
De kampeervakantie gaat nog steeds 
door!
Het merendeel van de Europese kampeerders heeft nog 

steeds kampeerplannen voor 2021. Maar liefst 96% van de 

respondenten is van plan om te gaan kamperen. Het percentage 

kampeerders dat heeft aangegeven niet op vakantie te gaan, is 

met 1% gelijk gebleven. 

Bent u van plan om in 2021 te gaan kamperen?

Kampeerintentie - Gemiddeld aantal dagen 2021

In februari heeft ACSI een eerste onderzoek gedaan 
naar de kampeerintentie van Europese kampeerders 
voor 2021. Ruim 20.000 kampeerders deelden hun 
kampeerplannen. Omdat het voor veel landen nog 
steeds onduidelijk is hoe kampeerjaar 2021 eruit gaat 
zien, heeft ACSI onlangs een tweede meting van dit 
onderzoek gedaan. 18.346 kampeerders deden mee.

In deze infographic hebben we de belangrijkste 
resultaten van Nederlandse, Duitse, Engelse en Ierse 
en Franse kampeerders van meting 1 en 2 naar 

de kampeerintentie voor 2021 gebundeld. Gaan 
kampeerders dit jaar nog steeds kamperen? En zijn ze 
nog van plan om naar het buitenland te gaan?

Het onderzoek is uitgezet via onze Europese websites 
(waaronder Eurocampings.eu en CampingCard.com), 
onze nieuwsbrieven en onze socialmedia-kanalen. 
Kampeerders konden tussen 29 januari en 16 februari 
deelnemen aan meting 1 en tussen 23 maart en 8 april 
aan meting 2. 

meting 2meting 1 Ja  Nee  Weet ik niet

Onderzoek kampeerintentie 2021 

Europese kampeerders

Kampeerders die meestal met (klein)kinderen gaan kamperen zijn van plan in 2021 gemiddeld 33 dagen te kamperen. Kampeerders 

die meestal in een andere samenstelling gaan kamperen (2 volwassenen of alleenstaand zonder kinderen, vriendengroep of 

groepsreis) zijn van plan 53 dagen te kamperen.
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meting 1:

29 januari - 16 februari 40% heeft een eigen caravan 53% heeft een eigen camper

meting 2:

23 maart - 8 april 40% heeft een eigen caravan 54% heeft een eigen camper
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Kampeerintentie - maanden 2021
Periode
Kampeerders die meestal met (klein)kinderen gaan kamperen zijn van plan om in augustus, juli en september te gaan kamperen. 

Kampeerders die meestal in een andere samenstelling gaan kamperen (2 volwassenen, alleenstaand zonder kinderen, vriendengroep 

of groepsreis) zijn voornamelijk van plan om op pad te gaan in september, juni en mei. Augustus en september zijn onder beide 

groepen in populariteit toegenomen.

Kampeerintentie - landen 2021
Bestemming
Veel kampeerders geven opnieuw aan buiten eigen land te willen kamperen in 2021. Deze verdeling is duidelijk te zien in de 

infographics per land.
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Meting 1: 29 januari - 16 februari | Meting 2: 23 maart - 8 april

* Voor informatie over niet-vermelde Europese landen, kunt u contact opnemen met onze afdeling Sales via sales@acsi.eu.
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