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PERSMEDEDELING 

Brakel, dinsdag 21 maart 2023 

Kampeerauto’s welkom in Brakel 
De verkoop en verhuur van kampeerauto’s zitten in de lift. Gemeente Brakel heeft 
daarom parking Dam, aan recreatiedomein De Rijdtmeersen een camperplaats met 
faciliteiten voorzien. Nu de lente van start is gegaan, worden binnenkort de eerste 
kampeerauto’s verwacht. Ze kunnen zonder kosten gebruik maken van elektriciteit, 
water en sanitair. 

Rustig in het groen 
In samenwerking met de toeristische dienst van Gemeente Brakel werd gezocht naar een 
locatie voor camperplaatsen op het openbaar domein. Zij kwamen uit op de locatie aan 
parking Dam. Het is er rustig en vlakbij het recreatiedomein, met tal van faciliteiten. De 
locatie geeft ook geen problemen met de scholen en er is voldoende parkeerruimte. 
Toeristen kunnen vanop de parking gemakkelijk te voet naar de dorpskern. Eind vorig 
jaar werden er verkeersborden E9H, borden met het logo camper/mobilhome geplaatst. 
Op de elektriciteitskast komen er campingstekkers (CEE 3-pins 16A) en op de waterkraan 
worden twee waterdarmen aangesloten. Wat betreft het sanitair kunnen toeristen 
gebruik maken van de reeds bestaande sanitaire blokken. 

Toeristische troef 
De camperplaatsen zijn een extra troef voor het toerisme in Brakel. Bezoekers hebben 
vaak geen zicht op wat er in de nabije omgeving te ontdekken valt. Net dat aspect wil de 
toeristische dienst zichtbaar maken op deze plaatsen. Zowel om te ontdekken wat men 
diezelfde dag nog kan doen, maar ook om mensen warm te maken om terug te komen. 

Het plattelandstoerisme is gericht op rust, wandelen en fietsen. Daarnaast kunnen 
toeristen via de camperplaatsen de regio verkennen. Het is de bedoeling dat toeristen als 
bezoeker bij de lokale handelaar, café of B&B terecht kan voor tips om de regio te 
ontdekken en voor een wandel- of fietskaarten. Deze ondernemers zijn immers het 
eerste aanspreekpunt voor toeristen op het platteland en dus onze ideale ambassadeurs. 
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