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1.Winterkamperen : waar ?  

 

Dat kan in principe op elke camping die open is inde winter         

 

Streken :   Ardennen, kust, Zeeland, Vogezen, Winterberg, Franse Alpen, Oostenrijk, Beieren 

Duitsland,Italie… 

Na te kijken op internet, Acsi, campinggidsen,…  

Wees op tijd met het reserveren !   Winterkamperen is populair!  
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Heb je ’t liever wat warmer dan bij ons ?   =>   winterkamperen in Spanje, Portugal… 

 

Winterkamperen met kinderen => zoek een camping met buitenspeeltuin maar een aanrader is dat 

er op de camping of in de nabije omgeving een zwembad is en/of een overdekte sporthal of 

binnenspeeltuin voor het geval het weer echt slecht is .   Een tip  : zoek een camping met goed en 

warm sanitair, dat is nodig als de kinderen een dagje buiten gespeeld hebben        

 

Winterkamperen in de sneeuw => vele campings in Oostenrijk, Duitsland, de Franse Alpen zijn 

uitgerust met een sanitair gebouw met vloerverwarming en een ruimte waar je de winter-of 

skischoenen kan drogen  

 

      

 

2. Winterkamperen : mogelijk met elke caravan ?  

 

Dat kan in principe wel, het hangt ervan af waar je naartoe trekt in de winter        

 

Isolatie, opbouw en verwarming zijn bepalend voor het type wintercaravan :  

 

Er zijn 3 types caravans  :  

 

Type 3 :    standaardisolatie, Truma verwarming, bodemplaat met waterleidingen op de bodem van 

de caravan : enkel geschikt voor winterkamperen waar het NIET vriest !    

 Deze caravans kunnen we aanpassen voor het winterkamperen met lichte 

vriestemperaturen, bijvoobeeld Sprite caravans   
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Type 2 : standaardisolatie of wat dikkere isolatie, met standaard Truma RING-verwarming, alle 

waterleidingen liggen binnen ,iets hoger van de vloer van de caravan : geschikt voor winterkamperen 

met lichte vriestemperaturen , bijvoorbeeld Weinsberg, Knaus  

 => deze caravan kunnen we aanpassen voor winterkamperen met zwaardere vriestemperaturen !  

 

Type 2+  : standaardisolatie of wat dikkere isolatie, met ALDE verwarming, eventueel 

vloerverwarming, alle waterleidingen liggen binnen omhoog van de bodem van de caravan, 

bijvoorbeeld Knaus of Weinsberg ICE edition  

 Absoluut geschikt voor winterkamperen !  

 

Type 1 : dikkere isolatie, veelal met ALDE vloer-en zijwandverwarming => de temperatuur wordt 

ingesteld via het controle-paneel en zorgt voor een aangename warmte die overal dezelfde is in de 

caravan => dit zijn de Zweedse wintercaravans zoals de Knaus Scandinavian Selection en alle KABE-

caravans  

 Aangenaam winterkamperen zonder nadenken !  

 

    
 

3.Soorten verwarmingen  

 **Alde : verwarming op vloeistof – het principe van centrale 

verwarming zoals in uw woning :   Deze verwarmingsbron verwarmt het water (glycol) dat in de 

leidingen circuleert in de caravan, met behulp van een pomp.   Het verwarmen gebeurt op gas of 

elektrisch of beide . 

De Alde verwarming kan je bijvoorbeeld in de Kabe-caravan vanop afstand bedienen.   Ideaal na een 

dagje skieën binnenkomen in een aangenaam warme caravan !   
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 **Truma-verwarming :   in bijna elke caravan zit tegenwoordig standaard 

een Truma-kachel ingebouwd.  Hier wordt de caravan lokaal verwarmd door het Truma S-toestel.   

Gewoon inschakelen, werkt op gas.  

