
Op stap met een  
buscamper
Binnen het segment van motorhomes is 
de omgebouwde bestelwagen, ook wel 
buscamper, kampeerbus of van genoemd, 
aan een serieuze opmars bezig. Ze 
zijn compact, wendbaar, makkelijk te 
parkeren en bieden toch het comfort van 
een volwaardige motorhome: keuken, 
zithoek, badkamer en slaapkamer zijn 
aanwezig. 
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Malibu 640 Charming

MALIBU MEERWAARDE 
VOELEN EN BELEVEN

Meubelconstructie met 
dubbele verbindings-
techniek

Campertechniek 
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Het beste reiscomfort 
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Kampeerauto 
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Buscamper
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+ Lichtgewicht constructi etechnologie zonder
compromissen

+ Bijzonder geavanceerde verwarmings- en
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+ Dubbele vloer/kelder met zeer grote opbergruimte

+  Zichtconcept in bestuurderscabine met beste
testscore

+ Unieke en extravagante Carthago Personality
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Waarom kiezen voor een buscamper?
Compacte afmetingen
Wanneer je een volwaardige 
motorhome naast een bus-

camper zet, dan valt het ver-
schil in afmetingen meteen op. 

Waar een standaard motorhome 
doorgaans 230 tot 235 cm breed 

is, is dit bij een buscamper slechts 205 
cm. Ook de hoogte maakt een verschil: 
257 cm tot 278 cm. Bij een volwaardige 
motorhome: 289 cm en hoger. En dan is 
er uiteraard nog de lengte van een bus-
camper. Hierin zijn er drie verschillende 
opbouwmaten: 548 cm, 599 cm en 636 
cm. Bij een motorhome kan dit variëren 
van 599 cm tot 740 cm en zelfs langer dan 
tien meter. Voor reizigers die kiezen voor 
een buscamper spelen de afmetingen een 
grote rol. De reden hiervoor kan zijn dat de 
van gebruikt wordt voor woon-werkver-
keer en er beperkte parkeerruimte voorzien 
is. Anderzijds kan het soort reizen waarvoor 
de buscamper moet dienen hierin ook een 
rol spelen. 

Het valt niet op
Een buscamper ziet er eruit als een gewo-
ne standaard bestelwagen. Buiten de vele 
vensters die erin zijn verwerkt, zie je niet 
dat het om een omgebouwde bestelwagen 
gaat. Bij een volwaardige motorhome is er 
echter geen twijfel mogelijk. 

Multifunctioneel 
Misschien wel het grootste argument 
om voor een buscamper te kiezen is zijn 
multifunctionaliteit. Dankzij zijn compacte 
afmetingen is hij perfect te gebruiken voor 
dagelijks verkeer. Het is dan ook geen uit-
zondering dat eigenaars van een buscam-
per deze vaak gebruiken als enige voertuig. 
Een tweede personenwagen vervangen 
door een buscamper behoort ook tot de 
mogelijkheden. 
Om je dagdagelijks voertuig te gebruiken 
als vrijetijdscamper hoef je zelfs niets om 
te bouwen. Je bed, badkamer, keuken en 
zithoek zijn meteen gebruiksklaar. Dit laatste 
zullen ook zakenmensen weten te apprecië-
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ren. Wie veel de baan op moet en 
geen zin heeft om constant in de 
zoveelste hotelkamer te overnach-
ten, neemt met een buscamper 
zijn eigen hotelkamer mee. Over-
dag brengt hij je naar een volgen-
de afspraak, ’s avonds en ’s nachts 
leent hij zich als verblijfsplaats. 

Naar gelang de indeling kan je 
de buscamper ook gebruiken als 
bestelwagen. Door het bed op 
te klappen of zelfs volledig weg 
te nemen, krijg je een vrij gro-
te ruimte waar je tot tegen het 
plafond kunt stapelen. Ideaal dus 
wanneer je grote stukken moet 
vervoeren, bij een verhuis of een 
bezoek aan het containerpark. 
Wie graag zijn fiets meeneemt op 
reis kan door dit systeem ook de 
fietsen in de buscamper zetten, 
in plaats van te opteren voor een 
fietsenrek op de achterwand. 

