
  Groningen  Plaats
 1. Ron Hazenberg Campers  ..................... Oude Pekela
 2. De Roo Campers  ......................................... Stadskanaal

  Friesland  Plaats
 3. De Haan Campers  ...................................... Tijnje
 4. Swart Campers  ............................................ Wijckel
 5. Van Drogen Campers & Caravans  .. Leeuwarden
 6. Veneboer Campers & Caravans  ....... Drachten

  Drenthe  Plaats
 7. Achterkamp Campers  ............................. Tynaarlo
 8. Eurotrek Campers  ...................................... Coevorden
 9. Jonkeren & Vos  ............................................ Coevorden
 10. Zinger Campers ........................................... Beilen

  Flevoland  Plaats
 11. Vrijheid Campers  ....................................... Urk

  Overijssel  Plaats
 12. Aart Camperinbouw  ................................. Heino
 13. Averesch Campers  .................................... Rijssen
 14. Bruggink Caravans & Campers  ....... Almelo
 15. Scharphof Campers  ................................. Nijverdal

  Gelderland  Plaats
 16. Autobedrijf Van Tuyl  ................................ Herwijnen
 17. Bruggink Caravans & Campers  ....... Borculo
18. Buscamper Nederland  ........................... Culemborg
19. De Jong Caravans & Campers  ........... Hattem
 20. Gelderse Caravan Centrale  ................. Barneveld
 21. Multicampers Wageningen  ................ Wageningen
 22. Stijkel Campers  .......................................... Harderwijk

  Utrecht  Plaats
 23. Camper Totaal  .............................................. IJsselstein
 24. Camper Centrum Nederland  .............. Amersfoort

  Noord-Holland  Plaats
 25. Dick Groot Safaricampers  ................... Winkel
 26. Van Baaren Caravans + Campers  ... Winkel

  Zuid-Holland  Plaats
27. DD Caravans & Campers  ...................... Delft
28. Kampeercentrum De Jong  ................... Hillegom/De Zilk

  Noord-Brabant  Plaats
29. Campers & Cars  .......................................... Nieuwendijk
30. Beroca Camper & Caravan  .................. Westerhoven
 31. Camper en Caravancenter
  Cor van den Oever  ..................................... Herpen
 32. Camperbedrijf 
  Henrie Matheeuwsen  .............................. Veldhoven
 33. Liba Campers  ................................................ Liempde
 34. Linders Kampeerauto’s  ......................... Bakel
35. Mobiledrôme & Partners  ..................... Oud Gastel
36. Tjeu van Horne -
  Kampeercentrum Budel  ........................ Budel
37. Van Venrooy Motorhomes  ................... Oss
 38. Witoma Recreatie  ...................................... Rosmalen

  Limburg  Plaats
39. Ridderbeks  ..................................................... Echt
 40. Tielen Campers  ........................................... America
41. Caravan & Camper Limburg  ............... Stein
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Uw voordeel van onze samenwerking met meer
dan 40 camperbedrijven:

 Geen standaard eigen risico van € 150,- 

 Fabrieksgarantie blijft van kracht bij schadeherstel door merkdealer

 Zorgeloze financiële  afwikkeling

 Snelle schadeafhandeling

 Professionele reparatie

 Aantrekkelijke premie

Aveco Camper Schade Service
Verzekerd van goed schadeherstel!

De specialist in 
camperverzekeringen!

 T (0523) 28 27 29
 E info@avecoverzekeringen.nl
 I www.avecoverzekeringen.nl/schadeservice

To
p

C
am

p
er m

agazin
e magazine

n
r 11

 
 m

a
a

rt  2
0

1
6 nr 11  maart 2016  € 7,95 

Waalse trappisten en Ardenner ham  TopCamperplaatsen 

 Rome: ook modern  Sachsen-Anhalt  Achterhoek 

Route Napoléon  een halve eeuw Adria  campermarkt 

blijft groeien  camperreis in Japan  Deense eilanden 

Bürstner Ixeo met lengtehefbed  Eura Mobil Integra Line 

Mondial  Knaus Van TI  TopOccasions  Noord-Italië
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Met deze rijk uitgeruste HYMER actiemodellen rijdt u de vrijheid zeer aangenaam tegemoet. Deze sterke 148 PK motor 
met automaat, lichtmetalen velgen, cruise control, automatische motorairco, uitgebreid navigatiesysteem, achteruitrijcamera, 
Goldschmitt spiraalvering (bij B 588), verwarmbare dubbele bodem met opbergvakken, grote garagedeuren links en rechts, 
HYMER panorama dakluik, etc. maken het reizen met deze campers een vakantie ervaring om nooit meer te vergeten.

* Vraag uw geselecteerde Hymer dealer naar de voorwaarden.
   Genoemde prijzen zijn exclusief kosten rijklaar maken en transportkosten 

ComfortDrive
NU MET 

5 JAAR FIAT 

FABRIEKS-

GARANTIE*

Comfortabel rijden, luxe wonen, praktisch leven!

 HYMER B 588 en Tramp SL 588 

€ 99.990,- € 83.990,-

Verkoopprijs: € 116.924,-
Actieprijs B 588 ComfortDrive:

Verkoopprijs: € 95.071,-
Actieprijs Tramp 588 SL ComfortDrive:

UW
VOORDEEL:
€ 16.934,-

UW
VOORDEEL:

€ 11.081,-

www.hymer.nl/actiemodellen
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NAVIGATIE VS SLOW TRAVEL
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GEBOUWD VOOR GROOTSE DOELEN. DE FLAIR.

Vol vertrouwen je doel bereiken. Dit kan met een Flair 

van Niesmann+Bischoff. Al onze modellen ondergaan 

een uitvoerige duurtest en verlaten pas de fabriek als 

ze met succes deze test hebben doorstaan. 

niesmann-bischoff.com

www.vanvenrooymotorhomes.nl

Clou inside
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Tussen Leipzig en de 
Harz
De deelstaat Sachsen-Anhalt begint 

waar de Harz ophoudt. Oeroude 

stadjes, kerken en kastelen, veel groen 

heuvelland en UNESCO Werelderfgoed 

zoals het invloedrijke Bauhaus en de 

steden van Martin Luther.

Op zoek naar rust
Een voorjaarsreis door Oost-Frankrijk 

naar het noorden van Italië, van Aosta 

tot Triëst.

Campermarkt blijft groeien

Hoe verging het de camperbranche in het jaar 2015, in Nederland en daarbuiten? 

Wat waren de nieuwtjes op de grote beurs in Stuttgart en op de Caravana? 

Impressies uit camperland.

Nazomer op Lolland, Seeland en Funen
Ontspannen tocht over de Deense eilanden: glooiend landschap, vergezichten, 

open water, bruggen, veerboten en gelgekleurde dorpjes.

INHOUD TopCamper magazine: merken en mensen

14

 8

26

34
maart
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VOORKOMCAMPERDIEFSTAL.NL

Waarom Construct | mechanische diefstal beveiliging? 

 Bewezen effectief antidiefstal systeem

Eenvoudig in gebruik, ook bij dagelijks gebruik

Vrij van onderhoud en storingen

Verkrijgbaar voor (bijna) iedere camper / auto / bedrijfsauto

Leverbaar voor handgeschakelde en automatische transmissie

Stand- alone systeem: werkt volledig zelfstandig zónder elektronica

Relatief lage aanschafprijs

Montage door getrainde professionals

Geaccepteerd door iedere verzekeraar

Gratis meeverzekerd door uw verzekeraar

5 jaar garantie

Exclusieve importeur: Construct Benelux | 030 – 878 25 12 | info@constructsloten.nl

De Construct sloten zijn SCM goedgekeurd*

Exclusief voor klanten van 
Aveco Verzekeringen: 

Op vertoon van de 

MijnAveco pas, krijgt u 

€ 50,- teruggestort  
bij aanschaf van een 

Construct „Premium”

 
*zie voorwaarden op  

www.avecoverzekeringen.nl/construct

Aanbieding:

Construct “Premium”

voor € 549,- 

incl. montage
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13 Agenda
Een lijstje met voor- en 

najaarsbeurzen.

18 Campernieuws
Knaus Van TI 550 MD

21 Varia
Korte berichten over hoofd- en 

bijzaken.

24 Campernieuws
Eura Mobil Integra Line 655 EB 

Mondial 

32 Campernieuws
Bürstner Ixeo it 680 G

50 De campers van Adria
Ruim vijftig jaar bestaat het Sloveense 

caravan- en campermerk. Aan de 

hand van oude foto’s en catalogi 

wandelen we door de dynamische 

geschiedenis. Het heden bespreken 

we met de mensen van Adria 

Nederland.

58 Route Napoléon,  
‘moeder aller reisroutes’
Per camper van de Middellandse Zee 

naar Grenoble, in de sporen van de 

grote kleine keizer. Kunst, bloemen 

en subtropische tuinen in het zuiden, 

bochtige bergwegen in het noorden.

73 Camperplaatsen
Deze keer in Den Haag en aan de 

kusten van Vlaanderen en Picardië.

76 Culinaire trip door 
Wallonië
De Walen en hun Bourgondische 

levensstijl. Culinair journalist Hans 

van Bergen neemt u mee naar 

de ‘charcuterie’, de kaas van het 

Land van Herve, het roken van 

Ardenner ham en het onovertroffen 

trappistenbier.

87 Boeken, sites en apps
Aardige boeken, handige sites en 

leuke apps.

90 Topoccasion
Een uitzonderlijk mooie, zeer jonge 

tweedehands Hymer B.

Slingerend door de 
Achterhoek

De Achterhoek hoort tot de mooiste 

en oudste cultuurlandschappen van 

Nederland. Oude stadjes, prachtige 

landgoederen en leuke musea.

Japan

Sprookjesachtig, mystiek en modern. Ontdekkingstocht per huurcamper in het 

Land van de Rijzende Zon. Tokio, Mount Fuji, Hiroshima, Kioto … en overal mag 

je vrij kamperen.

EN VERDER:

Een camperreis naar Rome

Natuurlijk, het Colosseum, de Sint-Pieter, de Spaanse Trappen … maar ook: 

nieuwe uitgaansbuurt Testaccio, moderne architectuur, bijzondere musea in een 

abattoir en in een elektriciteitscentrale. Rome verrast altijd.

40

80

 64

maart
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CAMPERMARKT BLIJFT 
GROEIEN
VEEL BEZOEKERS BIJ KAMPEER- EN VAKANTIEBEURZEN

CAMPERNIEUWS

Tekst: Harry Schuring

Foto’s: fabrikanten, 

Harry Schuring, Messe 

Stuttgart

Wereldmarkt

Foto: honderden 

campers in grote, 

moderne hallen van 

de Messe Stuttgart
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groeimarkt is, ook in deze branche, China; daar 

verdrievoudigde de verkoop van campers en 

caravans tot vijfduizend stuks.

De Nederlandse campermarkt wordt gedomineerd 

door Duitse merken, al moet wel het Sloveense 

Adria worden geduld aan de kop van het lijstje 

(zie grafiek). Duitsland is ook de grootste markt 

in Europa. In 2015 werden er 28.348 nieuwe 

campers verkocht, een stijging van maar liefst ruim 

10 procent ten opzichte van 2014.

De grote beurs in Stuttgart
Na de Caravan Salon die jaarlijks in september in 

Düsseldorf wordt gehouden is de CMT in Stuttgart 

(januari) de belangrijkste beurs op het gebied van 

kampeervoertuigen. Deze beurs is ook nog eens 

een van de belangrijkste reisbeurzen in Duitsland. 

Locatie is de prachtige, moderne  Messe ten 

zuiden van de stad, naast het vliegveld. Ruim 

driekwart van de stoer ogende hallen is bezet en 

voor de helft is dat door de kampeerindustrie. 

