De ANWB Campinginspecties
Wat telt en waar verdient een camping punten mee?
De ANWB inspecteert campings op kwaliteit en om haar leden te voorzien van
goede informatie. In dit document leggen wij u uit waar onze inspecteurs naar
kijken en waar u als camping punten mee kan verdienen.
De samenwerking tussen ANWB en ADAC op het gebied van campinginspecties is met ingang
van 1 januari 2016 beëindigd. Dit betekent dat de ANWB weer zelfstandig inspecteert. De
ANWB heeft van die gelegenheid gebruik gemaakt om het classificatiemodel eenvoudiger te
maken. Daarnaast hebben wij de diverse verbeterpunten die door kampeerders en
campingeigenaren zijn aangedragen hierin meegenomen.
Onderstaande uitleg vertelt alles over de vernieuwde campinginspecties. De ANWB
campinginspecteurs gaan vanaf de zomer van 2016 op deze vernieuwde manier inspecteren.
Sterren
De ANWB campinginspecties leiden tot een eindscore in sterren. De schaal loopt van 0 tot 5
sterren en er zijn ook halve sterren mogelijk. Een verdiende score van een camping blijft
geldig tot de camping weer opnieuw wordt geïnspecteerd.
ANWB campinginspecties in een notendop
 ANWB gaat verder zonder ADAC
 Inspectie sluit beter aan bij de behoefte van de kampeerder
 Totaalscore 0 tot 5 sterren, ook halve sterren mogelijk
 Camping behoudt huidige sterren tot een volgende inspectie

Totaal 1000 punten
Volgens de ANWB classificatie kan een camping in totaal 1000 punten behalen. De verdeling is
als volgt:
1. Sanitair
400 punten
2. Terrein
250 punten
3. Eten en drinken
100 punten
4. Recreatie
125 punten
5. Zwemmen
125 punten
Er kunnen punten behaald worden voor de aanwezigheid van bepaalde voorzieningen en voor
de kwaliteit hiervan. Een ANWB inspecteur beoordeelt de kwaliteit van de voorzieningen aan
de hand van de volgende schaal: Zeer goed (Z), Goed (G), Voldoende (V) en Onvoldoende (O)
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1. Sanitair
Voor het sanitair kan een camping maximaal 400 punten behalen:
330 punten voor kwaliteit
70 punten voor de aanwezigheid van bijzondere sanitaire voorzieningen
1.1 Kwaliteit sanitair
De verdeling van de te behalen punten voor de kwaliteit van het sanitair is als volgt:
 Uitvoering sanitair
Z/ G/ V/ O
150/120/60/0 punten
 Onderhoud sanitair
Z/ G/ V/ O
100/80/40/0 punten
 Hygiëne sanitair
Z/ G/ V/ O
80/60/30/0 punten
NB: De inspecteur beoordeelt geen sanitairgebouwen die uitsluitend voor vaste gasten zijn.
Van een sanitairgebouw dat door veel toeristische kampeerders wordt gebruikt, wegen de
kwaliteitsvragen zwaarder mee dan van een sanitairgebouw dat door weinig toeristische
kampeerders wordt gebruikt. Bij meerdere sanitairgebouwen bepaalt het gewogen gemiddelde
van de kwaliteitsvragen de score.