Comfort aan boord 
Een buscamper heeft alle voor-
zieningen aan boord, gaande van 
bed en badkamer tot keuken en 
zithoek. Alleen is alles iets kleiner 
in proportie. Logisch als je de 
afmetingen bekijkt.
• De zithoek herneemt het 

principe uit een motor-
home: de twee voorste 
draaibare cabinezetels ma-
ken deel uit van het salon 
dat aangevuld wordt met 
één of meerdere langsban-

ken. Het komt vrij zelden voor, 
maar bepaalde buscampers zijn 
leverbaar met vijf gehomolo-
geerde zitplaatsen in de plaats 
van vier. De tafel kan naar gelang 
het model langer gemaakt wor-
den via een draai- of verschuif-
baar verlengstuk. Naar wens kan 
de zithoek omgebouwd worden 
tot een één- of tweepersoons-
bed. 

• Het keukenblok heeft een 
verzonken of op het aanrecht 
geplaatst gasvuur met twee 
bekken en een spoelbak. Han-
dig is dat deze afgedekt worden 
met een glasplaat waardoor je 
het aanrecht ook kunt gebrui-
ken om spullen op te zetten. De 
waterkraan kun je makkelijk in 
de spoelbak draaien. Zowel 
boven als onder zijn 
er kastjes voorzien 
voor het nodige 
keukengerei 
in weg te 

bergen. Een dampkap is niet echt 
noodzakelijk. Met de schuifdeur 
of het venster in de zijdeur open 
te zetten is er genoeg verluch-
ting voorhanden. 

Een  
buscamper 

heeft alle 
voorzieningen 

aan boord.

HanroadBravia

DOSSIER VANS



138  MOTORHOME PLUS

• De badkamer is compact en er is geen 
ruimte voor een afzonderlijke douche. Wat 
je wel kan doen is de badkamer omvor-
men tot een douchecabine. Afhankelijk 
van merk en model kun je aan de hand 
van plexi vouw- of roldeuren een dou-
checel vormen. Zo blijven de wanden 
en de rest van de ruimte droog. Merken 
zoals Malibu hebben een gepatenteerd 
systeem waarbij het toilet wegdraait in een 
wand. Vrij nieuw is het systeem waarbij je 
het gangpad van zithoek naar bed kunt 

omvormen als doucheruimte. 
Hier kun je dan een plank uit de 
vloer wegnemen waaronder 
de douchebodem schuil gaat. 

Via draai- en schuifwanden 
creëer je zo een dou-
che. Optimaal is dat de 
badkamer voorzien is 
van een venster en-/of 

een dakluik om voldoende 
luchtcirculatie te beko-
men. Een draaibaar toilet, 
spiegelkast, wasbakje met 
douchestang en led-ver-

lichting zijn standaarduitrusting. 

• In de slaapkamer treffen we volwaardige 
bedden aan, rustend op een lattenbodem. 
Bovenkastjes zijn aanwezig, op voorwaar-
de dat er geen tweede bed bevestigd 
wordt want dan vallen deze weg. Vensters, 
LED-verlichting en opbergvakken ontbre-
ken niet. Onder het bed vinden we heel 
wat nutsvoorzieningen terug zoals de gas-
flessenkoffer, boiler, batterij, … Afhankelijk 
van het type bed kan je het bed omhoog 
klappen of volledig wegnemen. Bij een 
dwarsbed is dit heel functioneel. 

Lage kosten
Een buscamper valt net zoals een volwaar-
dige motorhome onder de wetgeving van 
lichte vracht. Daardoor is de inschrijving 
gratis en de rijtaks ongeveer € 148 per jaar. 
Een volledige omnium is, afhankelijk van de 
maatschappij, rond de € 700. 

Rijbewijs
Een rijbewijs B volstaat voor een buscam-
per. 
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Soorten buscampers
Buscampers zien er allemaal hetzelfde uit, 
maar je kan in het grote aanbod vier verschil-
lende types onderscheiden. 

• De eerste soort is eigenlijk een vrij nieuw 
concept in de buscamperwereld. Het zijn 
modellen als een Peugeot Traveller, Citroën 
Spacetourer en Fiat Talento. De uitvoerin-
gen zijn zeer basic en hebben meestal geen 
keuken of badkamer. Wel kan je de zetels 
omvormen tot een slaapplaats met behulp 
van een oplegmatras. Bij dit type haalt het 
dagdagelijkse gebruik meer de bovenhand 
dan het kampeeraspect. Bepaalde merken, 
zoals Hanroad, voorzien wel een mobiele 
kookunit die je in de koffer kunt schuiven. 