Er kwamen dit jaar 220.000 bezoekers voor de 

reisbeurs en de kampeerbeurs bij elkaar; dat 

was ietsje minder dan vorig jaar. Ongeveer 850 

recreatievoertuigen waren te zien op deze beurs; 

de meeste daarvan waren campers en een aardig 

deel daar weer van vormden de buscampers en de 

kleinere kampeerbusjes.

Alle grote fabrikanten waren in Stuttgart 

vertegenwoordigd. Niet allemaal hadden ze 

evenveel nieuws te melden. Knaus beet het spits 

af en toonde zich tevreden over de resultaten 

in 2015. Zo verkocht Knaus 20 procent meer 

campers dan het jaar ervoor. Voor 2016 wordt 

een stijging van weer 17 procent verwacht 

tot 3800 stuks; daar komen dan nog zo’n 

tweeënhalfduizend buscampers bij. 

Top 5 van de best 

verkopende merken in 

aantallen in Nederland 

met de marktaandelen 

in procenten; Carthago’s 

Epic spaart ruimte 

door het (schuifbare) 

linkerbed in de 

doucheruimte te laten 

doorlopen; Knaus 

Plus, een luxueus 

‘Sondermodell’ van de 

BoxStar; Flowcamper, 

een VW T6-‘hippiebus’

maart    9
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Buscampermerk 

Malibu, een dochter 

van Carthago, levert nu 

ook integraalcampers 

en halfintegralen; de 

Hymer Van S 500 (de 

S van Sprinter) is maar 

5,65 m lang; Morelo 

gaf de pers een kleine 

indruk van een nieuwe 

liner, de presentatie 

volgt in Düsseldorf

TOP011_beursnieuws hs2.indd   10 08-02-16   11:53
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Beurzen in Nederland

KCK

Boven: de Bürstner 

Ixeo werd door de KCK 

vakjury uitgeroepen tot 

‘Camper van het jaar‘, 

onder meer vanwege 

het keurig in het 

plafond weggewerkte 

hefbed in de lengte;

onder: consumenten 

kozen de ’Kampeerauto 

van het jaar’ in 

de categorieën 

integraal, halfintegraal 

en buscamper, 

respectievelijk de Arto 

72 L, Adria’s Compact 

Plus SL en de Tonke Van
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NIEUWE ideeën 
NIEUWE trends 
NIEUWE look

Dethleffs Nederland 
www.dethleffs.nl  |  info@dethleffs.nl 

 De nieuwe TREND met uitstekende uitrusting

  De nieuwe 4-TRAVEL een echte wereldpremiere – de eerste Dethleffs halfintegraal met een 
revolutionair hefbed in de lengte, ook zonder vaste bedden

 En de geheel vernieuwde ESPRIT serie: met de wintervaste IsoProtectPlus dubbele bodem

Ontdek de nieuwe wereld van Dethleffs! Wij kijken er naar uit u te mogen begroeten!

4-travel EspritTrend

Ontdek zelf de innovaties van de trendsetter!

TOP011_AdvertentiesCS6.indd   12 11-02-16   09:02



A
genda

26-28 februari
Camperbeurs, Gorinchem

10-17 uur, entree € 7, 6-11 jaar en 65+ € 3,50, parkeren gratis

Evenementenhal Gorinchem, Franklinweg 2, 4207 HZ  Gorinchem

11-13 maart
Kampeer Totaal, Venray

10-17 uur, entree € 6, 6-11 jaar en 65+ € 3

Evenementenhal Venray, De Voorde 30, 5807 EZ  Venray

18-20 maart
CamperExpo Houten

10-17 uur, entree € 15, tot 12 jaar gratis, parkeren gratis

Expo Houten, Meidoornkade 24, 3992 AE  Houten

22-24 april
NKC Camper Experience, Zandvoort

dagbezoekers za en zo 10-17 uur, dagkaart online € 9,50 (leden  

€ 8,50), aan de kassa € 15, parkeren niet gratis

Circuit Park Zandvoort, zie www.nce16.nl

27 augustus-4 september
Caravan Salon, Düsseldorf

10-18 uur, entree € 14, 6-11 jaar € 6, 65+ € 10 (bij online aanschaf  

2 dagen geldig i.p.v. 1)

Messe Düsseldorf (goed bewegwijzerd)

10-18 september
Salone del Camper, Parma

9.30-18 uur, entreeprijs nog niet bekend

Parma Exhibition Center, Viale delle Esposizioni 393A, 43126 

Parma, Italië

23-25 september
Camperbeurs Hardenberg

10-17 uur, entree € 7, 5-11 jaar en 65+ € 3,50, parkeren gratis

Evenementenhal Hardenberg, Energieweg 2, 7772 TV  

Hardenberg

12-16 oktober
Kampeer & Caravan Jaarbeurs, 
Utrecht

10-17 uur, entreeprijs nog niet bekend (vorig jaar € 10/12,50)

Jaarbeurs, Jaarbeursplein 6, Utrecht

TOP011_agenda hs.indd   13 04-02-16   15:51



OP ZOEK NAAR RUST

De Achilleshiel van een camper is dat je alle kanten op kunt. Plannen om 

naar Zweden te rijden, of bijvoorbeeld naar Kroatië veranderen nog sneller 

dan het weer. Voor ons liggen dik twee weken vrij, maar de richting is nog 

altijd niet vastgesteld. 

De motor is al lang warmgedraaid als na een laatste blik op buienradar het 

verlossende woord komt: Noord-Italië, met een mix van natuur en cultuur 

met een voorkeur voor rust. Het mooie van een camper is dat zo’n doel 

eenvoudig binnen bereik ligt.

Tekst en foto’s:  
Leon van Velzen

6

DOOR FRANKRIJK NAAR NOORD-ITALIË

De Duitse wegen, met hun eindeloze 

werkzaamheden, kleine en grotere ongelukken 

met daarachter onmiddellijk tientallen kilometers 

Stau zijn geen optie. We gaan via Frankrijk. 

Aanloop door Frankrijk

ligt ter hoogte van Arras. Een bescheiden zonnetje 

doet zonder veel resultaat tegen de avond zijn 

best het heuvellandschap wat op te warmen. 

De kalme camping Vert Auxois ligt pal aan het 

drie kilometer lange tunnel die schepen naar het 

haventje van Escommes bracht. De bouw startte 

TOP011_noord-italie hs.indd   14 04-02-16   15:53



REISVERHAAL

maart

Bergamo

per favore

Aostadal

Linker bladzijde: te voet 

door Gran Paradiso;

boven: Camping 

Val di Rhêmes, 

compleet met bidet;

onder: van Arvier 

naar Aosta
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funicolare

Bologna

Boven: direct Gran 

Paradiso in;

onder: Gemona 

del Friuli

TOP011_noord-italie hs.indd   16 04-02-16   15:54
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campeggio

Triëst

Statler en Waldorf 

Triëst, op de grens 

met Slovenië; in het 

wonderschone oude 

centrum van Bergamo; 

bescheiden zonnetje 

in Boiry-Notre-Dame 
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Knaus Van TI 550 MD zoekt fans

Exterieur en reizen

Wonen en koken

Tekst:  CamperCaKe 

Foto’s: fabriek

TOP011_portret knaus hs.indd   18 04-02-16   15:56
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CAMPERNIEUWS

Slapen

Douche/toilet

Resumé

<
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SUN i   IN NEDERLAND 

DE SPECTACULAIRE PREMIUM LINER
     TOPKLASSE PUR SANG: KNAUS SUN i 900

Exclusief verkrijgbaar bij: Mobiledrôme & Partners, Argon 33, 4751 XC Oud Gastel (Roosendaal) tel. 0165 – 570625

www.knaus.nl

Vanaf € 110.177,-
Excl. bijkomende kosten zoals verkrijging kenteken etc. 
Info bij dealer.

**
*

SUN i 900 LEG

**
*

SUN i 900 LX
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Hymer TomTom Bridge 
campernavigatie
Op de CMT in Stuttgart presenteerde Hymer een 

navigatiesysteem voor campers en caravans. De tablet, een 

7 inch touchscreen, is van TomTom en in de ontwikkeling van de 

software en de data hebben TomTom en Hymer samengewerkt. 

Het Bridgeplatform van TomTom is speciaal gemaakt om met 

andere (zakelijke) toepassingen te worden gecombineerd. 

De tablet is gebaseerd op het Android besturingssysteem. Door 

(eenmalig) de afmetingen en het gewicht van uw voertuig in 

te voeren wordt de route-informatie specifieker. Dat komt, als 

het goed werkt, de veiligheid en het comfort ten goede. Tot de 

ingebouwde data behoren overzichten van Hymerdealers 

en -onderhoudsbedrijven en van 30.000 campings en 

camperplaatsen. Overigens is deze navi/tablet straks ook 

verkrijgbaar bij Dethleffs, een zustermerk in dezelfde groep. 

De Bridge kan worden uitgerust met een simkaart en 

beschikt over een wifi-ontvanger. Het systeem biedt real time-

verkeersinformatie. Eventueel kan een achteruitrijcamera 

worden aangesloten op het scherm. Voor het kaartmateriaal 

geldt het ‘lifetime maps’-aanbod van TomTom, kosteloze updates 

dus.

Vanaf dit voorjaar is de Hymer/Dethleffs TomTom Bridge 

verkrijgbaar bij dealers in Duitsland. Over de prijs en de 

introductie in Nederland was bij het ter perse gaan van dit 

tijdschrift nog niets bekend.

Niesmann+Bischoff  
op YouTube

In een kleine vijf minuten krijgt u, begeleid door ronkende 

muziek, een flitsende indruk van de montage van een topklasse 

camper. In werkelijkheid is er tot 360 uur nodig om een 

Arto of een Flair te bouwen, stap voor stap, onderdeel voor 

onderdeel. Mechanisch ondersteund handwerk en teamwork. 

Vóór aflevering wordt er getest, onder meer met (namaak) 

regenwater en op oneffen wegdek. Het promotiefilmpje van 

N+B is te vinden op 

https://www.youtube.com/user/NiesmannBischoff

Als uw mobiele telefoon of tablet beschikt over een QR/

barcodescanner (gratis te downloaden) kunt u meteen kijken 

door de vierkante code hierboven te scannen. 

Elektronische tolheffing 
 Slowakije
Sinds 1 januari dit jaar kan voor het reizen in Slowakije op 

een moderne wijze tol worden betaald. Het digitale vignet kan 

online worden gekocht, ook met een mobiele telefoon of tablet. 

Daarmee is het lastige systeem waarbij lange tijd een bonnetje 

bewaard moest worden voorbij.

Er zijn E-vignetten voor 10 en 30 dagen en voor een jaar; die 

kosten 10, 14 en 50 euro. Voor het aanvragen is er de site www.

eznamka.sk; de tolplicht geldt niet voor alle wegen, maar in de 

praktijk kun je bijna niet zonder een vignet. 

Campers zwaarder dan 3,5 ton hebben een elektronisch 

apparaatje nodig dat op 12V werkt; op www.emyto.sk is 

daarover meer informatie te vinden.

TOPCAMPER VARIA

maart

Oproep: mooi avontuur  
plus foto’s?
Graag willen we ook af en toe aandacht besteden aan een 

bijzondere reis van een lezer van TopCamper. Belangrijke 

voorwaarde daarbij is, dat u over voldoende goede foto’s 

beschikt (minimaal 1 Mb per foto, liefst wat hogere resolutie). 

