
Wat voor kampeerder  bent u?
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             In de Tipitrailer van 
             Peter en Olga Wentink 

Peter Wentink ontwierp zelf zijn Tipitrailer. Samen met zijn vrouw Olga en de kinderen brengt hij graag een weekend door 
op een kampeerterrein van Staatsbosbeheer.
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Wat voor kampeerder  bent u?

Peter en Olga Wentink 

We mogen wel zeggen dat Olga en Peter Wentink de liefde 
voor het kamperen van huis uit hebben meegekregen. Dat 
enthousiasme is alleen maar toegenomen. In het voor- en 
naseizoen trekken ze er graag met de kinderen op uit. 
De ene keer naar Scandinavië, de andere keer naar een 
natuurkampeerterrein van Staatsbosbeheer. Het afgelopen 
jaar kampeerden ze voor het eerst in hun zelf ontworpen 
Tipitrailer.

Peter Wentink houdt niet zo van heel warm weer. Het liefst kampeert hij 
als het ’s avonds al wat kouder wordt, je een trui aan moet trekken en de 
houtkachel kan worden aangestoken. Die kachel draagt voor hem bij aan het 
echte kampeergevoel. ‘Het kan in de periode dat wij kamperen ook flink nat 
zijn,’ vertelt hij. ‘Dan heb je zo’n kachel gewoon nodig om het aangenaam te 
houden. Bovendien is zo’n knapperend vuur enorm gezellig. Je blijft er lekker 
mee bezig: wat hout sprokkelen met de kinderen, een beetje hakken en een 
mooi vuurtje maken.’ In hun eerste tipitent stond de houtkachel nog los, 
zonder enige bescherming. Toen hun kinderen Bram en Joris waren geboren 
vonden Peter en Olga dat toch wat gevaarlijk worden. Peter, die in het dagelijks 
leven zijn eigen hoveniersbedrijf in Lochem heeft, bedacht daarom zelf een 
nieuw ontwerp voor een tenttrailer met een katoenen doek. ‘Dat is veiliger in 
verband met vuur. Het lassen van het frame heb ik uitbesteed, maar de tent 
zelf heb ik samen met mijn schoonmoeder genaaid. Het werd een tent precies 
zoals ze hem wilden hebben, met veel ruimte, een flinke stahoogte en zonder 
grondzeil. ‘Dan vorm je als het ware een eenheid met het bos. We slapen van 
de grond en de kinderen hebben een heerlijk bed voor zichzelf. Als we na 
een paar dagen verder trekken kun je op de grond nauwelijks zien dat we er 
hebben gestaan.’

Vakantiegevoel
Olga en Peter geven in Nederland de voorkeur aan de natuurkampeerterreinen 
van Staatsbosbeheer. ‘Voor ons is het belangrijkste dat er behalve goed 
sanitair verder geen faciliteiten zijn, alleen heerlijke rust. Dan is het heel puur 
overnachten, bijna wild kamperen.’ Peter moet er niet aan denken ergens op 
een afgemeten kavel te moeten kamperen. In een weekend gaan ze graag naar 
Twilhaar in Overijssel. Vlakbij zijn het Buitencentrum en het speelbos. ‘Een 
prachtig natuurgebied. Dat is voor ons niet ver weg en als we de Holterberg 
over rijden verhoogt dat het vakantiegevoel.’
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Tip!
Dat tenttrailers de laatste jaren in opkomst zijn wist Peter al, maar zijn eigen 
Tipitrailer heeft ook al de aandacht van andere kampeerders getrokken. Peter 
verheugt zich er al op nog eens midden in de winter te kamperen, het liefst 
met een laag sneeuw voor de tent. ‘Met ons houtkacheltje is het dan heerlijk 
en het blijft natuurlijk winterkamperen.’ Bij Staatsbosbeheer kan dat op de 
kampeerterreinen Drie in Ermelo, Veenkuil in Bant en De Vlagberg in Sint 
Anthonis.
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