
 

The ANWB has a long history as a publisher of campsite guides. 
We’ve been doing this for more than 85 years. Make sure your 
campsite stands out in the guide because the guides are widely 
used by campers, both at home and en route.

Designated campsites
The ANWB-gids Erkende Campings (The ANWB Campsite Guide Designated campsites) contains 
the most current details of over 4,200 campsites. All of these campsites have been thoroughly 
inspected by ANWB camping inspectors. Because those inspections are independent, campers 
are presented with a good overall picture of what a campsite really has to offer. The campsites 
in this guide have attained a minimum of 3 stars. This is why they are categorized as ANWB 
Designated Campsites. Make sure that your campsite stands out in the guide, because campers 
still view the ANWB as the premier starting point when it comes to finding a suitable campsite.

anwb.nl/campingpartners

Average coverage
566,000 readers

Distributed circulation
250,000 copies

Readers
63% male, 37% female

Ages
majority 46-65 years

The most
widely used

campsite guide
of Netherlands
and Flanders!

Country map with all
CKE-discount
Members of the Camping Key Europe receive 
the guide for free with their subscription. Do 
you give discount to CKE-members? Then 
your campsite (3 stars or more) will get extra 
attention in the discount block 
in the guide. All campsites 
with a CKE discount no 
matter how many stars they 
have are shown on a special 
country map. This is enclosed 
separately with the guide.

Discount possibilities
If you offer campers CKE discounts, your
campsite will be given extra attention
in a special discount block!

The starting point for campers

Erkende Campings 2021
ANWB Campsite Guide Designated campsites 2021

ANWB-gids Erkende Campings 
• 4,200 campsites 
• In 19 countries within Europe
• Assessed by independent   
 ANWB inspectors
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KNAUS-Campingpark Bad Dürkheim
In den Almen 1
67098 Bad Dürkheim
+49632261356
www.knauscamp.de
gps 49,47387; 8,19203
open 1.1-31.12
80-100 m² 332 toer 280 vast 32 huur

Bad Dürkheim (Rheinland-Pfalz) Langgerekte vlakke camping aan een eigen meertje. De afge-
bakende standplaatsen zijn gescheiden van de vaste plaatsen. 
Voor kampeerders met een hond is een apart veld. Er zijn een 
indianenkamp met verschillende huurtipi’s voor jeugdgroe-
pen,en een kinderboerderij. Over de camping loopt een 500 
m lange arcade van wijnranken, bedoeld als leerpad. Naast 
de camping ligt een klein vliegveld. Langs het meertje is een 
ligweide. anwbcamping.nl/36050
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Campingpark Bad Liebenzell
Pforzheimer Str. 34
75378 Bad Liebenzell
+497052934060
www.campingpark-bad-liebenzell.com
gps 48,77868; 8,7311 open 1.1-31.12
100 m² 100 toer 80 vast 15 huur

Bad Liebenzell  
(Baden-Württemberg)

De met bomen begroeide camping ligt in het kuuroord Bad 
Liebenzell. De staanplaatsen liggen aan rechte paden. Het 
grote gemeente zwembad direct naast de camping is vrij toe-
gankelijk voor de campinggasten. Voor kinderen is er een speel-
tuin. Campinggasten krijgen een gratis openbaar-vervoerkaart 
voor het Zwarte Woud en omgeving. Op hoorafstand ligt een 
spoorlijn, (geen treinen tussen 24 en 5 uur ). In Bad Liebenzell is 
een kunstijsbaan. Gepland: Camperplaatsen en plaatsen met 
aan- en afvoer van water. anwbcamping.nl/36362
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Kur- und Vitalcamping
Walter-Schulz-Str. 4
86825 Bad Wörishofen
+4982479973735
www.kurcamping-bad-woerishofen.de
gps 48,0243; 10,598
open 1.1-15.1; 4.3-31.12
80-100 m² 73 toer 20 vast 1 huur

Bad Wörishofen (Bayern) Vlak grasland, begroeid met loof- en naaldbomen en heggen, 
gelegen aan de rand van een industrieterrein. Fysische thera-
pie en kneippkuren, evenals diverse wellnessmassages. Tussen 
de velden staat bossage. Tussen de staanplaatsen is geen 
begroeiing. Op het terrein zijn enkele eenvoudige sanitaire 
voorzieningen aanwezig. Het restaurant is beperkt open voor 
lunch en diner. anwbcamping.nl/23868
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Abbey Wood Caravan and Motorhome 

Club Site

Federation Road
SE2 0LS Abbey Wood
+442083117708
www.caravanclub.co.uk
gps 51,48647; 0,11968
90-120 m² 146 toer 7 huur

Abbey Wood (Greater London) Deze mooie stadscamping bevindt zich op een licht geacciden-
teerd terrein in een parkachtige omgeving. De staanplaatsen 
zijn deels verhard en verdeeld over verschillende kampeervel-
den. Ook is er een aparte weide voor tenten. Campers moeten 
geregistreerd zijn bij het transport For London (gratis) vanwe-
ge Low Emission Zone. Vanaf de camping ben je met de trein 
in 35 minuten in hartje Londen. anwbcamping.nl/40319
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Trossachs Holiday Park