De  redactie zal in overleg met u het verhaal schrijven of 

samenstellen. Heeft u zo’n opmerkelijke reis gemaakt en wilt 

u meedoen, stuur ons dan een mail (redactie@top-camper.eu) 

waarin u in enkele zinnen de reis toelicht. Graag met een paar 

foto’s voor een indruk.
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viv
a kamperen

Met plezier 
op vakantie

Dé kampeerspecialist 
van Nederland

Altijd de service van uw dealer 
door heel Nederland

Leuke kampeerwinkels 
in combinatie met online shop

Geen 6, maar 12 maanden 
BOVAG garantie

WWW.VIVAKAMPEREN.NL

Of het nu vrije tijd, vakantie of voor dagelijks verkeer is -
Met onze buscampers bent u in elke levenssituatie perfect voorbereid. Geniet u van alle voordelen van uw mobiele 

vakantiewoning met alle voordelen van een comfortabele en ruime personenauto. Ervaar de mobiele vrijheid en ontdek 

de royaalste keuze aan buscampers bij ons in de showroom. Altijd 30-50 buscampers op voorraad.

ERVAAR UW MOBIELE VRIJHEID.

Pascalweg 24
NL-4104 BG Culemborg
Tel. +31 (0) 345 545 760

www.Buscamper.nl
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Nieuwe CEO Hymer: prikkelender, leuker, moderner

Qubiq kampeermodules

Niet ver van Salzburg in Oostenrijk is het innovatieve bedrijfje Qubiq gevestigd. Oprichters Stefan Pappernigg en Maximilian Baud waren 

tijdens hun sportieve en avontuurlijke reizen niet helemaal tevreden met wat de voertuigmarkt te bieden had. Het moest flexibeler 

en individueler kunnen, vonden ze. Busjes zouden door verschillende modules meerdere gebruiksmogelijkheden hebben: voor werk, 

voor sport en recreatie, voor vakantie … Op die gedachte werd hun campingmodule gebaseerd. Met een ‘easy click system’ worden 

een kookunit, een koelkast en een watermodule vastgezet. Daarbovenop komen een vouwbaar bedplatform en een dito matras. Er is 

een serie voor VW- en Mercedes-busjes en een voor de Berlingo- en Caddy-achtigen plus overige bestelbussen. Complete sets kosten 

tussen tweeënhalf- en vierduizend euro. Onderdelen ervan zijn ook los te koop. Zie www.qubiq.at – niet te verwarren met het Duitse 

ququq dat soortgelijke producten maakt.  Andere modules, voor gezin, sport of beroep, zouden zo ook ‘ingeklikt’ kunnen worden. Op 

zijn website betoogt Qubiq dat op die manier de aanschaf van een tweede voertuig in sommige situaties misschien niet nodig zou zijn.

De Erwin Hymer Group, de holding waar merken als Bürstner, 

Carado, LMC, Dethleffs, Sunlight, Hymer en Niesmann+Bischoff 

onder vallen, heeft sinds enkele maanden een nieuwe CEO, de 

technisch bedrijfskundige Martin Brandt. Nadat het concern van 

de beurs werd gehaald – de aandelen zijn weer in het bezit van 

de familie Hymer – zijn er talloze vernieuwingen en wisselingen 

doorgevoerd. Dit zou een van de laatste moeten zijn.

Brandt (55) opereerde eerder internationaal en deed ervaring 

op met bedrijfsontwikkeling en groeistrategieën. In de 

Schwäbische Zeitung, de regionale krant in het gebied van de 

Hymerfabriek, zegt hij dat het imago van de camperbranche 

moet worden afgestoft. ‘De gemiddelde leeftijd van onze kopers 

is 60. Maar de huidige zestiger is anders dan die van twintig jaar 

geleden. Mensen van zestig leven thuis ook niet meer tussen 

rustiek eiken meubels. We moeten sprankelender, leuker en 

moderner worden.’ Hij waarschuwt voor alleen cosmetische 

vernieuwing. ‘De dienstverlening moet ook anders. Er zijn bijna 

geen leasemogelijkheden voor campers. En de verhuur moet 

ook verbeteren; dat moet ook voor een weekend kunnen.’ 

Op de vraag wat hem verbaasd heeft toen hij deze branche 

binnenstapte, antwoordt Brandt: ‘De enorme drang elk jaar met 

iets nieuws te komen. De autoindustrie doet dat beter, daar 

wordt echt in product life cycle gedacht.’ Martin Brandt ziet een 

toekomst waarin de camper bij de dealer op de computer 

wordt geconfigureerd en vervolgens op een redelijke termijn 

wordt geleverd. Zo’n omslag van voorraadverkoop naar 

platformstrategie (afbouw naar klantwens) zou wel een jaar of 

drie vergen, aldus Brandt.
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Eura Mobil Integra Line 655 
EB Mondial maakt furore

Exterieur en reizen

Tekst: CamperCaKe 

Foto’s: fabriek
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CAMPERNIEUWS

Wonen 

Koken

Slapen

Douche/toilet

Resumé

<
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NAZOMER OP 
LOLLAND, SEELAND 
EN FUNEN

De Duits-Deense grens is nog niet gepasseerd of daar zijn 

de mooie beelden: glooiende landschappen, vergezichten, 

open water, bruggen, veerponten en felgekleurde dorpjes. 

Het uit het hoofd omrekenen van vreemde valuta maakt 

dit land net een tikje exotischer. Een compact rondje 

Denemarken is in een week goed te doen. Fiets achterop 

de camper en gaan.

REISVERHAAL

Tekst en foto’s: Leon van Velzen

6

ONTSPANNEN TOCHT OVER DE DEENSE EILANDEN
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Rustig land, boeiende series

The Bridge

Mijmerend handelsstadje

Dopingzondaar

Linker bladzijde: 

camping in Bøjden 

op Funen;

boven: Grote 

Beltbrug tussen 

Seeland en Funen;

onder: twee keer 

Nysted op Lolland
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Betonschaar

The Bridge

Valse hondjes

Het stadje Middelfart 

op Funen
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Rijden over water

Geen allemansrecht

Rechts: de Rundkirke van Horne, 

tussen Faaborg en Bøjden;

onder: het centrum van Faaborg
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making everyday smoother
VEERSYSTEMEN

Marktleider in veersystemen!

Optimale stabiliteit en sublieme rijeigenschappen – bij voertuigen, in het 
bijzonder bij campers, is volledige luchtvering voor comfortabel en 

zelfverzekerd rijden onontbeerlijk. 

Verhoogd comfort: luchtvering brengt rust in uw camper en zorgt voor 
een ontspannen reis. Beter rijgedrag: soepel veergedrag en gelijke 

rijhoogte bij elke beladingstoestand. Meer zekerheid: verhoogde 
stabiliteit bij zijwind, in bochten en bij onverwachte uitwijkmanoeuvres.

Onze geautoriseerde partners informeren u graag individueel en persoonlijk 
over de mogelijkheden van de producten van VB-Airsuspension. U vindt 

altijd één van onze partner bij u in de buurt.

VB-Airsuspension is marktleider op het gebied van veersystemen en 
ontwikkelpartner van onder andere Al-Ko.

www.vbairsuspension.nl
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Al vertellen we in dit tijdschrift maar al te graag hoe fijn het reizen 

met een camper is, we weten ook wel dat er nog meer manieren 

zijn om op pad te gaan. De categorie die in de laatste jaren 

een enorme vlucht heeft genomen is de citytrip. Euromonitor 

International publiceerde onlangs een wereldwijde top 100 op 

basis van de cijfers van 2014; die betreffen ‘international tourist 

arrivals’ met minstens één overnachting. Het voor ons bekende 

Ducato bij Duitse 
 camperaar favoriet
Bij een Leserwahl van het grootste Duitse campertijdschrift 

promobil kwam de Ducato met 62 procent van de stemmen naar 

voren als beste basisvoertuig. Met behoorlijke afstand kwam de 

Mercedes Sprinter op de tweede plaats en de nieuwe VW-bus 

(T6) verdrong de Iveco Daly van de derde plaats. De Fiat, al 

jaren met afstand de bestverkochte camperbasis in Duitsland, 

kreeg deze titel voor de negende keer op rij. 

rijtje toppers Londen, Parijs, Berlijn, Barcelona, Praag, Rome en 

misschien New York is in deze mondiale lijst verspreid over de 

top 40. De top 5 bestaat uit Hong Kong (28 milj. bezoekers), 

Londen (17 milj.), Singapore (17 milj.), Bangkok 16 milj.) en Parijs 

(15 milj.). Daarna volgen Macau, Shenzhen, New York, Istanbul 

en Kuala Lumpur. De toeristische opmars van Aziatische steden 

is duidelijk. (foto: shutterstock)

Top 100 stedenreizen

Vakjournalisten trokken onlangs andere conclusies. In het 

januarinummer van een ander bekend Duits campertijdschrift, 

Reisemobil, is een vergelijkende test weergegeven van 

basisvoertuigen. De Iveco Daily eindigde op de eerste plaats, de 

Ford Transit en Mercedes Sprinter kwamen ex aequo op plaats 

twee. Met enige tussenruimte eindigde de Fiat Ducato op de 

vierde plaats; met name was Reisemobil niet zo tevreden over 

de te stevige, schokkerige vering en de wat indirecte sturing. 

De Transit scoorde relatief goed op stuurgedrag en de Iveco op 

(veer)comfort.
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Bürstner Ixeo it 680 G: 
trotse winnaar 2016

Exterieur en reizen

Wonen 

Tekst: CamperCaKe 

foto’s: fabriek
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Slapen

Koken

Douche/toilet

Resumé

<
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TUSSEN LEIPZIG EN  
DE HARZ
SACHSEN-ANHALT: OUDE STADJES, LUTHER, BAUHAUS, 
TUINEN, KERKEN EN KASTELEN

Tekst: Harry Schuring

Foto’s: Investitions- und Marketinggesellschaft Sachsen-Anhalt mbH (IMG), Harry Schuring
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Overwegend groen en dunbevolkt

Wiedervereinigung

mächtige 

Burg

 

Wittenberg

 

 

Hof

REPORTAGE

Martin Luther, kerkhervormer

Linker bladzijde: 
Meisterhäuser 
in Dessau, voor 
Bauhausdocenten; 
boven: terras in 
Wittenberg (IMG/
Michael Bader); 
onder: portret van 
Luther door Cranach
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Dessau

Bauhaus

entartete
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Tuinen

Naumburg aan de Saale

Linker bladzijde: 
romaanse crypte 
van de stiftskerk 
St. Servatius in 
Quedlinburg (IMG); 
camperplaats in 
het centrum van 
Halberstadt; Markt 
en Stadtkirche in 
Wittenberg (IMG);
boven: dom van 
Naumburg (Guido 
Siebert); kasteelfeest 
in Querfurt (IMG); 
het geliefde beeld van 
Uta in de dom van 
Naumburg (Frank 
Boxler);
links: biosfeerreservaat 
Mittelelbe (IMG)
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Zeer oude stadjes in de Ostharz

Vakwerkhuizen in 
Quedlinburg (IMG/
Frank Boxler); burcht 
en stiftskerk in 
Quedlinburg (IMG/
Michael Bader); de 
Markt in Wernigerode 
(IMG/Michael Bader);
wijngaard bij Freyburg  
aan de Unstrut (IMG)
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REPORTAGE

Dit is maar een greep

Camperen

Ostalgie 

Wende

Plattenbauten

Solarpark
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Te duur, te ver, te vreemd, te veel natuurrampen en niemand spreekt er 

Engels – vooroordelen die ervoor zorgen dat Japan als een zeldzame 

lotusbloem onontdekt blijft voor de camperreiziger. Maar het Land van 

de Rijzende Zon is een kleurrijk sprookjesparadijs met een intrigerende 

oude cultuur, verweven in een moderne wereld. Bovendien mag je op elke 

plek vrij kamperen; midden in Kioto of op Mount Fuji. Hoeveel vrijheid, 

belevenis en schoonheid heeft een camperreiziger nodig? 

