
Alle trends voor kamperen en campings in 2021 
 

 

Persbericht 

 

  

  
 

Kampeertrends 2021: opkomst van millennials, 
themacampings en zelfvoorzienend kamperen 
 

ANDELST - Kamperen is dé manier om coronaproof en offline één te 

worden met de natuur. Dit hebben millennials in 2020 ook massaal 

ontdekt. Deze trend zet zich voort in 2021. Daarnaast blijft de 

kampeermarkt groeien, willen veel kampeerders weer naar het buitenland 

zodra het kan en gaan ze vooral zelfvoorzienend op pad. Deze trends 

voorspelt Ramon van Reine, CEO van Europa’s campingspecialist ACSI, 

op basis van verschillende onderzoeken die ACSI onlangs heeft 

gehouden onder duizenden Europese kampeerders. We zetten 5 trends 

voor 2021 op een rijtje. 

  

1. Opmars kamperende millennials 

Millennials, de generatie tussen de 20 en 40 jaar oud, hebben het afgelopen 

jaar ontdekt hoe fijn het is om de natuur in te trekken. De hyperconnected 

generatie wordt continu overprikkeld door de digitale revolutie en heeft 

afgelopen jaar ontdekt dat offline zijn in de natuur haar batterij enorm oplaadt. 

Kamperen is dé manier. Verhuurplatforms noteerden dit jaar al een enorme 

stijging van boekingen en occasions (met name campers) zijn nauwelijks aan 

te slepen. En wie eenmaal gewend is aan deze vrijheid (en luxe) op wielen, zal 

deze weelde niet meer zo snel inwisselen voor een all-inclusive vliegvakantie. 

  

2. Lekker weg naar het buitenland 

Hoewel veel kampeerders Nederland hebben herontdekt deze zomer staan ze 

te popelen om weer naar het buitenland te gaan. Zodra de grenzen weer open 

zijn en de kust veilig is, gaan ze weer op pad, zo blijkt uit het meest recente 

onderzoek van ACSI naar de kampeerintenties van de Europese kampeerder. 

De status van het vaccin speelt mogelijk ook een positieve rol in deze 

ontwikkeling.  

https://u7061146.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=4tNED-2FM8iDZJQyQ53jATUYuNuNMPbKZobHxL2InCUiBfElabaBjjS71d2C4miKAAVu3wU6itZ5V-2BER43635u60PnShF-2F7dCOqX2Qnso3xG-2FDimea1jGOtTQoLe4BbiAo8n25KBAHjqYb-2FTFN5UDMvQ-3D-3Dfn0l_L1Ns99IPi-2FERfPRUrN8ORLOnodMvBeA4YKxQQm8c5Bh7kIexc3TQny9BPBlDdfo5ChIA2pSYkBlzKp94yVVXvalF8AU4jDXyvWrcSXNWlYxUUDLzmCToz09QFwrpPKpoxuavR1cNAOXgzgM4UAFY6SROGvd-2BmXqZqvI8tSFZaIR3DXA-2FZR-2FdTGpWdOadkFliiDqL-2Fjs83Mf2H74a5tbDRG2550XOYcA-2B5zwgDZqclsaRP96F4AXMCDQFAtQGA62f7QTiBc7fYzysEDb7UC6Ibgr9dWSpaiqzYqIBtMcs4EpoX5KFXmjmLnWaJg1QSzdMuLp21xsZYE-2FE2mDwwGQSKkyiNhffSxLz5RZ-2F0HNx7iM-3D


 

3. Veilig en gezond op vakantie 

Nergens zit je zo veilig als in je kampeermiddel. Je hebt een afgebakende plek. 

Je kan makkelijk 1,5 meter afstand bewaren van je kampeerburen en als het je 

ergens niet bevalt, ben je zo weer weg. Een camping is daarnaast de perfecte 

mindwellness. Je bent veel buiten waardoor je teruggaat naar de basis en het 

beter lukt om afstand te nemen van de hectiek van het dagelijks leven. Gezien 

de huidige reisbeperkingen die voorlopig nog niet van de baan zijn, is de 

verwachting dat de veilig- en gezondheid van het kamperen een steeds 

belangrijker motief wordt voor een campingvakantie. 

 

4. Zelfvoorzienend kamperen 

In het voorjaar was kamperen in Nederland alleen toegestaan als je de 

beschikking had over privé-sanitair en dat is een grote groep kampeerders 

goed bevallen. Fabrikanten van chemische toiletten en toilettenten plukken hier 

de vruchten van. Ze kunnen de vraag nog maar nauwelijks aan. Met het oog op 

de 1,5 meter richtlijn die naar alle waarschijnlijkheid nog wel een tijd gaat 

duren, verzekeren steeds meer kampeerders zich van eigen sanitair, voor 

zover die niet al aanwezig is in je eigen caravan of camper. Als alternatief 

vliegen ook de kampeerplekken met privé-sanitair als zoete broodjes over de 

toonbank.  

 

5. Soort zoekt soort 

Steeds meer kampeerders zoeken een camping die ze op het lijf geschreven 

is. Campinghouders spelen hier op in door zich te profileren als een bepaald 

type camping. Duurzaamheid en groen zijn vaak thema’s die daarin 

terugkomen. Maar ook zijn er voorbeelden van 50-plus campings, een 

prikkelarme camping voor kinderen met autisme en campings waar kinderen 

juist niet welkom zijn.  
 

  
 

 

***EINDE PERSBERICHT*** 

Wilt u een interview met ACSI CEO Ramon van Reine neem dan contact op via pers@acsi.eu of 

0488-471434.  

 

Over ACSI  

Europa’s Campingspecialist ACSI (Auto Camper Service International) is sinds 1965 actief op het 

mailto:pers@acsi.eu


gebied van het verschaffen van campinginformatie. Het Nederlandse bedrijf geeft campinggidsen, 

magazines, websites en apps in 14 talen uit, die kampeerders van informatie én inspiratie voorzien. 

Voor de gidsen gaan jaarlijks meer dan 330 inspectieteams op pad om 10.000 campings in heel 

Europa te inspecteren. Kijk voor meer campinginformatie op Eurocampings.nl. Algemene 

bedrijfsinformatie is te vinden op ACSI.eu. Tevens houden we op ACSI.eu/corona de actuele situatie 

van corona-maatregelen waar kampeerders mee te maken kunnen krijgen in Europa bij. 

Uitsluitend voor de redactie, niet voor publicatie: 

Neem voor meer informatie contact op met de afdeling Communicatie van ACSI, tel: 0488-452055, e-

mail: pers@acsi.eu  

Beeldmateriaal: http://beeldbank.acsi.eu (met inbegrip van hoge resolutie). 
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