1.2 Bijzondere sanitaire voorzieningen
Voor bijzondere sanitaire voorzieningen kan een camping de volgende punten halen:
 Wascabines
10 punten
 Combisanitair
10 punten
 Privésanitair in sanitairgebouw
10 punten
 Wasmachine
5 punten
 Droger
5 punten
 Babywasplaats
10 punten
 Kindersanitair
10 punten
 Gehandicaptensanitair
10 punten
NB: Campings met 100% privésanitair op de standplaats krijgen 30 bonuspunten ter
compensatie van het ontbreken van punten voor wascabines, combisanitair en privésanitair in
sanitairgebouw.
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2. Terrein
Voor het terrein kan een camping maximaal 250 punten halen:
65 punten voor terrein algemeen
185 punten voor de toeristische standplaatsen
2.1 Terrein algemeen:
De verdeling van de te behalen punten voor terrein algemeen is als volgt:
 Indruk terrein
Z/ G/ V/ O
40/30/15/0 punten
 Terreinhygiëne
Z/ G/ V/ O
20/15/8/0 punten
 Uitzicht:
Zeer fraai/ Fraai/ Neutraal
10/5/0 punten
 Overwegend vlakke standplaatsen
Ja/ Nee
5/0 punten
NB: Op het onderdeel terrein algemeen haalt een camping bij 65 punten de maximale score.
Maar telt u alle punten op, dan ziet u dat er op het onderdeel terrein in totaal 75 punten te
behalen zijn. Uitgangspunt hierbij is dat campings ook maximaal moeten kunnen scoren
zonder de beoordeling (zeer) fraai uitzicht.
2.2 Toeristische standplaatsen:
De verdeling van de te behalen punten voor de toeristische standplaatsen is als volgt:
 Uitvoering en onderhoud standplaats
Z/ G/ V/ O
40/30/15/0 punten
 Wifi op de standplaatsen
90% of meer / 50-90%/ 10-50%
20/15/10 punten
Alleen Wifi in openbare ruimte/ Geen Wifi
5/0 punten
 Wifisterkte Z/ G/ V/ O
20/15/8/0 punten
 Merendeel standplaatsen met eigen elektrische aansluiting
Ja/ Nee
30/0 punten
 Maximum Ampère
Vanaf 16A/ 10-16A/ 6-10A/ 0-6A
20/13/6/0 punten
 Aantal plaatsen met eigen aan- en afvoer van water
Meer dan 50%/ 11-50%/ 1-10%/ 0%
20/13/6/0 punten
 Aantal toeristische plaatsen met privésanitair
Meer dan 50%/ 11-50%/ 1-10%/ 0%
20/13/6/0 punten
 Standplaatsgrootte
Merendeel > 100m2/ Merendeel < 100m2)
15/0 punten
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3. Eten en Drinken
Voor het eten en drinken kan een camping maximaal 100 punten behalen:
50 punten voor boodschappen
50 punten voor eetgelegenheid
3.1 Boodschappen
De verdeling van de te behalen punten voor boodschappen is als volgt:
 Brood verkrijgbaar op de camping
15 punten
 Winkel (binnen 100m)
35 punten
 Supermarkt (binnen 100m)
50 punten
NB: Van de bovenstaande drie voorzieningen telt alleen de hoogst scorende.
3.2 Eetgelegenheid
Nieuw is dat campings nu ook punten krijgen voor de aanwezigheid van een restaurant of
snackbar/afhaalmaaltijden binnen 100 meter.
De verdeling van de te behalen punten voor eetgelegenheid is als volgt:
 Snackbar en/of Afhaalmaaltijden (binnen 100 m)
10 punten
 Restaurant (binnen 100 m)
10 punten
 Beoordeling Restaurant
Zeer goed/ Goed/ Normaal/ Eenvoudig
30/25/15/5 punten
NB: Een restaurant wordt alleen beoordeeld als deze zich op de camping bevindt of net buiten
de camping, waarbij de camping invloed heeft op de kwaliteit van het restaurant.

4. Recreatie
Voor recreatie kan een camping maximaal 125 punten behalen:
50 punten voor animatie
75 punten voor speel- en sportfaciliteiten
4.1 Animatie
De verdeling van de te behalen punten voor animatie is als volgt:
 Animatie kleine kinderen (t/m 6 jaar)
5 punten
 Animatie kinderen (6 t/m 12 jaar)
5 punten
 Animatie jeugd (12 t/m 17 jaar)
5 punten
 Animatie volwassenen (vanaf 18 jaar)
5 punten
NB: Voor de bovenstaande vier vragen zijn in totaal 20 punten te behalen, waarbij
de maximale score al bij 15 punten behaald wordt. Uitgangspunt hierbij is dat een camping
ook maximaal kan scoren als hij zich bijvoorbeeld richt op de doelgroep gezinnen met kinderen
t/m 17 jaar.
Totaal aantal uren animatie per week
Vanaf 50 uur/ 30-50 uur/ 15-30 uur/ 5-15 uur/ 0-5 uur
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4.2 Speel- en sportfaciliteiten
De onderverdeling van de punten voor speel- en sportfaciliteiten is als volgt:
Speeltuinen
50 punten
Sportfaciliteiten/wellness
40 punten
NB: Op het onderdeel speel- en sportfaciliteiten haalt een camping bij 75 punten de maximale
score. Maar telt u alle punten op, dan ziet u dat er op dit onderdeel in totaal 90 punten te
behalen zijn. Uitgangspunt hierbij is dat een camping niet alle voorzieningen hoeft te hebben
om maximaal te kunnen scoren.

De verdeling van de te behalen punten voor speeltuinen is als volgt:









Speeltuin buiten
8 punten
Speeltuin binnen
4 punten
Waterspeeltuin
4 punten
Avonturenspeeltuin
4 punten
Oppervlakte speeltuin(en)
(totaaloppervlakte speeltuin gedeeld door het aantal standplaatsen)
Vanaf 4m2/ 2-4m2/ 1-2m2/ 0-1m2
15/10/5/0 punten
Totaalindruk speeltuinen
Z/ G/ V/ O
10/7/3/0 punten
Hoeveelheid losse speeltoestellen verspreid op toeristisch
kampeergedeelte
Veel/ Deels/ Weinig tot geen
5/3/0 punten

De verdeling van de te behalen punten voor sportfaciliteiten en wellness is als volgt:














Tennis (binnen/buiten)
Multisportterrein
Voetbalveld
(Beach)volleybalveld
Basketbalveld
Pannaveld
Minigolf
Paard-/ponyrijden
Golf
Overige bijzondere sportfaciliteiten (bijv. bowlingbanen,
squashbanen, surfschool)
Sauna/stoombad
Fitness (indoor/outdoor)
Totaalindruk sportfaciliteiten
Z/ G/ V/ O
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3
4
3
3
3
3
3
3
2

punten
punten
punten
punten
punten
punten
punten
punten
punten

4 punten
2 punten
2 punten
5/4/2/0 punten
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5. Zwemmen
Voor zwembaden en zwemmen in natuurwater kan een camping maximaal 125
punten halen, waarbij het ene onderdeel het andere kan compenseren:
Een camping kan bij alleen de aanwezigheid van één of meerdere zwembaden de
maximale 125 punten halen. Bij alleen de aanwezigheid van zwemmen in
natuurwater kan een camping maximaal 85 punten halen.
5.1 Zwembaden
Nieuw is dat campings nu ook punten krijgen voor de aanwezigheid van een zwembad binnen
100 meter.
In het classificatiemodel onderscheidt de ANWB drie typen zwembaden:
 Openluchtzwembad (binnen 100 m)
35 punten
 Zwembad met schuifkap (binnen 100 m)
40 punten
 Binnenzwembad (binnen 100 m)
45 punten
NB: Van de bovenstaande drie voorzieningen telt alleen de hoogst scorende.
Daarnaast krijgt een camping ook punten voor de aanwezigheid van een:
 Kleuterbad(en) (binnen 100 m)
10 punten
Alleen als het zwembad/kleuterbad zich op de camping bevindt of net buiten de camping,
waarbij de camping invloed heeft op de kwaliteit, kan een camping ook punten behalen voor
de onderstaande onderdelen:
 Uitvoering zwembad/kleuterbad
Z/ G/ V/ O
20/15/8/0 punten*
 Onderhoud en hygiëne zwembad
Z/ G/ V/ O
20/15/8/0 punten*
 Oppervlakte zwembad(en)
(totale wateroppervlakte gedeeld door het aantal standplaatsen)
Vanaf 2 m²/ 1,5-2 m²/ 1-1,5 m²/ 0,5-1 m²/ 0-0,5 m²
40/30/20/10/0 punten**
 Geïntegreerd kleutergedeelte zwembad
5 punten
NB: Een camping krijgt alleen punten voor geïntegreerd kleutergedeelte als er geen apart
kleuterbad is.
*
**

Als er diverse typen zwembaden zijn dan telt de gemiddelde score voor uitvoering,
onderhoud en hygiëne.
De oppervlakte zwembaden wordt berekend uit alle wateroppervlaktes van alle baden
van zowel binnen, buiten als baden met schuifkap

NB: Op het onderdeel zwemmen haalt een camping bij 125 punten de maximale score. Maar
telt u alle punten op, dan ziet u dat er bij een zwembad met schuifkap 130 punten te behalen
zijn en bij een binnenzwembad zelfs 135 punten. Uitgangspunt hierbij is dat een camping in
een warm land ook maximaal moet kunnen scoren met alleen een openlucht zwembad.
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5.2 Zwemmen in natuurwater
Nieuw is dat campings nu ook punten krijgen voor de aanwezigheid van een strand bij zee
en/of meer tot 500 m en voor een strand bij rivier tot 100 m.

De verdeling van de te behalen punten voor een strand bij zee en/of meer is als volgt:




Afstand tot strand bij zee/meer 50 m of minder
Afstand tot strand bij zee/meer vanaf 50 t/m 150 m
Afstand tot strand bij zee/meer vanaf 150 t/m 500 m

25 punten*
20 punten*
15 punten*

De verdeling van de te behalen punten voor strand bij rivier is als volgt:



Afstand tot strand bij rivier 50 m of minder
Afstand tot strand bij rivier vanaf 50 t/m 100 m

15 punten*
10 punten*

Alleen als de afstand tot het strand 150 m of minder is (NB: bij rivier 100 m of minder), kan
een camping ook punten behalen voor de onderstaande onderdelen.
 Indruk strand
Z/ G/ V/ O
30/25/13/0 punten**
 Oppervlakte strand
Royaal (vanaf 10.000 m²)/ Normaal (1.000-10.000 m²)/
Klein (100-1.000 m²)/ Zeer klein (minder dan 100 m²)
30/20/10/0 punten**
Voor de classificatie geldt:
*
Van de verschillende afstandsvelden telt de hoogst scorende.
**
Als een camping meerdere stranden heeft telt bij indruk strand de hoogst scorende. Dit
geldt ook voor oppervlakte strand.
NB: Indien er een obstakel (weg, spoor) tussen de camping en het strand ligt, dan worden er
5 punten in mindering gebracht.

Tenslotte
Dit document is met de grootste zorg door de ANWB samengesteld. Desondanks is het
mogelijk dat er tussentijds wijzigingen aangebracht worden.
Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend.
Heeft u vragen over de ANWB campingclassificatie? Stuurt u dan een e-mail naar
camping@anwb.nl en wij informeren u graag verder.
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