REISVERHAAL

Tekst: Reinout Burgers
Foto’s: Sandor Leinwald, Japancampers, Gojapango, JNTO, Japan Travel

6

JAPAN
SPROOKJESACHTIG, MYSTIEK, CONTRASTRIJK EN HYPERMODERN
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Voorgaande bladzijden: 

Chureito-pagode in 

Fujiyoshida met uitzicht 

op de berg Fuji;

boven: Tokio en de 

Rainbow Bridge; 

openbare toiletten zijn 

overal; restaurantje 

in Tokio; voedsel 

op de markt

Tokio – bruisend en sereen
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Vertalingen in 'ons' 

schrift zijn gebruikelijk 

op richtingborden;

rechts: in heel Japan 

zie je rijstvelden; feest 

in de straten van Tokio

Vulkaan Fuji

Overal veilig kamperen

onsen

Wasabiplantages
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zijn onderdeel van de Japanse historie en cultuur’, 

weet Sandor. ‘Europeanen kennen de ninja’s vooral 

uit Hollywood, maar dat beeld is niet correct. In 

het Ninja Museum wordt het verhaal verteld van 

deze Japanse krijgers en spionnen met onder meer 

spectaculaire vechtshows.’ 

Na Iga-Ueno zet de reis zich voort over het 

schiereiland Kii naar de stad Ise. Neem de weg via 

Nabari, dat is een mooiere route. Ise is beroemd 

om zijn oesters en Shinto Shrines, waarin zowel 

maangod Geku als zonnegodin Naiku worden 

vereerd. Deze 1400 jaar oude heiligdommen 

maken Ise een pelgrimsoord. Hier beleef je echt 

de mystieke en heilige sfeer van Japan. Sandor: 

‘In Ise kun je de Ise-Shima Skyline tolweg nemen, 

die kronkelt van de stadsrand door groene heuvels 

naar de Pacific. Bij elke bocht word je verrast door 

een fenomenaal uitzicht. Aan het einde van deze 

weg draai je links en kom je bij Meoto Iwa: de 

Husband and Wife rock. De rotsen in de zee eren 

de heilige verbintenis tussen man en vrouw.’ 

Bij voldoende tijd kunt u richting Shima rijden en 

het havenstadje Shimacho Goza om op het strand 

te overnachten met grandioos uitzicht op het 

schiereiland. 

Werelderfgoed pelgrimstocht
Via Shima en de kustroute gaat de reis verder 

richting Yunomine, pal langs de rotsachtige kust 

en stranden. Vaak hangt een ziltige zeemist over 

de weg of tussen de rotskloven. Onderweg heeft 

u kans om walvissen en dolfijnen te zien en komt 

u pittoreske dorpjes, tempels en haventjes tegen. 

Een heerlijk overnachting wacht u bij een hot 

spring in Yunomine. De volgende dag is het een 

klein stukje naar Kumano Hongu Taishain, midden 

in de Kii bergketen. De drie beroemde Kumano 

schrijnen – UNESCO werelderfgoed – zijn een 

Campers
Japan kent het fenomeen van Kei campers. De grappige kleine autootjes 

zijn razend populair, maar te klein voor de gemiddelde Nederlander. 

De normale campers hebben de afmeting van een Toyota bus of iets 

groter (maximaal vijf meter). Prijzen liggen tussen de 75 euro voor een 

campervan tot 115 en 190 euro per dag voor een grotere camper. Japanse 

campers hebben beperkte opbergruimte; veelal is er geen toilet, douche of 

badkamer aanwezig. Maar overal zijn publieke toiletten, badkamers en hot 

springs die je kunt gebruiken. Meestal heeft de camper een beperkt keu-

kentje met weinig apparatuur en het fornuis is vaak een mobiele éénpitter. 

Wel biedt elke camper een tv met karaokefunctie en een navigatiesysteem. 

Informatie voor boekingen: www.japancampers.com

6

Illustere ninja’s
Bij de stad Nagoya bent u weer terug in de 

moderne wereld. De Isewangan Expressway 

tolweg koerst over hoge bruggen, dwars door de 

haven met spectaculaire vergezichten. Na Nagoya 

is het historische stadje Iga-Ueno het doel. Dit is 

een van de twee Japanse centra waar in de oude 

tijd de illustere ninja’s werden opgeleid. ‘Ninja’s 
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bijzonder voorbeeld van de architectuur in Japanse 

heiligdommen; u kunt hier over een eeuwenoud 

pelgrimspad wandelen. Na het bezoek en de 

wandeling graaft u bij Kawayu Onsen in een rivier 

uw eigen ‘hot bath’. ‘s Avonds overnacht u onder 

de sterren in de warme, weelderige natuurbaden 

van Watarese Onsen. 

Op naar de stad Koyasan. Neem de route via Koya-

Ryujin Skyline (Route 425 en 371). ‘Deze bergweg 

biedt een aaneenschakeling van vergezichten 

over honderden dalen. Bij Mount Gomadanzan is 

een Sky Tower als uitzichtpunt gebouwd. Vooral 

rond oktober zijn hier spectaculaire herfstkleuren 

te bewonderen. Ook rijdt u langs Mount Koya, 

voordat u het stadje Koyasan binnenkomt. Dit 

is het middelpunt van het Japanse boeddhisme. 

Hier zijn vele tempels waar u kennis kunt maken 

met deze fascinerende religie. Het Tokugawa 

mausoleum is de moeite van bezichtigen waard. 

Sta vroeg op om de serene atmosfeer van dit 

monnikenstadje op te snuiven.’

Linker bladzijde: 

man- en vrouwrots 

verbonden bij Ise; 

ninja; Ninja Castle 

in Iga-Ueno;

boven: Shiga Kogen 

pas bij Shibu Onsen; 

geisha in Kenrokuen 

garden Kanazawa; 

Shirahone Onsen in de 

buurt van Matsumoto;

onder: Kioto vanaf de 

Kiyomizu-dera-tempel

maart

Ten noorden van Koyasan ligt Nara. U kunt via het 

havenstadje Wakayama rijden om de walvissen 

werelderfgoed tempels: ‘Historic Monuments 

of Ancient Nara’. Deze wonderbaarlijke 

boeddhistische tempels moet men met eigen ogen 

zien, vooral de T dai-ji tempel is sprookjesachtig 

mooi. Over de skylineweg Hanshin Expressway, 

die dwars door de grote stad Osaka snijdt, rijdt u 

naar havenstad Kobe: een van de plekken waar 

Nederlandse zakenlui als eerste Europeanen 

handel mochten drijven met Japan. Kobe is een 

plezierige stad om even op adem te komen en te 

genieten van het moderne bruisende stadsleven.

Duizend eilanden naar Hiroshima
Japan is een land van duizenden eilanden. Om 

de grotere eilanden met elkaar te verbinden, zijn 

de Japanners experts geworden in het bouwen 

van lange bruggen. Vanuit Kobe neemt u de 

magistrale Akashi Kaikyo brug, ’s werelds langste 

hangbrug, naar Awaji. Dit eiland, bekend om zijn 

kleurrijke marionetten, was het episch centrum 

van de aardbeving die Kobe in 1995 trof. In het 

Hokudancho Earthquake Memorial Park is de 

breukzone nog steeds te zien. Via Awaji gaat 

de reis verder over de naruto Bridge naar het 

grotere eiland Shikoku. In de hoofdstad van het 

eiland Takamatsu is een inspirerend voorbeeld 

van een Japanse tuin te zien: Ritsurin Garden. 

Hier is ook de ruïne van een 16e-eeuws kasteel te 

bewonderen.

De reis gaat verder naar Hiroshima. Wie in 

Japan is, mag deze stad niet missen vanwege 

zijn geschiedenis. De spectaculairste route 

gaat over de ‘tien-bruggenweg’ of Nishi-Seto 

Expressway, die bij Imabari begint. De route biedt 

schilderachtige uitzichten over blauwe zee en 
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De vakantie zou nooit 
mogen eindigen“

„

Michael Schmitz,
Leiding constructie & ontwikkeling

„Met mijn Explorer zou ik eeuwig verder trekken. Plezierig feit: Precies daarvoor is hij ook 
gemaakt. Want dankzij LLT heeft hij een langere levensduur, dan u denkt. Veel langer.”

Met zijn familie en caravan is Michael Schmitz 
regelmatig in Scandinavië onderweg. Deze 
ervaringen gebruikt hij, om onze producten 
steeds verder te verbeteren. Alleen zo kunnen 
de vele innovaties ontstaan, die niet alleen 
de Maestro tot een echt meesterstuk maken. 
Maar ook bijvoorbeeld de milieuvriendelijke 
Long Life Technologie LLT, die maar liefst 12 
jaar waterdichtheidsgarantie* mogelijk maakt. 
Voor oneindig veel vakantieplezier.

www.lmc-caravan.nl
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Bezoek ons in hal 7
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Rijkdom en pracht

onsen 

Feeëriek oud Japan

Hiroshima met 

de Atomic Bomb 

Dome ofwel het 

Vredesmonument; 

Himeji Castle 

op de weg van 

Hiroshima naar Kioto; 

Shintoschrijn Shirahige 

in het Biwameer ten 

noorden van Kioto;

links: het oude dorpje 

Shirakawa-go staat 

op de UNESCO 

werelderfgoedlijst
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Camper Caravan Expertise
T 088 730 66 66      www.campercaravanexpertise.nl      info@campercaravanexpertise.nl

professioneel
slagvaardig
objectief

Dé specialist in Nederland op het gebied van 
expertises en taxaties voor campers en caravans.
Partner voor verzekeraars, gevolmachtigden, 
schadeherstelbedrijven en particulieren. �
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Sneeuwapen en vulkaankraters

hot spring

Met dank aan: Sandor Leinwald van 

GoCamperJapan. Voor meer informatie over 

camperreizen in Japan: gocamperjapan.com.

Dag 1
Dag 2/3
Dag 4
Dag 5
Dag 6/7
Dag 8
Dag 9
Dag 10
Dag 11
Dag 12
Dag 13
Dag 14
Dag 15
Dag 16
Dag 17

Routebeschrijving

Dag 18
Dag 19
Dag 20
Dag 21
Dag 22
Dag 23
Dag 24
Dag 25
Dag 26
Dag 27
Dag 28
Dag 29
Dag 30

Totale afstand: ca. 3460 km

Geisha in Kanazawa; 

Sandor Leinwald met 

Mirjam, Tom en Rik
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Tekst: Harry Schuring

Foto’s: Adria Mobil

DE CAMPERS EN 
CARAVANS VAN ADRIA
EEN DYNAMISCHE HALVE EEUW IN SLOVENIË
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KCK

Het begon in een autofabriek

REPORTAGE

Linker bladzijde: 

Adriatik 420 uit 1982;

boven: caravaninterieur  

uit Adria’s topjaar 1980;

onder: de kenmerkende 

blauwe band werd 

geïntroduceerd in 

1970, export per 

trein – Adria was ‘thuis 

in Europa’ (1970)
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Introductie van campers

Boven: met een mooi 

opengewerkt model 

werden in de Italiaanse 

catalogus voor 1990 de 

camperdetails belicht;

onder: de Adria Matrix, 

modeljaar 2010
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REPORTAGE

Crisis en een nieuwe start

Nieuwe camperseries

Een kleine greep uit 

de catalogusomslagen 

voor diverse landen, 

resp. 1969, 1970, 1989, 

1993 (met de toen 

veelzeggende tekst ‘een 

gevoel van vrijheid’), 

2004 en 2007; 

onder: Sonja Golé, 

directeur van Adria
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›VAKANTIE

›VLAKSTELLEN

›AANKOMEN

›www.ep-hydraulics.nl

Tarwestraat 49
2153 GE, Nieuw-Vennep
Tel.: +31 (0)6 53 17 51 37
Fax: +31 (0)525 62 19 95
info@ep-hydraulics.nl

›LEVELSYSTEEM VOOR CAMPER. SNEL WATERPAS.
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REPORTAGE

Adria nu

KCK

Adria in Nederland

Ontwikkelingen in 2016

Boven: het aanbod 

2016 van campers 

en de buscampers 

nog eens apart;

onder: de voorloper 

van de Adria Twin, 

de Van, werd in 1996 

geïntroduceerd, de 

halfintegraal Coral 

werd in 1998 geboren
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Uw voordeel van onze samenwerking 
met meer dan 40 camperbedrijven:

 Geen standaard eigen risico van € 150,- 

 Fabrieksgarantie blijft van kracht bij

 schadeherstel door merkdealer

 Zorgeloze financiële  afwikkeling

 Snelle schadeafhandeling

 Professionele reparatie

 Aantrekkelijke premie

Aveco Camper Schade Service
Verzekerd van goed schadeherstel!