**Truma RING-verwarming :  de warmte van de Truma-kachel wordt omgeleid in de caravan en komt 

er door de luchtroosters op verschillende plaatsen terug uit.  Zo wordt de warmte verspreid ook in de 

bakken en onder de tafel, op plaatsen die anders moeilijk verwarmd worden.   De ringverwarming 

werkt op 12V 

 ** Voortentverwarming :  Wist je dat er een Truma uitbreidingsset 

bestaat om uw voortent te verwarmen met dezelfde verwarming van de caravan ?   Meer info bij 

Europacaravans        

 

 ** Truma Ultra Heat :   de Ultra heat is een verwarmingselement dat 

op elektriciteit werkt en dat in de Truma S-kachel gemonteerd wordt, zodat de warmte van het 

elektrisch element ook via de ringverwarming kan verspreid worden in de caravan.   Dit is interessant 

voor mensen die niet graag met gas verwarmen of waar de elektriciteit als forfait gerekend wordt op 

camping.  

 

**Truma COMBI-verwarming :  is veelal te vinden in de campers en ook enkele merken van caravans 
: De Truma Combi verwarmingstoestellen verenigen twee functies in één apparaat. Ze verwarmen de 
woonruimte en verwarmen het water in het inox reservoir. Afhankelijk van het model kunnen de 
Combi verwarmingstoestellen op gas, stroom of diesel werken of met een combinatie van gas of 
diesel en stroom werken. Dit zijn wel grote verbruikers van zowel gas en elektriciteit. 
 
** 

https://www.truma.com/nl/nl/producten/truma-verwarming/truma-combi-4-gas-verwarming.html
https://www.truma.com/nl/nl/producten/truma-verwarming/truma-combi-4-gas-verwarming.html
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    Elektrische vloerverwarming  

Wordt door de fabrikant van de caravan geïnstalleerd onder de vloerbedekking (novylon).  De 

vloerverwarming kan opgezet worden door een afzonderlijke knopje.   De elektrische 

vloerverwarming kan niet de hele caravan opwarmen maar zorgt voor een aangenaam gevoel op de 

grond zodat je op blote voeten of kousevoeten kunt rondlopen.  

Heb je een caravan waar dit niet inzit, dan kan je nog afzonderlijk vloerverwarming door uw dealer 

laten aanbrengen of een elektrisch verwarmd tapijt aanschaffen – zie mogelijkheden in onze 

campingshop van Europacaravans. 

 

***ALDE vloerverwarming :  

Bij sommige types caravans met ALDE verwarming, kan je ook ALDE vloerverwarming bestellen, zoals 

bijvoorbeeld bij Knaus.  Hier kan je in plaats van elektrische vloerverwarming ook ALDE 

vloerverwarming bestellen, dan is de warmte gelijkmatig verdeeld over de gehele caravan en kan je 

makkelijk in zwembroek rondlopen in uw caravan          Bij Kabe is de ALDE vloerverwarming dan 

weer standaard…   

 

   *** schoorsteen verlengen :  

Het is heel belangrijk dat de schoorsteen vrij blijft om uw verwarming te laten werken.   Als u naar de 

sneeuw gaat, neemt u beter verlengstukjes voor de schoorsteen mee, zowel voor Truma-

verwarmingen als ALDE-verwarmingen hebben wij de stukjes op voorraad liggen in onze 

campingshop Europacaravans.  
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4 Winterkamperen = intensief gebruik maken van caravan of camper  

 

      ’t is vroeg donker  => zorg voor goede verlichting en 

sfeerverlichting binnen in de caravan – wij installeren met plezier een extra verlichting in de caravan , 

LEDverlichting, sfeerverlichting, extra spotjes,… 

 

      Zorg voor voldoende stopcontacten zodat elk zijn eigen stopcontact 

heeft en er niet met verlengkabels of verdeelstekkers gewerkt moet worden, dat maakt het minder 

rommelig in de caravan !      Wij plaatsen met plezier extra stopcontacten in uw caravan voor slechts 

35 € per stopcontact montage en materiaal inbegrepen.     

 

             Maak het gezellig !  

Zorg voor goede zitbanken en extra kussens, een tafelkleedje, een klein kerstboompje binnen,… 

 

     Met kinderen kamperen :  neem een gezelschapsspelletje mee, 

leesboeken, speelkaarten, kijk vooraf of er wifi is op de camping, eventueel televisie,… 
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Winterkamperen = misschien iets langer slapen        => zorg voor een goed slaapcomfort !    

 

Indien het standaard bed niet voldoet, dan zijn er verschillende oplossingen hiervoor !     Froli-

bedsysteem, oplegmatrasje, nieuwe matras,…    Vraag naar onze mogelijkheden  !  