• Iets ruimer en met meer comfort is de com-
pacte buscamper. Je kan het vergelijken 
met een Volkswagen California, een Mer-
cedes Vito en een Renault Traffic. De vans 
leunen meer aan bij een standaard perso-
nenwagen en hebben zeer compacte afme-
tingen met lengtes van 499 cm tot 540 cm 
en hoogtes rond de 200 cm. Ze hebben niet 
de ruimte om een vast bed te herbergen. 
Slapen gebeurt in de omgebouwde zithoek 
of in de daktent. Een badkamer is er door-
gaans ook niet maar soms is er wel ruimte 
voorzien voor een mobiel toilet. Als keuken 
beschik je over een compact gasvuur met 
twee pitten en een spoelbak met inklapbare 
kraan. Er is een kleine compressiekoelkast 
rond de 40 l aanwezig. Deze camperbus-
sen beschikken over vier gehomologeerde 
zitplaatsen en kunnen tot vier personen te 
slapen leggen.

• Een derde type is de typische buscamper 
met standaard dak, zoals we die klassiek 
kennen. Deze zijn verkrijgbaar in lengtes 
van 548 cm, 599 cm en 636 cm. De hoog-
te is hetzelfde als die van een standaard 
bestelwagen en klokt af op 257 – 260 cm, 
afhankelijk van het merk. Deze afmetingen, 
in combinatie met een breedte van 205 cm, 
zijn ideaal om er een volwaardige motor-
home van te maken. Hier is er wel plaats om 
achteraan een vast bed te creëren, een bad- DOSSIER
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kamer met toilet en douchemogelijkheid, 
een ruimere keuken en een comfortabelere 
zithoek.

• Tot slot is er nog de camperbus met ver-
hoogd dak. De hoogte is hier opgetrok-
ken tot 288 cm waardoor er onder andere 
ruimte is om een hefbed in te verstoppen. 
Zonder hefbed beschik je dan over een extra 
riante stahoogte.
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Indelingen buscampers 
De meest populaire indeling is deze met een  
dwarsbed. Dit type bed neemt het minste ruimte 
in beslag en vind je terug in buscampers van 
548 cm tot 599 cm. Je kan het bed gedeeltelijk 
of volledig opklappen en/of wegnemen om zo 
meer laadruimte te creëren. 

Variant hierop is de buscamper met een dub-
bel dwarsbed. Je kan het vergelijken met een 
stapelbed. Je beschikt hier dus over vier vol-
waardige slaapplaatsen. De functionaliteit is hier 
op zijn best. Naar gelang de situatie kun je één 
bed of zelfs beide bedden weglaten. Ga je maar 
met twee weg? Dan slaap je in het onderste bed 
en laat je het bovenste bed eruit. Wil je fietsen 
vervoeren in de buscamper? Dan laat je het 
onderste bed weg en slaap je bovenin. Wil je de 
buscamper gebruiken om iets te vervoeren? Dan 
kun je beide bedden weglaten en de volledige 
achterruimte benutten als laadruimte. Dergelijk 
type indeling vinden we voornamelijk terug in 
buscampers van 599 cm. 

Kampeerders die belang hechten aan ruimte, 
opteren voor een buscamper zonder een vast 
bed achteraan. Die extra ruimte gebruikt men 
voor een ruimere keuken en badkamer. Ook 
de zithoek wordt hierdoor iets groter. Slapen 
kan in die zithoek maar de voornaamste slaap-
plaats is een dubbel bed tegen het dak van de 
bestelwagen. Dit kan je dan gedeeltelijk naar 
beneden trekken of een extra hefdak omhoog 
duwen waardoor je een slaaptent bekomt. Bij dit 
type beschik je niet over veel ruimte om fietsen 
binnen te vervoeren. Wanneer je de achterste 
deuren opentrekt dan kom je uit op de keuken 
en badkamer. Een variant die je hierop kunt vin-
den is de buscamper met de badkamer over de 
volledige achterwand van de bestelwagen. 

Koppels die op reis graag apart slapen hebben 
de keuze voor buscampers met twee geschei-
den bedden. Afhankelijk van merk en type kan 
via een tussenstuk één groot ligvlak verkregen 
worden. Bergruimte heb je onder en tussen de 
twee bedjes. Je vind dergelijke indeling terug in 
lengtes van 636 cm. 

Een zeldzaamheid bij camper- 
bussen, maar ze bestaan, is 
de indeling met een hoekbed. 
Ernaast bevindt zich dan de bad-
kamer. Dit is een indeling die we veel 
terugvinden bij caravans. Ook hier is er minder 
bergruimte dan in een indeling met dwarsbed en 
spreken we over een totale lengte van 636 cm. 

