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Camping Zonneweelde
Camping Zonneweelde (Nieuwvliet) is een toonaangevend recreatiebedrijf dat sterk 
inzet op trends en innovaties in toerisme. Zoneweelde tracht zowel opkomende bezoe-
kerstrends met elkaar te verzoenen als samenwerkingen met de lokale gemeenschap op 
te zetten. 

• Locatie en ontwerp van het nieuw centraal gebouw op de site trekt zowel toeristen 
als de lokale bevolking aan. Afhaalmaaltijden zijn bijvoorbeeld verkrijgbaar bij het 
gebouw op de camping maar ook aan de straatkant. Het nieuwe centrumgebouw 
zal verschillende faciliteiten omvatten waaronder een Italiaans restaurant, een 
frietkraam, een minisupermarkt, een leuke winkel, een grote en open receptie, een 
speciaal vergaderruimtecomplex op de 1e verdieping (MICE), fietsverhuur, een was-
serette en een overdekte speelruimte van 250 m² bij regenweer.

• Zonneweelde heeft het aantal plaatsen op de camping verminderd met focus op 
verhoogde bezoekerservaring, met aandacht voor verschillende budgetten en sma-
ken. Zo kunnen bezoekers kiezen tussen o.a. verschillende kampeerplaatsen maar 
ook glamping, chalets, luxe trekkershutten en strandslaaphuisjes.

• Slapen op het strand: Het meest tot de verbeelding sprekende element was de 
investering die Zonneweelde heeft gedaan in luxe strandslaaphuisjes. De 20 luxe 
huisjes met ononderbroken uitzicht op zee zijn een garantie op extreem hoge be-
zettingsgraden gezien de unieke locatie. Naast het bezoekersaanbod waren afge-
vaardigden benieuwd naar de aard van de goedkeuring van de planning voor het 
seizoensgebonden gebruik van de duinen. Er werd toestemming verleend om de 
huisjes op het strand te plaatsen, o.a. op voorwaarde dat de ondernemers zorgden 
voor elektriciteitvoorziening en een permanente afvalwaterleiding die vanaf het 
strand aansluit op het reguliere netwerk. Tijdens de winter worden de strandhuis-
jes op de camping opgeslagen om de natuur te laten herstellen en om schade door 
winterstormen te voorkomen. Een innovatief concept dat de exploitatie van het 
strand van voorjaar tot en met najaar mogelijk maakt. 