De specialist in 
camperverzekeringen!

 T (0523) 28 27 29
 E info@avecoverzekeringen.nl
 I www.avecoverzekeringen.nl/schadeservice
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Kijk voor meer informatie op www.avecoverzekeringen.nl/schadeservice
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REPORTAGE

Trots op het merk

Korte lijnen

Boven: het 

fabriekscomplex in 

Novo Mesto (Slovenië), 

daaronder beelden uit 

de productiehallen; 

links: Natasja Borghuis 

en Hein van Tulden 

van Adria Benelux
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ROUTE NAPOLÉON
Op 1 maart 1815 landde Napoleon Bonaparte, na zijn stille vertrek van 

ballingsoord Elba, met 1026 man in Golfe Juan aan de Franse zuidkust. 

Na een nacht op het strand van Cannes vertrok hij naar Grenoble. Om de 

kans op voortijdige ontdekking zo klein mogelijk te maken, nam hij een 

moeilijk begaanbare route door de Alpen van de Haute Provence. Zes 

dagen later kwam hij in Grenoble aan. Daar begon zijn opmars naar Parijs 

en zijn nieuwe regeerperiode, die honderd dagen zou duren.

Sinds 1932 is het traject dat Napoleon volgde een toeristische route. 

Vandaag kun je de Route Napoléon zonder overdrijving de ‘Moeder aller 

reisroutes’ noemen. 

Tekst en foto’s: Mike Bisschops, CamperRoutes.nl

6

‘MOEDER ALLER REISROUTES’
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REISVERHAAL

maart

Startpunt: Golfe Juan

Ici 

commence la Route Napoléon

Grasse – de stad van ‘Het Parfum’

Das Parfum

Het echte Parfummuseum, het Musée International 

de la Parfumerie (MIP), is een aanrader. In een 

van de vitrines ontdekken we een oude flacon met 

het opschrift ‘Eau de cologne de Napoléon 1er 

à Ste-Hélène’. De keizer wilde ook in zijn laatste 

levensjaren kennelijk lekker ruiken! Overigens wijst 

niets erop dat hij met zijn legertje een tussenstop 

maakte in de parfumstad.

Ontspannen rijden naar Castellane

Linker bladzijde: het typisch 

Mediterrane kalksteengebergte 

langs de Route Napoléon 

tussen Grasse en Castellane;

boven: Golfe Juan, hier 

begint de Route Napoléon; 

in het Citroënmuseum in 

Castellane staan honderden 

oude Citroëns, waaronder 

deze prachtige DS; 

ambachtelijke vleeswaren 

op de Provençaalse 

markt van Castellane;

links: cadeauverpakkingen 

van Fragonard voor thuis
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Napoleon komt op 3 maart 1815 aan in Castellane. 

Hij ontbijt in de onderprefectuur. Een bordje aan 

de gevel van Rue Nationale no. 3 herinnert aan 

zijn korte verblijf.

Gorges du Verdon - Europa’s grootste canyon

Camperplaats langs de 

Verdon, aan de rand 

van Castellane; de 

ingang van de Gorges 

du Verdon vanaf het 

Lac de Sainte-Croix; 

sublieme kampeerplek 

op camping Le 

Roustou aan het Lac 

de Serre-Ponçon

TOP011_route Napoleon hs def.indd   60 04-02-16   16:12



maart

Napoleon neemt vanuit Castellane de snelste route 

naar Digne-les-Bains en Malijai. Hij arriveert op 

4 maart in Digne en gaat spoorslags door naar 

het kasteel van Malijai. Hier krijgt hij een mooie 

slaapkamer aangeboden. Zijn soldaten slaan hun 

tenten op achter het kasteel. Tegenwoordig is er 

een kleine, beschutte camperplaats met goede 

voorzieningen. 

Vanaf Digne kan Napoleon vaart maken door 

de rivieren Bléone en Durance tot Sisteron te 

volgen. Hij wist dat de kanonnen van de citadel op 

scherp zouden staan, maar hij moest erlangs. Dus 

neemt hij de gok het smalle dal van de Durance 

te volgen en hij heeft geluk. De commandant van 

de koningsgezinde gouverneur had al het buskruit 

in het geheim af laten voeren, zodat de kanonnen 

zwijgen. De troepen lopen en masse over naar 

Napoleon. 

De stoere citadel van Sisteron

Boven: een van de vele 

uitzichtpunten aan de 

D23 langs de Gorges du 

Verdon, op de achtergrond 

de Alpen van de Haute-

Provence; ruiterstandbeeld 

van Napoleon bij de Prairie 

de la Rencontre in Laffrey;

links: de onneembare 

burcht van Sisteron. Het 

buskruit was ‘verdwenen’ 

toen Napoleon passeerde

Op 6 maart overnacht Napoleon in de 

Gendarmerie van Corps. Het wordt zijn laatste 

stop voor Grenoble. 38 kilometer noordelijker, 

bij Laffrey, zal hij de volgende dag een ultieme 

confrontatie met een grote legereenheid van 

Lodewijk XVIII hebben.

Laatste historische stopplaats bij Laffrey
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Beleef meer. Geniet meer.

Sun Living, made by Adria Mobil, 
verkrijgbaar bij deze dealers:

Averesch Campers
Butaanstraat 21, Rijssen
www.avereschcampers.nl

Camper & Caravancenter C. vd Oever
Berghemseweg 2a, Herpen
www.caravancenter.nl

Travelsmaker.nl
Baanhoek 161, Sliedrecht
www.travelsmaker.nl

www.sunliving.nl
Sun Living, made by Adria
Sun Living (bus)campers worden in de moderne fabriek van Adria Mobil geproduceerd.
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de la Rencontre’ bij Laffrey. Hier staat een groot 

ruiterstandbeeld met een trotse keizer aan de 

teugels. Afgezien van dit standbeeld is er niet veel 

te zien, maar het verhaal erbij is prachtig. 

Napoleon staat hier met zijn kleine leger tegenover 

een overmacht van het Vijfde Regiment troepen 

van de koning, Maarschalk Lessart geeft opdracht 

te schieten, maar dan spreekt Napoleon de 

legendarische woorden: ‘U kent mij, ik ben uw 

keizer’. Het complete regiment loopt juichend over 

naar de keizer. 

Grenoble – mooi en leefbaar
Van hier naar Grenoble is het nog een uurtje 

rijden, eventueel via het kasteel en het prachtige 

park van Vizile. In Grenoble zelf is een kleine 

camperplaats vlak bij de Isère, in de wijk 

Sassenage. Vandaar is een bezoek aan de stad 

per fiets heel goed te doen. Na een bezoek van 

drie dagen concluderen we dat Grenoble een 

van de mooiste en meest leefbare grote steden 

van Frankrijk is. De attracties die je hier niet mag 

missen zijn: het museum van moderne kunst, 

Musée de Grenoble, met onder andere een 

rijke collectie impressionisten, de Art Nouveau 

markthal van Ste-Clair, het Olympische park met 

de inmiddels geasfalteerde schaatsbaan waar Kees 

Verkerk en Ard Schenk medailles wonnen en de 

kabelbaan met de bijnaam ‘Les Bulles’, voor een 

ritje naar de Bastille, vanwaar je een fantastisch 

uitzicht hebt over de stad en de aangrenzende 

gebergten Vercors en Chartreuse.

Ons belangrijkste doel was het vinden van een 

plaquette op de hoek van de Rue de Bonne en 

de Rue Blanc Fontaine. We lezen de woorden 

die Napoleon daadwerkelijk lijkt te hebben 

uitgesproken: ‘Voor Grenoble was ik avonturier. In 

Grenoble was ik prins.’ 7 maart 1815.

Eind maart 2016 komt de nieuwe CamperRoute-

gids van de Route Napoléon uit. Daarin zijn ook 

de Wijnroute Elzas en een verbindende route door 

de Franse Jura opgenomen. 

Meer informatie: www.camperroutes.nl. <

Musea aan de Côte d’Azur

Tijdens onze eerste reis over de Route 

Napoléon kozen we voor een verblijf bij 

Saint-Paul-de-Vence, op Camping Domaine 

de la Bergerie. Vandaar konden we gemak-

kelijk per bus naar Nice, waar we een aantal 

bijzondere musea bezochten. Uit het grote 

aanbod kozen we voor:

vlak bij de Franciscaner Abdij met Italiaan-

se stijltuinen. In dit museum ligt de nadruk 

op het beroemde knipselwerk van Henri 

Matisse.

-

stand van het Musée Matisse, op de hoek 

van de Boulevard Cimiez en de Avenue 

Docteur Ménard. Hier hangt het complete 

bijbelse werk van Chagall, 17 imposante 

schilderijen.

Cap Ferrat, met prachtige stijlkamers en 

vooral de schitterend gelegen tuinen. Zeer 

de moeite waard!

Alle musea zijn bereikbaar met goede busdiensten vanuit Nice, vanaf opstapplaat-

sen aan de Rue de la Buffa en de Rue Maréchal Joffre. 

Vanaf camping La Bergerie bezochten we Saint-Paul-de-Vence en het prachtige 

museum van de Fondation Maeght. De veelzijdige collectie omvat schilderijen 

van Kandinsky, Léger, Braque, Chagall en Miró. In de buitenruimten staan koste-

lijke beelden van Miró, Catherine Hepworth en Giacometti.

Boven links: overhangende 

rotsen langs de Gorges du 

Verdon; bij kader: Fondation 

Maeght in Saint-Paul-de-Vence, 

beelden van o.a. Giacometti 

staan op de buitengalerijen;

links: de tuinen van Villa 

Ephrussi de Rothschild in 

Saint-Jean Cap Ferrat vormen 

een subtropische lusthof;

onder: kabelbaan ‘Les 

Bulles’ in Grenoble voert 

naar het hoog gelegen 

Fort de la Bastille

maart
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SLINGEREND 
DOOR DE 
ACHTERHOEK
De Achterhoek behoort tot de oudste en mooiste cultuurlandschappen van 

Nederland. De boerderijen, essen, slingerende wegen, houtwallen, bossen 

en graslanden vormen de coulissen van het toneel. Ook de vele landgoederen 

behoren tot de smaakmakers van het landschap. Langs de IJssel liggen 

vestingsteden als Zutphen, Bronkhorst en Doesburg. We beginnen onze 

tocht in Zutphen en pikken bij Borculo de Slingeroute op. 

