
Onderzoek kampeerintentie 2022 

Nederlandse kampeerders

6.361 respondenten

66% heeft een eigen 

caravan

27% heeft een eigen 

camper

Bent u van plan om in 2022 te gaan kamperen?

0,8% 1,8%0,6% 0,9%

98,5% 97,3%

Bent u ook benieuwd waar Nederlandse kampeerders in 2022 naartoe op vakantie willen gaan? 

ACSI onderzocht het in samenwerking met kampeerwinkel Obelink. De resultaten kunnen we u nu 

presenteren.

Voor dit onderzoek vroegen we ruim 6.300 Nederlandse kampeerders naar hun plannen. Zij werden benaderd via de 

Europese websites, nieuwsbrieven en socialmedia-kanalen van ACSI en Obelink. Kampeerders konden tussen 2 februari en 

17 februari deelnemen.

De kampeervakantie gaat door

Uit het onderzoek blijkt dat het merendeel van de Nederlandse respondenten aangeeft kampeerplannen voor 2022 te 

hebben. Maar liefst 97% van de kampeerders die meestal met (klein)kinderen gaan kamperen is van plan om dit jaar op 

pad te gaan. Bij de kampeerders die meestal in een andere samenstelling gaan kamperen (2 volwassenen of alleenstaand 

zonder kinderen, vriendengroep of groepsreis) is 99% van plan om op kampeervakantie te gaan. 

Gemiddeld aantal dagen in 2022

Nederlandse kampeerders die meestal met (klein)kinderen gaan kamperen zijn van plan in 2022 gemiddeld 34 dagen te 

kamperen. Kampeerders die meestal in een andere samenstelling gaan kamperen zijn van plan 62 dagen te kamperen. 

Deze landen zijn populair

Populaire bestemmingen onder Nederlandse kampeerders in 2022 zijn Nederland, Frankrijk en Duitsland. Ten slotte zien 

we dat in vergelijking met 2021, in 2022 meer Nederlandse kampeerders van plan zijn naar het buitenland te gaan. Dat 

geldt zowel voor kampeerders die meestal met of zonder (klein)kinderen op vakantie gaan.

 Ja  

 Nee  

 Weet ik niet Kampeerders met kinderenKampeerders zonder kinderen



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

Meting: 2 februari - 17 februari
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Hoeveel dagen in totaal bent u van plan om in 2022 op 

kampeervakantie te gaan?

Wanneer bent u van plan om in 2022 op 

kampeervakantie te gaan?
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dagen

Kampeerders zonder kinderen Kampeerders met kinderen

Kampeerders met kinderenKampeerders zonder kinderen

Waar bent u van plan om in 2022 op  

kampeervakantie heen te gaan?

Kampeerders met kinderenKampeerders zonder kinderen