 

 

5 Gas :  

Met de gasflessen van Benegas light zie je altijd hoeveel gas (liquide) er nog aanwezig is.   Als je naar 

de sneeuw trekt, is het aangeraden om ter plaatse op camping de gas te gebruiken, deze zitten in 

stalen flessen en kunnen makkelijker gewisseld worden als ze leeg zijn.   

Laat uw gasinstallatie op voorhand controleren : voldoet de gasdrukregelaar, de gasdarmen en de 

complete installatie aan de Duitse normen?   Vele campings in Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland 

vragen een certificaat –    Europacaravans heeft het diploma behaald om dergelijk certificaat te 

kunnen aanvragen voor elke caravan die aan de voorwaarden voldoet !    vraag meer info aan David.   

 

 

6 Koken :  

Soms is op restaurant gaan eens gezellig, maar meestal wordt op een langere winteravond nog zelf 

gekookt in de caravan.   Gezien de ruimte beperkt is en er slechts 3 gaspitten zijn in de meeste 

caravans,  wordt meestal een eenvoudige maaltijd bereid.  De maaltijd kan wat uitgebreider worden  

als er een oven of microgolfoven aanwezig is in de caravan.  In sommige caravans zoals de Sprite 

Cruzer of de KABE-caravans zitten die al standaard ingebouwd.      

Heeft u een caravan waar dit niet ingebouwd zit, denk dan eens aan een elektrisch oventje van 

Mestic waar u een heerlijke ovenschotel in kan opwarmen of zelfs een cake kan bakken !    de Mestic 
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campingtoestellen zijn voorzien voor gebruik op camping (lage wattage).  Mestic heeft o.a. in het 

gamma : oventjes, microgolfoven, airfryer, barbecue,… 

Winterbarbecue :  al geprobeerd?  Supergezellig !  

    

 

7 Wintertent  ? 

   
Kort verblijf in de sneeuw ? dan raden wij een kleine wintertent aan, die doet dienst als sas tussen de 

sneeuw en de caravan, zo komt geen sneeuw binnen als de deur opengaat, wordt de warmte van de 

caravan opgevangen in de voortent en doet dienst als opbergruimte voor slede, gasflessen, 

drinken,… 

Hoe vastmaken?   

Als de ondergrond bevroren is, neem dan uw accuboormachien mee en indien mogelijk de plaats van 

de piketten voorboren (pre-drill van Peggy Peg).    Indien er sneeuw ligt, is dit onmogelijk en kan u 

gewoon de tent opzetten en sneeuw of grote stenen op de tentflappen leggen.   
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Verluchten :  

Een wintertent is van PVC-gemaakt, dat wil zeggen dat u altijd condens krijgt als het lichtjes gaat 

dooien => open de verluchtingsgaten van de voortent, zo droogt het condenswater sneller op !   

 

Seizoenstent ?   

Als u een langere periode in de winter op dezelfde plaats staat, dan raden we een grotere tent aan, 

een seizoenstent.   Ook meestal uit PVC of acryl, deze zijn afwasbaar.   Eventueel een binnen hemel 

plaatsen kan helpen om condens in het dak tegen te gaan.    Als u een langere periode staat, plaats 

dan zeker extra dak stokken en plaats eventueel een stormpakket – meer info bij Europacaravans.  

Verwarming in de tent : er bestaan verschillende toestellen op elektriciteit of gas – meer info in de 

campingshop  

 

Wist je dat we nu ook voortenten kunnen komen opzetten?   Het gebied is wel beperkt tot 

België en Luxemburg en net over de grens in Frankrijk of Nederland.   

 

 

8 Rijden in de winter met camper of caravan : 

Laat uw caravan nakijken voor uw vertrek, zorg dat het onderhoud gebeurd is   

Leg de chauffage eens aan op voorhand thuis zodat u zeker bent dat die werkt . 

Tip : zorg voor winterbanden op de caravan !    Deze hebben meer grip bij slechtere 

weersomstandigheden.   Is trouwens verplicht voor Duitsland!   

Zorg ervoor dat de ruitensproeistof gevuld is met antivries tot -35°C en neem een extra bus mee in 

de koffer van de auto 

Neem sneeuwkettingen mee voor de auto (sneeuwkettingen op de caravan hebben geen nut)  
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Neem dunne maar warme handschoenen mee voor het geval je moet sneeuwkettingen leggen op de 

auto.    