REISVERHAAL

Tekst: Bartho Hendriksen

Foto’s: Mary Kuiper, Bartho Hendriksen, Stichting Achterhoek Toerisme, Geldersch Landschap en Kasteelen, Museum MORE

6
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Hanzestad Zutphen

Dé Achterhoek

Waer iemant duisent vreugden soek 

/ Mijn vreugt is in dees’ achter-hoek.

’t Gif maor enen Achterhook / Den Gelderschen, den echten

Bladzijde links: 

kasteel Slangenburg 

bij Doetinchem;

boven: de Slinge bij 

Groenlo; magisch 

realisme in museum 

MORE in Gorssel 

(foto: Jakob van Vliet);

links: in de oude 

binnenstad van 

Zutphen
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Langs de Berkel

Huis Verwolde in Laren, 

buiten en binnen

Windhoos

De muren schudden, ruiten rinkelden, 

daken werden afgerukt. Dodelijk verschrikt en 

beangst gaven de mensen zich over aan het 

noodlot dat hen gegrepen had.

Slag om Grolle
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Boerderijen

-

-

Het oude postkantoor 

van Groenlo is nu 

een restaurant;

rechts: bij de kerk 

van Haarlo staat het 

beeld ‘De rustende 

landbouwer’
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ECOCAP
LED PRESSURE ALARM

VOOR CAMPERS EN CARAVANS

#1 in 
Europa!

24/7 uw 
bandenspanning 

gecontroleerd!

Onderhoudsvrij

Voorkomen van klapbanden en ongevallen

Verlengt de levensduur van uw banden

Schalmei 41 - 6904 PZ Zevenaar - T: 0316 712 500 - info@powerfullsales.nl
Kijk voor meer informatie op aveco.powerfullsales.nl/ecocap

Eenvoudige zelfmontage

Altijd de juiste bandenspanning

1 set volstaat voor zomer- / winterbanden

De ECOCAP is een externe TPMS-sensor 

die u eenvoudig op het ventiel van de 

band monteert. De ECOCAP controleert 

de bandenspanning 24 uur per dag, 7 

dagen in de week! En bovendien 

gebruikt de ECOCAP geen stroom als er 

geen drukverlies is. Dus gaat deze ook 

nog eens heel erg lang mee. De ECOCAP 

geeft een visuele melding als de druk in 

de band met +/- 5% is gedaald. Zo 

kunnen de banden altijd op tijd 

opgepompt worden naar de gewenste 

bandendruk.

De ECOCAP kalibreert de druk van de 

band bij iedere montage opnieuw en 

controleert de druk 24 uur per dag. 

Mocht de druk afnemen dan zal het rode 

LED-signaal zichtbaar worden. Dit signaal 

is tot op een afstand van 10 meter 

waarneembaar, zelfs bij daglicht! Zodra 

men de ECOCAP verwijderd zal het 

signaal doven, bij normaal gebruik is de 

levensduur van de voeding vier tot vijf 

jaar. Mocht de voeding onvoldoende 

spanning hebben dan zal de ECOCAP u 

via een geel signaal hierop attent maken. 

Tijd om de batterij te laten vernieuwen.

Externe druk veranderingen 

voortkomende uit lage en hoge 

temperaturen worden automatisch 

gecompenseerd om te voorkomen dat er 

een vals alarm wordt afgegeven. De 

ECOCAP waarschuwt bij een drukverlies, 

zelfs bij warme banden.

Nieuw is het systeem dat u zowel op het 

ventiel als ook in het voertuig aangeeft 

dat uw banden druk niet meer correct is. 

Door middel van een display welke op 

het dashboard dan wel op de voorruit 

gemonteerd kan worden, wordt u tijdig 

gealarmeerd. De lange levensduur van 

de voeding wordt ook hier op 

vier tot vijf jaar gesteld daar het 

systeem alleen stroom verbruikt 

als uw banden druk minimaal 

5% is afgenomen. ECOCAP is 

het enige systeem op de markt 

dat op deze wijze functioneert.

Uw voordelen op een rijtje:

ongevallen

met 20%

NU ook met display in het voertuig 
verkrijgbaar!

ECOCAP het voordeligste banden druk controle systeem op de 
Nederlandse markt!

3BINNEN 3 UUR NIEUWE  
MATTEN IN UW CAMPER!
ERVAAR HET WARME EN HUISELIJKE GEVOEL VAN MAATWERK MATTEN IN UW CAMPER. 

MAKKELIJK UIT TE NEMEN

DUURZAME KWALITEIT

GROTE KEUS UIT KLEUREN

EENVOUDIG SCHOON TE HOUDEN

WWW.CAMPERTAPIJT.NL
telefoon (038) 333 31 10 
informatie info@justcarpets.nl
verkoop verkoop@justcarpets.nl

adres

Eckerstraat 38
8263 CB  Kampen
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Winterswijk heeft een nauwe band met de 

schilder Piet Mondriaan (1872-1944). Toen 

Piet acht jaar oud was, verhuisden zijn ouders 

van Amersfoort naar Winterswijk, waar zijn 

vader hoofd werd van de christelijke school. 

Het gezin betrok een villa aan de Zonnebrink. 

Hier ontwikkelde de jonge Mondriaan zijn 

teken- en schildervaardigheid, tot hij op 

22-jarige leeftijd het ouderlijk huis verliet en 

naar Amsterdam trok. In het ouderlijk huis – 

nu ingericht als Museum Villa Mondriaan – is 

een expositieruimte gewijd aan Mondriaan. 

Met de folder Wandel in de voetsporen van 

Piet Mondriaan maakt u een wandeling langs 

verschillende locaties die een grote rol hebben 

gespeeld in zijn jeugd en schilderkunst.

De Steengroeveweg brengt u bij de Steengroeve 

bij Ratum waar u een blik kunt werpen op 

de geologische geschiedenis van Nederland. 

De veertig meter dikke versteende kalklaag 

ontstond circa 240 miljoen jaar geleden. In 

de steengroeven zijn fossielen, botresten en 

mineralen gevonden. 

Bredevoort Boekenstad
Vanuit Winterswijk vervolgen we de Slingeroute 

richting Aalten en Varsseveld. 

Aan de Slinge buiten Winterswijk ligt 

Berenschot’s Watermolen. Ooit stonden hier aan 

weerszijden van de beek zelfs twee molens: een 

olie- en korenmolen. De vroegere opslagplaats 

is in de oorspronkelijke staat hersteld en 

biedt nu onderdak aan een restaurant. In de 

gerestaureerde korenmolen is te zien hoe een 

waterradmolen werkte. 

maart

Rond Winterswijk
We rijden door naar Winterswijk. Ook hier 

toont de Achterhoek zich op zijn mooist: 

een kleinschalig halfopen landschap met een 

afwisseling van bosjes, houtwallen, essen, lanen 

en oude boerderijen. Winterswijk was rond 1900 

een belangrijk centrum van de textielindustrie. Van 

de zeven fabrieken staat alleen de Tricotfabriek 

nog overeind. Twee prachtige industriële 

gebouwen aan de rand van de binnenstad 

zijn onder de naam ‘De Tricot’ verbouwd tot 

appartementencomplexen.

Op Landgoed De 

Driesprong tussen 

Zelhem en Halle werd 

onlangs een nieuw 

landhuis gebouwd;

Bredevoort Boekenstad
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De specialist in camperverzekeringen!

Extra klantvoordeel met MijnAveco Pas

Waarom Aveco?

 Standaard eigen risico € 150,- vervalt bij

 herstel door aangesloten camperbedrijf

 Unieke verzekeringen voor nieuwe en

 gebruikte campers

 Vervangende camper bij schade en pech

 Eigen wereldwijde Alarm Centrale

 Speciale merkverzekeringen

 Aantrekkelijke premie

 De beste voorwaarden

 Advies door persoonlijk adviseur

avecoverzekeringen.nl

Nog meer unieke voordelen
  365 dagen aaneengesloten reizen
 met de camper is toegestaan.
  Stalling in het buitenland gedekt
 tot 6 maanden aaneengesloten.
  Diefstalbeveiliging gratis
 meeverzekerd.
  Bij luifel- en/of hagelschade geen
 terugval in no-claimkorting.
  Uitlenen aan vrienden en familie
 is meeverzekerd.
  Aveco Alarm Centrale 24 uur per
 dag bereikbaar bij pech, schade
 en/of ziekte.
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Landgoed Slangenburg

 

Campers

-

-

Praktische informatie

-

Bartho Hendriksen is toeristisch journalist en 

schreef diverse Capitool Reisgidsen en het boek 

Onverwacht Nederland

Watermolen De Stenen 

Tafel in Borculo; net 

buiten Doetinchem ligt 

Theetuin ‘t Höfken
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PRODUCT

Kijk voor de gehele collectie en meer informatie op www.isabella.nl · www.ventura-camping.com 
Isabella Nederland BV · info@isabella.nl - 033-2541100

Freestanders Cumulus & Arcus,  
vrijstaande tenten voor Bus- en Autocampers
Met de Freestander tenten van Ventura . Ze zijn eenvoudig aan de camper te bevestigen en kunnen wanneer 
u de camper  aan de achterkant geheel worden afgesloten.

FREESTANDER CUMULUS

Bodemmaat van ca. 308 x 254 cm.
Twee modellen; De Low past op voertuigen 
tussen de 170 en 250 cm en de High past op 
voertuigen tussen de 240 en 250 cm.
Keuze uit een lichtgewicht IXL frame of  
stabiel staal Prenox frame.

FREESTANDER ARCUS

Bodemmaat van a. 350 x 250 cm.
Past op voertuigen tussen de 225 en 285 cm.

Standaard geleverd met een lichtgewicht 
 Aluminium frame.

€ 1040,-
vanaf

€ 995,-
vanaf

In de wereld van caravans is het Deense merk 

Isabella welbekend als producent van voortenten. 

Isabella Nederland heeft echter ook een paar 

campervoortenten in het assortiment en wel onder 

de naam Ventura. Deze voortenten zijn geheel 

afsluitbaar wanneer de camper wordt weggereden, 

voor een dagtochtje of wat dan ook. Zo kan de tent 

zelfstandig blijven staan en is de boel afgesloten. De 

zogenaamde Freestander tenten worden gemaakt 

van polyester. Er zijn twee uitvoeringen leverbaar. 

De Cumulus is er in twee maten, voor campers  met 

een hoogte tussen 1,70 en 2,80 m; frame naar keuze: 

staal of glasfi ber. Het sportieve boogtentmodel 

Arcus past op campers tussen 2,20 en 2,85 m hoog 

en heeft een aluminium frame. Prijzen liggen rond 

de duizend euro.

Slimme voortenten 
voor de camper
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De Belgische kust kent maar heel weinig camperplaatsen. Camperliefhebbers zijn zelfs 
afgelopen jaar een petitie gestart om gemeenten en regering zover te krijgen dat er meer 
vergunningen worden afgegeven voor camperplaatsen. Voorlopig nog zonder merkbaar 
resultaat. Kampeerautoterrein De Zwerver in Nieuwpoort aan de Belgische kust is dan 
ook snel vol. Hij grenst aan één zijde aan de Compas Camping. Beide liggen aan de Brugse 
Steenweg. Deze straat maakt een bocht. Om die bocht is de entree van de camperplaats. 

Kampeerautoterrein  
De Zwerver

LEUK

Heerlijk 
uitwaaien 
aan de 
Belgische 
kust

BELGIË
NIEUWPOORT, KAMPEERAUTOTERREIN  
DE ZWERVER

Tekst en foto’s: Marga Feenstra

CAMPERPLAATSEN
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leer:  
vertrouwd raken met uw camper & veilig rijden. 
inparkeren, achteruitrijden, manoeuvreren.
rijden op buitenwegen, snelwegen, stadswegen.

