordt ook gewezen op de moeilijke economische en financiële situatie van onze 
ondernemers en de hoge nood om onze activiteit nu dringend te herstarten. 

 
 

 

 

  

Kampeerondernemers in de pers 

Vandaag heeft RECREAD een nieuw persbericht verspreid. Onze acties naar de pers en 
media worden gecoördineerd met de UNIZO-persdienst in overleg met UNIZO-topman 
Danny Van Assche. U ontvangt later op de dag nog een kopie van ons persbericht. 
 
Op vrijdag 15 mei kwamen drie van onze RECREAD-kampeerondernemers in beeld op de 
nieuwswebstek en in de diverse edities van de Krant van West-Vlaanderen. Het ging om 
Bram Vlamynck (Camping en Camperpark Westende, Westende), Els Casier (Veld en 
Duin, Bredene) en Parcifal Coeman (Holiday Village, Knokke-Heist). 
(https://kw.be/nieuws/samenleving/campings-aan-de-kust-geef-ons-hoop-en-concrete-
openingsdatum/article-longread-439383.html?fbclid=IwAR1yk_TMgY_2mT1xs_b-
OeYhQI0JcXSQ4InLAZepJAtU_izZ5KcmAKtEDXg&cookie_check=1589803422)  
 
Op zondag 17 mei werd op TV Limburg de getroffen kampeersector uitgebreid in beeld 
gebracht dankzij RECREAD-lid Familiepark Goolderheide die de tv-redactie had 
uitgenodigd. 
(https://www.tvl.be/nieuws/campingsector-vraagt-begrip-voor-regels-rond-
tweedeverblijvers-
98459?fbclid=IwAR28pKOrKABM_sgU1QaobC7l5sSRRIUcy1NWR0KHzHv8EaXF77VYj
gOzbJY) 
Verder bereikte ons ook een eerder nieuwsbericht van de VRT over de coronazorgen van 
de kampeersector in Vlaams-Brabant waarin o.a. RECREAD-lid Camping Druivenland te 
Overijse vermeld werd. 
(https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/04/21/campinguitbater-hopen-belgische-toeristen/) 
 
In de reportages werd de grote ontgoocheling van onze ondernemers geventileerd over de 
uitblijvende heropening. De kampeerondernemers zien geen objectieve hinderpalen om te 
heropenen net zoals zoveel sectoren die weer werken. De uitbaters krijgen het ook niet 
meer uitgelegd aan hun klanten die ook zien dat in andere landen de kampeersector wel 
open is. Iedereen in de sector drukt erop dat zij in eerste instantie open willen en voorlopig 
kunnen zonder recafaciliteiten die later kunnen volgen. 

 

 

  
 

RECREAD investeert in 
mediasamenwerking leden 

RECREAD-leden die willen samenwerken om in de komende weken samen positief in het 
nieuws te komen rond een veilige heropening kunnen voor de kosten rekenen op 20% 
subsidie van RECREAD met een maximum tussenkomst door RECREAD van 150 euro 
per lid. 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001gXNJe83CJyjoXx7GrUASJl3rC9GQl2BVaBqpmNFfQJd7LDe6luXqxhUgQ8FxM-JGET9GbZK1v0Lnb8DDPbmPDfVzNOLSjD32bpKoXDAGUWf0oibpAoAGGK8NBPtcqS1eLSuRey7rR5E4DXjr8km84PnFyKov1pkZiSMr0LKt6DrZCY3JusZMmUlWknxF5yIAPPhobMe0UjRTK-yJIsAEPu4UPWJetB4OiPgrhMfnG8kLOsMUxe3Bi387GIZ1Qrob0AwEhxoxI5nJ5oGRUJZBzF6i8GDV_PJjAY-7Rr1FrymjWfPI27WRINeRX6G0oJ4M-AC0G-i3zoRNu1EWMT1hN9oUCXIGCyNn0jS-JX3Mnr4KS7KCbRvJ-k_WJ87uQ2gpaJMr0TYyuaY0QXzeJjtSc6fAKVKiESrP&c=ODtRgsOvzk8A-1JuF9_hrYPu7MEt3ZRtTb_c6Ox42P2ANSI55wHQ_Q==&ch=9_Bwkv3SX51qmroC-CHhB4br_vkJWvCvd32uzlkrlcpqqHwSinoL-g==
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Het kan bijvoorbeeld gaan om een leuk filmpje om te posten op de sociale media of andere 
leuke ideeën die nuttig zijn om meer aandacht van de pers te trekken. 
 
