
Vakantieplannen gewijzigd 
Kampeerders met vakantieplannen in het vooruitzicht zijn 
grotendeels van plan op vakantie te gaan. Waar in mei nog 9% 
aangaf niet meer te gaan kamperen in 2020, is dit percentage 
inmiddels gedaald naar 6%. De groep kampeerders met 
aangepaste vakantieplannen is gegroeid. Dit is zichtbaar bij zowel 
periode als bestemming. 

9.483 respondenten 

40% heeft een eigen camper50% heeft een eigen caravan

Ben je nog van plan te gaan kamperen in 2020?

  Ik weet nog niet of ik mijn kampeerplannen ga aanpassen 

   Ik heb mijn kampeerplannen geannuleerd en ik ga niet meer

   Ik heb mijn kampeerplannen gewijzigd  

  Mijn kampeerplannen zijn ongewijzigd
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Periode - toename vanaf juli
Wat waren oorspronkelijk de populairste kampeermaanden en wat zijn nu de favoriete maanden? Waar eerder een 
verschuiving te zien was naar augustus, september en oktober is nu ook de maand juli een populaire maand om te gaan 
kamperen. 

   Oorspronkelijk

   Nu

Kampeerintentie - maanden 2020

 Juli Augustus September Oktober November December

De kampeerplannen van de  
Europese kampeerder  

In mei heeft kampeerspecialist ACSI een onderzoek gepubliceerd over de vakantieplannen van de  
Europese kampeerder. De resultaten van dat onderzoek zijn te vinden op ACSI.eu/kampeerplannen. Nu steeds meer 
Europese landen de grenzen hebben geopend voor toeristen kan dus ook weer gekampeerd worden. Om meer 
inzicht te krijgen in de kampeerplannen voor 2020, heeft ACSI een vervolgonderzoek gehouden onder ruim 9.000 
Europese kampeerders. 

Het onderzoek is uitgezet via onze Europese websites (waaronder Eurocampings.eu en CampingCard.com), onze 
nieuwsbrieven en socialmedia-kanalen. Kampeerders konden tussen 29 mei en 15 juni meedoen. De resultaten delen 
we graag met u. Zo weet u precies wat de huidige plannen van kampeerders zijn, hoe zij denken over mogelijke 
voorzorgsmaatregelen en meer. We hopen dat u hiermee uw voordeel kunt doen.

Gaan kampeerders dit jaar nog op vakantie? In deze infographic vindt u de resultaten van het onderzoek van 
kampeerspecialist ACSI naar de kampeerintentie van de Europese kampeerder. Er hebben totaal 9.483 kampeerders 
deelgenomen aan het onderzoek.



Wat vindt u dat een camping moet doen?

Bestemming – eigen land nu populairder
Ook wat bestemming betreft zijn de wensen van de kampeerders veranderd. Veel kampeerders kiezen er voor om dit 
jaar in eigen land te kamperen. Vooral Zuid-Europese landen hebben aan populariteit ingeboet onder de Europese 
kampeerders. Duitsland daarentegen laat een kleine groei in populariteit zien. Deze verschuiving is duidelijk te zien in de 
infographics per land.  

Kampeerintentie - landen 2020
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80% 
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Europese kampeerders willen dus wel op pad, maar wat vinden ze dat een camping moet doen? Hieronder de genoemde 
voorzorgsmaatregelen.
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* Voor informatie over niet-vermelde Europese landen, kunt u contact opnemen met onze afdeling Sales via sales@acsi.eu.