Tineke de Ruijter
Bevoegd rijinstructeur en 
enthousiast camperrijder
06 2706 4531 
tinekederuijter@ziggo.nl  

www.vrouwrijdtcamper.nl

samen 

relaxed 

op reis

voor 

vrouwen 

door  

vrouwen

camperrijles 

voor vrouwen

    malibu van

Keuken

 
         

  

BadkamerKeukenWoongedeelte

Onze handelspartners verheugen zich op uw bezoek:

 

                                              

Kampeer Centrum Budel B. V.
 

  
   

 
 

kel Campers
 

  
   

 
 

utomobilbedri  . . inger B.V.
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maart

CAMPERPLAATSEN

Sportieve 
combi aan 
de Franse 
westkust

Camperen 
onder de 
rook van 
Den Haag

Slenteren langs de Atlantische Oceaan, dat kan heel goed in Fort-Mahon-Plage. Brede 
stranden en hoge golven die bij vloed argeloze wandelaars een complete, zoute douche 
geven! Fort-Mahon-Plage ligt pal aan zee, in het zuiden van Picardië. De camperplaats 
is een groot, vlak terrein tegen de duinen, grenzend aan de weg naar zee. Een stadje vol 
leuke bars en restaurantjes waar het met name in de zomer heel druk is.

Al jaren maakte Erik Romijn zich sterk voor 
een camperplaats in de regeringsstad. Hij 
heeft het voor elkaar: eind december kreeg 
hij van de gemeente Den Haag groen licht 
voor zijn camperpark, na een proefperiode 
van ruim een half jaar. In mei 2015 mocht 
hij op een stuk gemeentegroen zijn droom 
waarmaken: een camperplaats die bij de 
opening nog als Camping Stad Den Haag 
werd aangegeven. Vanaf december 2015 
staat Camperpark Den Haag onder zijn 
nieuwe naam in de boeken. 

2

Aire de Camping-car  
Fort-Mahon-Plage

LEUK

Camperpark Den Haag

LEUK

FRANKRIJK
FORT-MAHON-PLAGE, AIRE DE CAMPING-CAR 
FORT-MAHON-PLAGE

NEDERLAND
DEN HAAG, CAMPERPARK DEN HAAG
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CULINAIRE CAMPERTRIP 
DOOR WALLONIË

REPORTAGE

RIJDEN DOOR ÉÉN GROTE DELICATESSENWINKEL

Tekst: Hans van Bergen

Foto’s: 
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Eeuwenoude fusionkeuken

Poort naar Wallonië
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Kroondrager: Ardenner ham

Speurtocht naar rook
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Staalkaarten van streekproducten

Zoetekauwen

Trappist, vloeibaar amber

Frieten, een erezaak

Wallonië: lekker wandelen en 

genieten; linksboven het Land 

van Herve, rechtsboven het 

stadje Durbuy aan de Ourthe
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EEN CAMPERREIS 
NAAR ROME

Tekst: Geert van Leeuwen

MODERNE ARCHITECTUUR EN CAMPERPLAATSEN WAAR ALLE 

WEGEN NAARTOE LEIDEN
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Culturele renaissance

Testaccio: bakermat van de Romeinse 
armeluiskeuken

coda alla vaccinara

trippa alla romana

coratella

Checchino dal 1887

coda 

alla vaccinara

REISVERHAAL

Linker bladzijde: de 

nieuwe behuizing 

van de tweeduizend 

jaar oude Ara Pacis 

(123RF/marcovarro);

boven: museum MAXXI 

(123RF/Silvia Crisman)
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‘Starchitects’ aan het werk

starchitects

Auditorium Parco della Musica

Met de camper naar Rome

Parking 

Le Terrazze

Area Sosta Autocaravan 

LGP

Camping Villag-

gio Happy
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Carthago Reisemobilbau GmbH          el            info@carthago.com          www.carthago.com               www.facebook.com/Carthago.Das.Reisemobil

Het Carthago premium-DNA  
- in elke camper te herkennen.

Ervaar het verschil

Het Carthago-DNA 
uit de Liner-premiumklasse.

Al meer dan 35 jaar geven de Carthago campers de toon aan. Zoals alle levende wezens hebben ook onze campers een 
DNA. Het DNA uit de Liner-premiumklasse, die van elke Carthago camper iets bijzonders maakt. Wij hebben ons tot 
doel gesteld, om in elke klasse de beste camper voor u te bouwen. Ervaar het verschil en reis in de premiumklasse.

Genen van het Carthago premium-DNA:

+ Draagbalk verstevigde carrosserie met aluminium binnenkanten
+ Doordachte verwarmings- en klimaa echniek
+ rak jkgericht laadvermogen en e tra grote bergruimtereserves
+ Zichtconcept bestuurderscabine met topscore in vergelijkende test
+ Carthago personality - uniek buiten- en binnendesign

Onze handelspartners verheugen zich op uw bezoek:

Bruggink  
Caravans & Campers

amerlingh nnesstraat 
  orculo

el.     
info@brugginkcampers.nl
www.brugginkcampers.nl

Koopzondagen in 2016:   
. .  e inkster ag
. .
. .

Dui ndam Del   
Caravans & Campers
Ro er amseweg a

  Del
el.      

info@ cara ans.nl
www. cara ans.nl

Voorjaarsbeurs:
./ . .

Pinkstermaandag: 
. .

Linders Kampeerauto´s
olle kker 

 R  akel
el.      

info@lin erskampeerautos.nl
www.lin erskampeerautos.nl

jkel Campers
oor erbree te 

  Har erwi k
el.       

info@s kelcampers.nl
www.s kelcampers.nl

c-compactline chic e-line/s-plus

chic c-line

c-tourer
highliner
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MACRO en MAXXI

 

starchitect

Testaccio

testa

Praktische informatie
Scuderie del Quirinale:  

Auditorium Parco della Musica:

Museo dell’Ara Pacis:  

MACRO:
MAXXI:
Centrale Montemartini:
MACRO Testaccio:
Teatro India:

Linker bladzijde: 

Auditorium Parco 

della Musica (123RF/

Alexandre Zveiger);

boven: trappen 

in MAXXI (Harry 

Schuring); beelden in 

Centrale Montemartini 

(flickr/Yuri Victor); 

Trastevere (123RF/

Ekatarina Belova)

mattatoio
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De nieuwe Brevio  – 
          de Crossover voor de actieve

De nieuwe Elegance – 
               Luxe voor de genieter 

Bürstner Nederland • info@buerstner.com • www.buerstner.com

DE NIEUWE IXEO
LANG NIET DWARS
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250 MILLISECONDEN
In zo’n  korte tijd neemt de mens in het onderbewustzijn 
zijn beslissing.

Daarom hebben wij ons bijzonder veel tijd gegund, om de nieuwe 
Bürstner Ixeo af te stemmen op uw wensen. Door de nieuwe 
constructie van het hefbed – nu in de lengte in plaats van 
dwars ingebouwd – laat het bed zich diep verlagen en biedt 
zo een eenvoudige en comfortabele instap. De nieuwe 
Bürstner Ixeo – het origineel van de uitvinder.

Meer informatie op www.buerstner.com
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Mastervolt acculaders, omvormers, combi’s, Li-ion accu’s en MasterBus communi ca tie-

systemen zijn vernieuwend, licht van gewicht en voorzien van de nieuwste techno logie. U 

heeft er eigenlijk nooit omkijken naar. Mastervolt producten hebben bovendien verborgen 

krachten; ze werken feilloos met elkaar samen. Zodat u een geïntegreerd elektrisch 

systeem aan boord krijgt dat méér biedt dan de som der delen. Een uniek pluspunt van 

Mastervolt. Minstens zo prettig: elke Mastervolt dealer is een echte expert en is ook uw 

aanspreekpunt in het geval van wereldwijde service. Want de Mastervolt service is als de 

Mastervolt producten en systemen: volstrekt zorgeloos. Kijk voor meer informatie op 

www.mastervolt.nl

De kracht van een Mastervolt systeem

Zorgeloos stroom
waar u ook gaat...
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Of het nu vrije tijd, vakantie of voor dagelijks verkeer is -
Met onze buscampers bent u in elke levenssituatie perfect voorbereid. Geniet u van alle voordelen van uw mobiele 

vakantiewoning met alle voordelen van een comfortabele en ruime personenauto. Ervaar de mobiele vrijheid en ontdek 

de royaalste keuze aan buscampers bij ons in de showroom. Altijd 30-50 buscampers op voorraad.

ERVAAR UW MOBIELE VRIJHEID.

Pascalweg 24
NL-4104 BG Culemborg
Tel. +31 (0) 345 545 760

www.Buscamper.nl
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maart

TopB
oeken / TopSites / TopA

pps

Mike en Loes Bisschops
Normandië & Bretagne

Travelscript VoF, 200 blz., € 16,95

Pasar
Hoe reis ik met camper en caravan

Uitgeverij Lannoo, 192 blz.,  € 19,99

Léon de Kort
@Elke dag een uur

@ElkeDagEenUur

Nieuw Amsterdam, 160 blz., € 16,99
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Economiestraat 2a
6135 KV Sittard
Tel. : +31 464 588 285
Mob. : +31 655 858 867
Fax:  : +31 464 585 290
Internet: www.beaumont-bv.nl

Uw persoonlijke spullen 
veilig tijdens uw vakantie?
De campersafe van Beaumont is de oplossing voor het veilig opbergen van al uw 

persoonlijke spullen tijdens een campervakantie. De Campersafe is speciaal ontwikkeld 

voor Fiat Ducato campers vanaf 2007 en wordt gemonteerd op de cabinedeur.

•  Ontworpen voor het opbergen van waardevolle zaken in uw camper.

•   Universele pasvorm voor alle Fiat Ducato modellen vanaf bouwjaar 2007.

•  Zowel op het linker als rechterportier te monteren.

•  Lichtgewicht polyester, versterkt met Kevlar.

•  Geschikt voor het opbergen van uw persoonlijke eigendommen en kostbaarheden.

•  Ook geschikt voor notebook (15,6”), ipad, GPS etc.

•  Voorzien van 2 sloten met veiligheidssleutels.

•  Eenvoudige montage.