Terug van weggeweest is de buscamper met een 
grote rondzit achteraan, overgenomen uit de 
caravansector. Deze grote rondzit kun je omvor-
men tot een comfortabele slaapplaats voor twee 
personen. Afhankelijk van merk en type bevindt 
er zich boven de zithoek een hefbed. Vooraan 
de camper is er nog een kleine zithoek waarvan 
de twee cabinestoelen deel uitmaken. Dergelijke 
indelingen winnen steeds meer aan populariteit. 

Waarop letten  
bij de aankoop?

Doel?
Je moet je afvragen waarvoor je de bus-
camper wil gebruiken. Als hij voornamelijk 
gebruikt wordt als enige (of tweede) voer-
tuig en voor het werk, dan speelt de aan-
wezigheid van een ruime keuken, badkamer 
en aantal slaapplaatsen een mindere rol. 
Is het daarentegen de bedoeling om naast 
woon-werkverkeer de buscamper ook te 
gebruiken als volwaardig kampeervoertuig, 
dan moet er zeker voldoende aandacht be-
steed worden aan eten, koken en slapen. 

Aantal personen?
Een buscamper is eigenlijk perfect op maat 
van een koppel, maar ook tot vier personen 
behoort tot de mogelijkheden. Hou daar 
rekening mee bij de aankoop: tot hoeveel 
personen moet/wil ik te slapen kunnen 
leggen? Is dat uitsluitend met twee, dan is 
een buscamper met één bed voldoende. Is 
dat frequent met vier personen, dan moet je 
al uitkijken naar een model met een dubbel 
bed. Een omgebouwde zithoek leent zich 
meestal maar voor één persoon. 
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Uitrusting 
1  Luifel

Elke buscamper kan voorzien worden van een 
luifel. Anders dan bij volwaardige motorhomes 
worden deze niet op de zijwand gemonteerd. 
Dit is ook niet mogelijk, anders zou de zijdeur 
onbruikbaar worden. De luifel wordt hier schuin 
op het dak gemonteerd. Hou dus rekening bij 
een eventuele stalplaats of carpoort dat de bus-
camper hierdoor iets hoger wordt.

2  Muggendeur
Wanneer de zijdeur opengeschoven wordt 
bekom je een vrij grote open ruimte waar verve-
lende insecten en muggen makkelijk hun weg 
vinden. Dit euvel wordt verholpen dankzij een 
uitschuifbaar muggenhor waarbij je de volledi-
ge opening kunt afsluiten. Let op: bij sommige 
merken is dit standaard, bij anderen een optie. 
Bij bepaalde modellen is het technisch zelfs niet 
mogelijk.

3  Tafel naar buiten
Leuke vondst: sommige modellen laten het toe 
om de tafel van de zithoek, ook te gebruiken  
als tafel buiten. Dit kan door de tafel vast te  
haken aan een rail die bevestigd is aan de buiten-
kant van het keukenblok. Zo spaar je weer plaats 
en gewicht uit: je moet geen extra tafel mee- 
nemen.

4  Op het dak
Het dak van een buscamper leent zich perfect 
voor het plaatsen van een satelliet, zonnepaneel, 
airco, … Vergewis je er alleen goed van dat er 
door de aanwezigheid van koepels niet zo heel 
veel vrije ruimte meer overblijft. Bedenk dus 
goed welke accessoires je zeker wil en welke 
niet. Een zonnepaneel en satelliet nemen al heel 
wat vrije ruimte in. 

5  Fiets mee
Niet elke buscamper leent zich om standaard 
fietsen in de garageruimte te vervoeren. Voor 
een extern fietsenrek zijn verschillende syste-
men. Je kan opteren om een standaard fietsen-
rek te monteren op een achterdeur. Dit wordt 
vast gemonteerd op de deur. Wanneer je de deur 
wil openen, draait het fietsenrek dus altijd mee. 
Een tweede, meer gebruikte methode, is het 
wegdraaibare fietsenrek. Dit omvat een inge-
nieuze constructie waarbij het fietsenrek volledig 
onafhankelijk wegdraait van de achterdeuren. 
Hierdoor kun je de achterdeuren volledig vrij 
gebruiken. Ben je reeds in het bezit van een fiet-
senrek dat je op de trekhaak van je personenwa-
gen plaatst, dan kun je bij de buscamper hetzelf-
de principe toepassen. Wanneer je geen fietsen 
mee neemt op reis, laat je het fietsenrek thuis en 
heb je geen hinderlijk fietsenrek op de achter-
wand die het voertuig alleen maar langer maakt. 

1

2 3 5

DOSSIER VANS