Neem een zaklamp mee  

Rij voorzichtig, pas uw snelheid aan 

Stop regelmatig om de benen te strekken, in alle tankstations hebben ze warme koffie  

Laat alle water af uit de caravan tijdens het rijden in de winter, dit om bevriezing te voorkomen  

Neem een dweil of tapijt mee om in de ingang van de caravan te leggen.  Onderweg gaat u meestal 

met de schoenen aan binnen.  

Leg een fleece-dekentje klaar.   Als u onderweg iets eet in de niet-verwarmde caravan kan u snel 

koud krijgen, dan kan een fleece-dekentje wel deugd doen.  

Als u de Truma-verwarming opzet tijdens een pauze onderweg, hou er dan rekening mee dat het +/- 

15 minuten duurt eer je de warmte begint te voelen in de caravan.   Bij het wegrijden terug de 

verwarming afzetten en de gas dichtdraaien !   

Tijdens het rijden moet de gas dichtgedraaid zijn, tenzij u een monocontrol of duocontrol heeft met 

crashsensor. 

 

Truma-verwarming mag enkel opgezet worden tijdens het rijden als u een combi-kachel heeft en een 

mono-of duocontrol heeft.    

Alde-verwarming kan wel gewoon opstaan tijdens het rijden (ook enkel met een mono-of ducontrol)  

Ter plaatse in de sneeuw zijn er veel campings die de caravan op de plaats zetten met een tractor => 

blijf bij uw caravan zodat u ziet wat ze ermee doen        
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9.Winterkamperen in de sneeuw : aandachtspunten  

  

Leg uw elektriciteitskabel zoveel mogelijk onder de caravan of voortent, dit om insneeuwen en 

vastvriezen te voorkomen  

Trek de oplooprem niet op, deze kan vastvriezen  

Zet uw caravan niet 100% waterpas, maar lichtjes omhoog met de dissel, zodat eventueel smeltwater 

de weg naar beneden vindt via de achterkant van de caravan 

Plaats een winterafdekking over de klep van de gaskast zodat deze niet kan dichtvriezen door het 

smeltwater  

Plaats een disselhoes over de koppeling  

Neem altijd een klein flesje antivries mee in uw tas of rugzak om eventuele bevroren sloten van auto 

of caravan te kunnen ontdooien  

Gebruik een emmer om het vuilwater op te vangen in plaats van een vuilwatertank, als deze 

bevroren is kan die gemakkelijker uitgeledigd worden dan een vuilwatertank        

Laat uw verwarming 24u/24 u opstaan en zorg dat het water in de caravan niet bevriest  

Heeft u condens aan de vensters, zet deze dan 5 minuten open in de ochtend zodat de condens 

buiten kan.  

Neem een rubberen mat mee die u aan de ingang van de tent legt, hierop kan de meeste sneeuw 

afgklopt worden van de schoenen 

Neem een zachte borstel mee met lange steel om de meeste sneeuw van tent en caravan en auto af 

te vegen 

Neem eventueel een hogere opstap of ladder mee om de meeste sneeuw van het dak van tent of 

caravan te kunnen afvegen. 

Een sneeuwshop kan ook handig zijn om de weg vrij te maken van het campingweggetje naar de 

ingang van uw voortent , of voor het maken van een winterkasteel of een winterbar ! 

Vergeet uw sneeuwlaarzen en sledes niet !  

 

10 Vertrekken met een ingesneeuwde caravan :  
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Zorg ervoor dat de accu van de mover altijd goed opgeladen is  

Maak voor je vertrek de auto en de caravan zo goed mogelijk sneeuwvrij  

Als de poten van de caravan vastgevroren zijn, neem dan heet water dat je langzaam op de platen 

van de voeten, zo komen ze sneller los zonder schade  

    Plaats antislipmatten onder de wielen net voor je wilt vertrekken  

Trek dan de caravan langzaam uit de sneeuw over de antislipmatten met behulp van de mover  

Zorg ervoor dat de auto goed warm heeft, vensters sneeuw-en ijsvrij zijn alvorens te vertrekken met 

auto en caravan  

Rij voorzichtig – goede reis! 

  

 