•  Weegt slechts 2,6 kg

Modelbescherming 002636357-0001

Te koop bij geselecteerde camperdealers 

CAMPERSAFE

Kijk voor meer informatie op 

www.campersafe.com
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www.eurotrek.nl

www.aartcamperinbouw.nl

www.dehaancampers.nl

www.westfalia-campers.nl

www.ronhazenberg.com

Kerklaan 16  –  9665 PB Oude  Pekela
T +31 597 67 66 66  –  E info@ronhazenberg.nl

www.swartcampers.nl www.vandrogen.nl

Orionweg 53  –  8938 AG  Leeuwarden
T +31 58 280 25 00  –  E info@vandrogen.nl

www.jonkerenenvos.nl

www.zingercampers.nl www.vrijheidcampers.nl

Westgat 1a  –  8321 ED Urk
T +31 527 24 07 18  –  E info@vrijheidcampers.nl 

Heawei 23  –  8406 AW  Tijnje
T +31 513 57 12 00  –  E info@dehaancampers.nl

Jachtlustweg 49a  –  8563 AC Wijckel
T +31 514 60 21 19  –  E info@swartcampers.nl   

Printer 31  –  7741 ME  Coevorden
T +31 524 59 37 00  –  E info@eurotrek.nl

Onlandweg 1  –  9482 TC  Tynaarlo
T +31 592 55 50 90  –  E info@westfalia-campers.nl

De Hanekampen 4b  –  9411 XM  Beilen
T +31 593 38 00 00

E info@zingercampers.nl

Stephensonweg 2a  –  7741 KW  Coevorden
T +31 524 51 37 11  –  E info@jonkerenenvos.nl 

Zwolseweg 28  –  8141 EZ  Heino
T +31 572 85 31 33  –  E info@aartcamperinbouw.nl

www.deroocampers.nl

Unikenkade 1  –  9503 PD  Stadskanaal
T +31 599 64 89 78  –  E herwin@deroocampers.nl 

www.witoma.nl

Friezenstraat 2B  –  5249 JS Rosmalen
T 073-5219049  –  E info@witoma.nl 
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www.scharphofcampers.nl

www.safaricamper.nl

Zandzegge 3a  –  1731 LP Winkel
T +31 72 571 95 96  –  E info@safaricamper.nl 

www.volkswagencampers.nl

Basicweg 5a-c  –  3821 BR Amersfoort
T +31 33 453 08 82  –  E info@vwcampers.nl 

www.vanbaarencaravansencampers.nl

Zandzegge 1  –  1713 LP Winkel (N-H)
T +31 224 54 02 44  –  E info@vanbaarencaravansencampers.nl

www.stijkelcampers.nl

Noorderbreedte 10  –  3845 MB Harderwijk
T +31 341 41 32 15  –  E info@stijkelcampers.nl 

www.multicampers.nl

Industrieweg 10  –  6702 DR Wageningen
T +31 317 42 37 85  –  E info@multicampers.nl

www.geldersecampercentrale.nl

Anthonie Fokkerstraat 37  –  3772 MP Barneveld
T +31 342 41 50 52  –  E info@geldersecaravancentrale.nl

www.dejongcaravans.nl

Industrieterrein De Netelhorst 1  –  8051 KE Hattem
T +31 38 444 37 77  –  E info@dejongcaravans.nl

www.buscamper.nl

Pascalweg 24  –  4104 BG Culemborg
T +31 345 54 57 60  –  E info@buscamper.nl

www.van-tuyl.nl

Rudolf Dieselstraat 5  –  7442 DR Nijverdal
T +31 548 62 61 61  –  E info@scharphofcampers.nl  

www.brugginkcampers.nl

Kamerlingh Onnesstraat 19  –  7271 AZ Borculo
T +31 545 27 17 18  –  E mail info@brugginkcaravans.nl

www.brugginkcampers.nl

Windmolen 28  –  7609 NN Almelo
T +31 546 82 91 93  –  E mail info@brugginkcaravans.nl

Nieuwe Steeg 48  –  4171 CW Herwijnen
T +31 418 58 12 16  –  E info@van-tuyl.nl 

www.campertotaal.nl

Einsteinweg 6  –  3404 LK  IJsselstein
T +31 30 687 05 27  –  E info@campertotaal.nl 

www.avereschcampers.nl

Butaanstraat 21  –  7463 PG  Rijssen
T +31 548 51 36 70  –  E info@avereschcampers.nl 

www.veneboercaravans.nl

Loswal 30  –  9206 AH Drachten
T 0512-521111  –  E info@veneboercaravans.nl
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www.tielencampers.nl

www.ddcaravans.nl www.kampeercentrumdejong.nl

www.vanvenrooymotorhomes.nl

Galliérsweg 39a  –  5349 AT Oss
T +31 412 45 53 07  –  E info@vanvenrooy.com 

www.ridderbeks.nl

Edisonweg 43  –  6101 XJ Echt
T +31 475 41 01 01  –  E info@ridderbeks.nl 

 

www.kampeercentrumbudel.nl

Meemortel 34  –  6021 AE Budel
T +31 495 49 33 55  –  E info@kampeercentrumbudel.nl

Hoebertweg 4  –  5966 ND America
T +31 77 464 90 40  –  E verkoop@tielencampers.nl 

www.linderscampers.nl

Bolle Akker 3  –  5761 RW  Bakel
T +31 492 34 25 08  –  E info@linderskampeerautos.nl

www.libacampers.nl

Hamsestraat 16a  –  5298 NA Liempde
T +31 411 63 33 79  –  E info@libacampers.nl

www.caravan-camperlimburg.nl www.avecoverzekeringen.nl

Mauritsweg 126  –  6171 AK Stein
T +31 46 433 35 74  –  E info@caravan-camperlimburg.nl

Rotterdamseweg 266a  –  2628 AS Delft
T +31 15 262 74 33  –  E info@ddcaravans.nl 

Beeklaan 24a  –  2191 AB Hillegom - De Zilk
T +31 252 51 77 17  –  E verkoop@kampeercentrumdejong.nl

www.campersencars.nl

Rijksweg 68  –  4255 GM Nieuwendijk
T +31 183 40 12 00  –  E info@campersencars.nl

www.beroca.nl www.caravancenter.nl

www.mobiledrome.nl

Argon 33  –  4751 XC Oud Gastel / Roosendaal
T +31 165 57 06 25  –  E info@mobiledrome.nl

Berghemseweg 2a  –  5373 KH Herpen
T +31 486 41 36 78  –  E corvandenoever@hetnet.nl

www.campermatheeuwsen.nl

De Run 8273  –  5504 EM  Veldhoven
T +31 40 254 26 38  –  E info@automatheeuwsen.nl  

Leemskuilen 38  –  5563 CL  Westerhoven
T +31 40 207 65 88  –  E info@beroca.nl 

Uw voordelen van onze 
samenwerking met meer 
dan 40 camperbedrijven:

 Geen standaard eigen risico van € 150,-
  Fabrieksgarantie blijft van kracht bij 
schadeherstel door merkdealer

 Zorgeloze financiële afwikkeling
 Snelle schadeafhandeling
 Professionele reparatie
 Aantrekkelijke premie

TOP011_Vrienden van TopCamper.indd   93 05-02-16   12:16



TOPOCCASION

Hymer B 578

Keuken en zithoek

Sanitair en verwarming

Cabine

De B-serie van Hymer is een soort standaardwaarde in de hogere 
middenklasse; in de afgelopen dertig jaar zijn er maar liefst 55.000 van 
verkocht. Door voortdurende research en ontwikkeling houdt Hymer 
zijn campers actueel. Deze ruime B 578 van 2015 is dan ook een 
moderne camper. Het is een indeling met twee eenpersoonsbedden 
maar zonder een hefbed voorin; daardoor is er enorm veel bergruimte 
beschikbaar in de bovenkastjes. Er is ruim driehonderd kilo 
laadvermogen; de camper kan ook worden gekeurd voor vierduizend 
kilo totaal, maar dan is wel een C-rijbewijs benodigd.

Specificaties
merk Hymer
type B 578
soort integraal
bouwjaar 2015
basisvoertuig Fiat Ducato 
uitvoering 2.3 Multijet diesel
vermogen 149 pk
transmissie handgeschakeld
kenteken GK-665-J
datum 1e toelating 22-06-2015
kilometerstand 5354 km
zitplaatsen 4
slaapplaatsen 2
gewicht rijklaar 3190 kg
maximaal gewicht 3500/4000 kg
lengte 7,05 m
breedte 2,35 m
hoogte 2,90 m
stahoogte 1,98 m
verkoopprijs € 94.900,-

De rubriek TopOccasions geeft voorbeelden van betrouwbare tweedehands campers in het midden- en hogere segment, 
maximaal vijf jaar gebruikt en in uitstekende staat.

Slapen en wonen

Overig
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In de nieuwe Volkswagen California is zestig

jaar reiservaring verwerkt en dat merkt u aan 

elk detail. Voor vier volwassenen is alles aan

boord. De California is compact en ruim

tegelijk en verbindt comfort met het heerlijke

buitengevoel. Wilt u eens proefcamperen? Kom

dan naar Amersfoort en ontdek het zelf!

Basicweg 5 a-c, 3821 BR Amersfoort
+31 (0)33 453 08 82
info@campercentrumnederland.nl 
www.campercentrumnederland.nl
www.volkswagencampers.nl

Amersfoort

Kom proefcamperen!

CCN adv Topcamper 240x340 0216.indd   1 9-2-2016   18:51:22



  Groningen  Plaats
 1. Ron Hazenberg Campers  ..................... Oude Pekela
 2. De Roo Campers  ......................................... Stadskanaal

  Friesland  Plaats
 3. De Haan Campers  ...................................... Tijnje
 4. Swart Campers  ............................................ Wijckel
 5. Van Drogen Campers & Caravans  .. Leeuwarden
 6. Veneboer Campers & Caravans  ....... Drachten

  Drenthe  Plaats
 7. Achterkamp Campers  ............................. Tynaarlo
 8. Eurotrek Campers  ...................................... Coevorden
 9. Jonkeren & Vos  ............................................ Coevorden
 10. Zinger Campers ........................................... Beilen

  Flevoland  Plaats
 11. Vrijheid Campers  ....................................... Urk

  Overijssel  Plaats
 12. Aart Camperinbouw  ................................. Heino
 13. Averesch Campers  .................................... Rijssen
 14. Bruggink Caravans & Campers  ....... Almelo
 15. Scharphof Campers  ................................. Nijverdal

  Gelderland  Plaats
 16. Autobedrijf Van Tuyl  ................................ Herwijnen
 17. Bruggink Caravans & Campers  ....... Borculo
18. Buscamper Nederland  ........................... Culemborg
19. De Jong Caravans & Campers  ........... Hattem
 20. Gelderse Caravan Centrale  ................. Barneveld
 21. Multicampers Wageningen  ................ Wageningen
 22. Stijkel Campers  .......................................... Harderwijk

  Utrecht  Plaats
 23. Camper Totaal  .............................................. IJsselstein
 24. Camper Centrum Nederland  .............. Amersfoort

  Noord-Holland  Plaats
 25. Dick Groot Safaricampers  ................... Winkel
 26. Van Baaren Caravans + Campers  ... Winkel

  Zuid-Holland  Plaats
27. DD Caravans & Campers  ...................... Delft
28. Kampeercentrum De Jong  ................... Hillegom/De Zilk

  Noord-Brabant  Plaats
29. Campers & Cars  .......................................... Nieuwendijk
30. Beroca Camper & Caravan  .................. Westerhoven
 31. Camper en Caravancenter
  Cor van den Oever  ..................................... Herpen
 32. Camperbedrijf 
  Henrie Matheeuwsen  .............................. Veldhoven
 33. Liba Campers  ................................................ Liempde
 34. Linders Kampeerauto’s  ......................... Bakel
35. Mobiledrôme & Partners  ..................... Oud Gastel
36. Tjeu van Horne -
  Kampeercentrum Budel  ........................ Budel
37. Van Venrooy Motorhomes  ................... Oss
 38. Witoma Recreatie  ...................................... Rosmalen

  Limburg  Plaats
39. Ridderbeks  ..................................................... Echt
 40. Tielen Campers  ........................................... America
41. Caravan & Camper Limburg  ............... Stein

7

10

12

11

19

20

21
23

24

28

27

25 26

22

18

13

16

30 36

32

41

33
34

37
38

31

39

40

29

35

14

17

15

9 8

5
6

3

4

1

2

Uw voordeel van onze samenwerking met meer
dan 40 camperbedrijven:

 Geen standaard eigen risico van € 150,- 

 Fabrieksgarantie blijft van kracht bij schadeherstel door merkdealer

 Zorgeloze financiële  afwikkeling

 Snelle schadeafhandeling

 Professionele reparatie

 Aantrekkelijke premie

Aveco Camper Schade Service
Verzekerd van goed schadeherstel!

De specialist in 
camperverzekeringen!

 T (0523) 28 27 29
 E info@avecoverzekeringen.nl
 I www.avecoverzekeringen.nl/schadeservice
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