
      

      

Thuis in de natuur 

5 tips voor kampeerders in de Kempen 

    

Op zoek naar de ideale bestemming voor een actieve kampeervakantie? In de 

Kempen duik je met een wandelkaart het bos in. Fiets je je longen vol zuurstof. 

Maken de kinderen razendsnel vriendjes met de buren. En geniet je van het 

heerlijke geluid van de stilte. En kamperen, dat doe je hier al lang niet meer 

uitsluitend in een klassieke tent of caravan. Het kan ook heel avontuurlijk of 

zelfs een tikkeltje glamoureus. Gezellig met de (klein)kinderen of rustig met 

zijn twee. 
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Spitter spetter spater 

Kampeerplezier op en langs het water  
    

Ligt jouw kroost ook het liefst de hele dag in of aan het water? Dan zijn deze campings 

een must. Je vindt er zwembaden, waterspeeltuinen of zwemvijvers waarin ze urenlang 

zoet zijn. Of je voorkeur uitgaat naar een wilde kampeerweide, een boomhut of een luxe 

stacaravan, voor elk soort avonturier hebben wij de perfecte kampeerplaats. 
    

  

   

     

      

Kamperen in stijl 

Boek een glamping in de Kempen 
    

BEKIJK DE CAMPINGS 
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Naast de vele campings vind je in de Kempen ook verschillende kleinschalige vormen van 

glamping. Deze 10 glamping plekken zijn het beste van twee werelden. Je beleeft het 

échte kampeergevoel gecombineerd met comfort. 

Pik je toch graag de faciliteiten en sfeer van een echte camping mee? Ook het glamping 

aanbod op de Kempense campings breidde de laatste jaren fors uit. 
    

  

   

     

Tip voor deze zomer 

Op meerdaagse kampeervakantie met de fiets 
    

Altijd al eens een extra lange fietstrip willen maken? Bij Fiets-Fun boek je een 

uitgestippelde meerdaagse fietsvakantie in de Kempen. Overnachten doe je in reeds 

opgezette en ingerichte tenten bij Camping Siësta, Camping Houtum en Domein De 

Schuur. Je fietst over het uitgebreide fietsnetwerk van camping naar camping. Onderweg 

hoef je alleen maar te genieten van al het natuurschoon op je route. 
    

  

   

     

      

Wanderlust 

Met de camper door de Kempen  
    

BEKIJK ONZE FAVORIETEN 

BEKIJK HET AANBOD 

https://cdn.flxml.eu/lt-2180927054-49a62ddc997981ee4fa15e2ce1e73a5d6d71f9700c4e18eb
https://cdn.flxml.eu/lt-2180927060-49a62ddc997981ee4fa15e2ce1e73a5d6d71f9700c4e18eb
https://cdn.flxml.eu/lt-2180927050-49a62ddc997981ee4fa15e2ce1e73a5d6d71f9700c4e18eb


Niets geeft zoveel vrijheid als erop uit trekken met de camper. In de Kempen zijn er meer 

dan 80 specifieke kampeerautoplaatsen waar je een nacht verblijft en daarna weer 

doorreist. Je vindt deze kampeerautoplaatsen o.a. bij campings, sportvelden, lokale 

ondernemers,… Toch graag een uitgestippelde roadtrip? Dan is de Kempense 

campertour jullie op het lijf geschreven. Deze tour van 205 kilometer loopt langs meerdere 

Kempense parels. Ruim voldoende om een week te vullen met een mix van waterpret, 

groene natuur en gezelligheid! 
    

  

   

     

Logeren dichtbij de natuur 

Domein De Schuur in Herentals  

    

      

In de groene achtertuin van Herentals is Domein De Schuur de ideaele uitvalsbasis voor 

een ontspannen kampeervakantie in de Kempen. Het familieale karakter van dit domein is 

zonder twijfel een van hun troeven. 27 jaar geleden namen Jean-Paul en Ilse de camping 

over, ondertussen draait ook dochter Chantal volop mee op de camping.  
    

  

   

     

Een dagje fietsen tijdens je kampeervakantie? 
    

GA OP PAD 

LEES HIER HUN VERHAAL 
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