
PERSBERICHT 

Eerstesteenlegging kampeerwagenterrein Leuven 

15 mei 2018 

 

Het verblijfstoerisme in Leuven zit in de lift. In de periode 2010-2016 kende Leuven een 
stijging van 267.000 overnachtingen tot maar liefst 488.000.  

Bezoekers kunnen in Leuven reeds terecht in diverse types logies, van hotel tot B&B en van 
vakantiewoning tot vakantielogie. Maar kampeerautoterreinen (openlucht-recreatieve 
domeinen) ontbreken evenwel op ons grondgebied. Ook in de omgeving van Leuven zijn 
dergelijke plaatsen zeldzaam. Gemeenteraadslid Fons Laeremans wees verschillende malen 
in de gemeenteraad op de grote nood aan zo’n camperterrein. Dit is ook belangrijk voor de 
toeristische economie op het gebied van shoppen en restaurants.  

Dirk Vansina: “We ontvangen regelmatig vragen van kampeerautotoeristen die Leuven 
wensen te bezoeken en hun kampeerwagen willen achterlaten op een daartoe ingerichte 
plaats.” Vandaag parkeren de kampeerwagentoeristen op verschillende parkings, o.a. aan 
de abdij Vlierbeek en een het park Heuvelhof.  Maar de infrastructuur om bijvoorbeeld het 
chemisch toilet te reinigen of elektriciteit op te laden, ontbreekt.  

Uit exploitatiecijfers van de provincie Vlaams-Brabant blijkt bovendien dat het aantal 
aanvragen op de drie vergunde kampeerautoterreinen (Rotselaar, Aarschot en Diest) 

gestaag stijgt. In heel Vlaanderen is toerisme met campers een snel groeiende vorm van 
toerisme. Het aantal kampeerauto’s steeg van 29.945 in 2005 naar 49.683 in 2015. 

“Samen met de Provincie Vlaams-Brabant kunnen we nu een vergund 

openluchtrecreatiefdomein voor kampeerauto's inrichten met minstens 8 plaatsen aan het 

provinciedomein van Kessel-Lo.” vertelt schepen Vansina tevreden. “Het zijn kwalitatieve 

plaatsen. Daarmee bieden we een antwoord op de vraag van dit segment toeristen dat 

Leuven bezoek: de culturele meerwaardezoeker die kwaliteit vraagt.” 

De noodzakelijke faciliteiten zullen aanwezig zijn zoals elektriciteit, watertoevoer en 
mogelijkheid tot reiniging van chemische toiletten. Het provinciedomein vormt een 
interessante inplantingsplaats met een zeer goede verbinding met het stadscentrum. Zowel 
met het openbaar vervoer, de fiets en zelfs te voet is de stad vlot bereikbaar. Bovendien 
bevindt het terrein zich in een groene, rustige en veilige omgeving.  

De provincie Vlaams-Brabant integreert dit plan in de her aanleg van de parking en zal niet 

alleen instaan voor de aanleg, maar ook voor de verdere exploitatie. De stad levert een 

financiële bijdrage van 120.000 euro in de vorm van een toelage aan de provincie Vlaams-

Brabant om de camperplaatsen in te richten.  

De werken starten dit najaar en zullen tegen de paasvakantie van 2019 voltooid zijn. 
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