Het moet gaan om een positieve boodschap waarin de veilige heropening vooropstaat. Er 
wordt ook vooropgesteld dat minstens drie RECREAD-leden hiervoor samenwerken. 
RECREAD heeft ook een kopie van de factuur nodig. Ideeën en budget kunnen vooraf 
afgetoetst worden via RECREAD, dirk.metsu@recread.be of 0497 57 78 73.  

 
 

 

 

  

COVID-veilig terrein: begin er alvast aan! 

RECREAD zet alles op alles om het ontwerp van veiligheidsprotocol officieel goedgekeurd 
te krijgen door het GEES zodat de ondernemers weten hoe zij de veilige heropening 
moeten aanpakken. 
 
In de komende weken wordt het zaak om uw recreatiebedrijf grondig voor te bereiden op 
de heropening en nu aan de slag te gaan met het ontwerp veiligheidsprotocol. Er kan dan 
altijd nog wat bijgestuurd worden indien er bij de goedgekeurde versie van het protocol 
bijkomende of gewijzigde maatregelen aanbevolen of opgelegd worden door de experten. 
 
Wacht dus niet af tot de definitieve datum van heropening bekendgemaakt wordt. 
Vermoedelijk zullen er dan immers nog maar een zeven tot tien dagen overblijven om uw 
terrein in te richten. Maak er nu werk van! 
 
Ons ontwerp Veiligheidsprotocol staat te lezen op de ledenpagina’s van RECREAD en is 
ondertussen ook te vinden op de coronapagina van Toerisme Vlaanderen. Raadpleeg ook 
onze COVID-ledenpagina’s op www.recread.be voor nuttige leveranciers en links. Het 
overzicht wordt regelmatig bijgewerkt. Wij hopen binnenkort enkele standaardaffiches te 
kunnen lanceren.  
 
Heeft u nog vragen rond de veiligheidsmaatregelen of bepaalde benodigdheden? Laat het 
ons nu weten via els.dierendonck@recread.be.  

 
 

 

 

 

Westtoer en Toerisme Limburg: 
relancemaatregelen toerisme 

De provinciale federaties Toerisme Limburg en Westtoer lanceerden onlangs via 
persberichten een aantal relancemaatregelen specifiek voor de toeristische ondernemers. 
Wij berichten hierover in een volgende nieuwsbrief in de komende dagen wanneer er wat 
meer details bekend zijn over de voorwaarden. 

 
 

 

 

  

Alle coronasteunmaatregelen 

mailto:dirk.metsu@recread.be
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001gXNJe83CJyjoXx7GrUASJl3rC9GQl2BVaBqpmNFfQJd7LDe6luXqxijdr1YY5XqfEJys91gFZS7WUuYJurDWuJU4V5FdP0FdQP6zrGsCzlDtnExvoSMdjstIW1qtgSbTorjBxJ02TGY=&c=ODtRgsOvzk8A-1JuF9_hrYPu7MEt3ZRtTb_c6Ox42P2ANSI55wHQ_Q==&ch=9_Bwkv3SX51qmroC-CHhB4br_vkJWvCvd32uzlkrlcpqqHwSinoL-g==
mailto:els.dierendonck@recread.be


UNIZO, de Unie van Zelfstandige Ondernemers waarbij RECREAD aangesloten is, heeft 
een zeer overzichtelijke webpagina rond de coronacrisis en over alle steunmaatregelen. 
Neem zeker een kijkje op https://www.unizo.be/corona.  
 
In het vorige nummer van Recrea-Magazine kwamen wij hierop terug. 
 
Via deze site zijn ook talrijke links te vinden naar diverse websites van de overheid zoals 
FOD Financiën en de RSZ. 
 
Raadpleeg zeker ook uw accountant en uw sociaal secretariaat inzake de federale en 
Vlaamse maatregelen die uw bedrijf verder kunnen helpen. 
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