FK8 3SA Aberfoyle
+441877382614
www.trossachsholidays.co.uk
gps 56,14025; -4,35513
80 m² 40 toer 25 vast 12 huur

Aberfoyle (Stirling) De camping ligt aan de rand van het Loch Lomond & Trossachs 
National Park. Het terrein is parkachtig aangelegd. De toeris-
tische staanplaatsen bevinden zich grotendeels op terrassen 
en beschikken veelal over een harde ondergrond. Het is een 
goede uitvalsbasis om de 'great outdoors' te verkennen op de 
fiets of wandelend. Ook voor vissers zijn er veel mogelijkhe-
den. Golfers kunnen terecht bij Aberfoyle Golf Club, deze ligt 
op 5 minuten rijden met de auto. anwbcamping.nl/40142
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River Breamish Caravan and Motorhome 

Club Site

Powburn
NE66 4HY Alnwick
www.caravanclub.co.uk
gps 55,44513; -1,92005
80-140 m² 83 toer

Alnwick (Northumberland) In het open heuvellandschap van Cheviot ligt dit kampeerter-
rein naast een beschermd natuurgebied. Er lopen wandelpa-
den door de vallei van de rivier de Breamish. De staanplaatsen 
liggen aan de randen van open grasvelden die worden 
begrensd door struiken en loofbomen. Meerdere plaatsen zijn 
verhard. In de omgeving liggen overblijfselen uit het Neolithi-
cum en de Bronstijd. Alnwick Castle (uit de Harry Potter-films) 
is gemakkelijk bereikbaar evenals andere kastelen. Stranden 
liggen op 28 km. anwbcamping.nl/99113
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Carsington Water Caravan and Motor-

home Club Site

Kirk Ireton
DE6 3JL Ashbourne
www.caravanclub.co.uk
gps 53,04414; -1,62705
80-100 m² 115 toer

Ashbourne (Derbyshire) Deze camping op bosgrond ligt op een heuvel met doorkijkjes 
naar de omgeving. De verharde staanplaatsen liggen onder 
hoge dennenbomen. Het terrein grenst aan Carsington Re-
servoir, populair bij vogelspotters, watersporters, wandelaars 
en fietsers. Faciliteiten om te vissen en te zeilen liggen op 
ca. 15 minuten lopen. Op de camping is een hondendouche en 
een ruimte om textiel te drogen. Op de camping is een wande-
ling van ca. 4 km rondom door het bos. Er zijn GEEN tentplaat-
sen. anwbcamping.nl/98846
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Technical details
printing process cover   offset plano
printing process interior pages  offset rotation
paper type cover  240 grs sulphate board, two-sided coated
paper type interior pages   42.5 grs PubliPress satinized
finish   adhesive binding
type page   148 x 205 mm (wxh)
bleed   5 mm overfill
screen print   60 l/cm
color profile cover  ISO_Coated_v2_300_ECI
kleurprofiel binnenwerk  ISO_Coated_v2_300_ECI
advertising material   Certified PDF magazines
  The Netherlands + colour proof

ANWB Check & Change 
Check your details before 1 October 20120
Your editorial listing will be based on your details in our campsite database 
ANWB Check & Change. Therefore make sure you check your campsite 
details on campingcms.anwbcamping.nl in time. On this site you can also 
change or add details yourself or – if you are a new campsite – register your 
campsite. Then you can be sure your campsite is presented at its very best in 
the guide.

More information on: 
Adverts or other advertising possibilities
Account managers back office: Nicole van Raam and Micha Linssen
E-mail: advertising@anwb.nl
Phone: +31 (0)88-2697950 
Internet: anwb.nl/campingpartners

Submission of material
E-mail: advcampinggids@anwb.nl

Additional rates
Surcharges apply to advertisements on covers. Prices, see dimensions 
and rates. Availability on request.

General terms and conditions
All our orders are subject to the ANWB terms of delivery, 
see anwb.nl/campingpartners.

Dimensions are in W x H in mm
Dimensions Type area Type page*  Rate
1/1 page 132 x 188 148 x 205 € 2,750 
1/2 page 132 x 92 -  € 1,500  
1/4 page 132 x 44 -  € 850 
Cover 3 -  129 x 205 € 3,025 
Cover 4 -  148 x 205 € 3,025
Cover 5 -  148 x 205  € 3,025
Cover 7 -  129 x 205  € 3,162
Cover 8**  -   148 x 205  € 3,300

Dimensions and rates (excl VAT)

anwb.nl/campingpartners

* For bleed advertisements: +5 mm overfillAdvertisement
Reservation deadline    October 1, 2020
Submission of material   October 9, 2020
Publication date    December 2020

Media planning

Sales package ANWB-gids Erkende Campings 
(ANWB Campsite Guide Designated Campsites)

1/4 page editorial listing

Advertisement (full colour) 

Rate

v

1/4 page

Medium

v

1/2 page

Large

v

1/1 page

Extra large

€850 €1,500 €2,750

*  For bleed advertisements: +5 mm overfill
**  Cover 8 is the back page (cover). Keep space at the bottom right of 30 x 40 mm
 for the barcode


