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Campers verhuren geeft weinig gedoe en lever t meer op dan een camping, vindt Erik
Vonk. Naast vleesveehouder is hij sinds 10 jaar camperverhuurder. 

Weinig gedoe, leuke marges

HET is het begin van het toe-
ristenseizoen. Campings

gaan open, fietsers en wande-
laars trekken bos en beemd in.
En de eerste kampeerauto’s
zijn al verhuurd bij Erik Vonk
in Winssen (Gld.). De van ori-
gine vleesveehouder runt een
bedrijf met 500 vleeskalveren.
Hij nam het in 1992 over. 

Vonk voerde meteen verande-
ringen door en ging werken als
proefbedrijf. Daarvoor heeft hij
een contract met fabrikant 

. Ieder kop-
pel van 20 kalveren krijgt an-
der voer. Afgelopen jaar is bo-

vendien onderzoek gedaan bij
20 waterbuffelkalveren, met
als doel hiervoor een kunst-
melkpoeder te ontwikkelen. 

Vonk wilde al vroeg meer dan
alleen boeren. Dit jaar viert hij
zijn tweede lustrum als recrea-
tieman. Ook hier is het, net als
bij het vee, geen doorsnee.
Vonk en zijn partner Caroline
verhuren campers. Hij wilde al

een tijd verbreden, maar het
idee van een traditionele mini-
camping stond hem tegen. „Ik
wilde iets bijzonders. Kampe-
ren bij de boer kan al op zo
veel plekken.” Campers passen
bij hen, vinden ze.

Minder bewerkelijk
Het verhuren van campers is
bovendien minder bewerkelijk
én lucratiever dan een kleine
camping, aldus Vonk. „Een
camping trekt veel publiek. Dat
geeft overlast. En je moet extra
aandacht besteden aan veilig-
heid en aansprakelijkheid.”
Met campers is het te overzien,
vindt Vonk. Je hebt er wat
werk mee als toeristen de wa-
gen halen, en een weekend of
een week later weer als ze te-
rugkomen. Tussendoor rijdt de
camper misschien wel 1.000 ki-
lometer van huis, maar hij
brengt wél zijn geld op. Daarbij
vindt Vonk de opbrengst in ver-
houding ook interessanter. Ter
vergelijking: een boer met 15
campingplaatsen kan niet veel
meer dan €20 per plaats per
dag vragen. Dat is maximaal
€300 dagomzet in het hoogsei-

zoen. Eén camper kost bij Vonk
voor een weekend tot €350,
voor een week in het hoogsei-
zoen moet tot €995 worden
meegenomen. Zijn campertak
is erkend door de ANWB. 

Vonk heeft vier campers. Dat
heeft hem €300.000 gekost.
Plannen zijn er nog genoeg. In
mei komt er een boot bij voor
de verhuur, met drie slaapplek-
ken en een keukentje. En er
wordt gebouwd aan een nieu-
we loods met kantoor en ont-
vangstruimte. Tot nu toe ston-
den de campers in een onge-
bruikt deel van de kalverstal. 

Daarnaast denkt hij er serieus
over om toch alsnog een cam-
ping te beginnen. Maar dan
volgens het rent-a-tent-con-
cept. Daarbij arriveren toeris-
ten zonder tent of overbeladen
caravan. Ze trekken in klaar
staande tenten of caravans. Die
brengen per overnachting een
stuk meer op dan staplekken
op reguliere minicampings. 

Joost Beekman

Zaai nu radijsjes in de volle-
grond. Doe dat in het kool-
vak van de moestuin - radijs
behoort, net als kool, tot de
kruisbloemigen. Pas daarom
een wisseltijd toe van 1 : 4.
Dat wil zeggen dat radijs één
keer per 4 jaar op dezelfde
plek mag groeien. 

T IP Zaai nu radijs

Verpot nu planten die uit de
winterrust komen. Verpotten
moet als de wortels uit het
gat onder in de pot groeien.
Spaar bij het verpotten zo-
veel mogelijk wortels. Ga
niet aan de kluit trekken om
hem eruit te krijgen. Sla of
knip desnoods de pot stuk. 

T IP Plant verpotten

VVERBREDING

Profiel

Naam:
Erik Vonk (39) en Caroline Ver-
meer (37).
Woonplaats:
Winssen (Gld.).
Agrarische tak:
Vleeskalveren (500) in een
proefbedrijf voor het testen
van voedergrondstoffen op
contract. 
Neventak:
De verhuur van campers. Vonk
heeft er vier. 
Bijdrage aan het inkomen:
De camperverhuur is goed
voor 25 procent van het inko-
men van Erik Vonk en zijn
partner Caroline.
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Meer over verbreding:

www.boerderij.nl/verbreding
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