
Bezoekers van Nederlandse kampeerbeurzen zijn hem ongetwijfeld al eens  
tegengekomen. Bernd Pfandl valt dikwijls op door zijn Oostenrijkse klederdracht. 
De eigenaar van 50Plus Campingpark Fisching timmert aan de weg. Ook voor 
komende winter zit hij boordevol plannen. 
TEKST VICKEY DE LA COTERA FOTOGRAFIE TOM LAMM

Bernd Pfandl:  

“Ik heb de  
beste baan 
van de wereld” 

Paspoort
Naam Bernd Pfandl (46), getrouwd,  
een zoon (21) en een dochter (17)
Werk Campingeigenaar van 50Plus 
Campingpark in Fisching, Oostenrijk 
i camping50plus.at
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“G“Groeten naar Nederland”, popt er in het chatgesprek 
omhoog op de website van de Oostenrijkse camping 
Fisching. “Als u vragen hebt, sta ik tot uw beschikking.” 
Wanneer we campingeigenaar Bernd Pfandl (46) een paar 
dagen later aan de telefoon hebben, ontdekken we 
inderdaad hoe betrokken hij is bij het kampeerplezier en 
de vakantie van zijn gasten. Het enthousiasme en de pas-
sie waarmee hij zijn verhaal doet, stijgt uit boven de 
wind op de achtergrond. “Ik ben even een rondje aan het 
wandelen in de bergen”, verklaart hij. “Morgen sluiten we 
de deuren voor de winter, het kampeerseizoen is dan 
officieel afgelopen. Maar nu schijnt de zon en daar geniet 
ik enorm van. We have to treasure the sun, weet je.”

Vijftig- én veertigplussers
In het zuiden van Oostenrijk, in de regio Stiermarken, op 
zo’n 5 minuten wandelen van het dorpje Weißkirchen, ligt 
seniorencamping Fisching. Een camping speciaal voor 
50-plussers op zoek naar rust, en al diverse malen onder-
scheiden. “We zijn de enige in de omgeving, de enige in 
Oostenrijk zelfs die zich op deze doelgroep focust”, ver-
telt Bernd. “Hoewel we ons niet héél streng aan deze 
leeftijdsgrens houden, hoor. Ook veertigplussers zijn 
meer dan welkom. Ooit grapte ik naar een klant aan de 
telefoon dat hij het beste zijn vakantie voor volgend jaar 
alvast kon boeken, toen hij me vertelde dat zijn vrouw 
pas 49 was. Hij hing op en toen wist ik: hier moeten we 
iets soepeler mee omgaan.” 
Camping Fisching is overigens niet vanaf het allereerste 
begin een 50-plus-camping geweest. “Ik kom uit een boe-

In het begin werden 
we in ons gezicht 
uitgelachen

Ik heb een eigen  
fietsknooppunten
systeem ontwikkeld

renfamilie”, legt Bernd uit. “Mijn ouders verdienden hun 
geld met de productie van lokaal vlees, maar zagen daar 
uiteindelijk geen toekomst in. Toen mijn vader met het 
idee kwam om een camping te beginnen, dacht ik dat-ie 
een grapje maakte. Maar toen keek ik nog eens naar de 
omgeving van onze boerderij, de bergen en de overweldi-
gend mooie natuur en bedacht ik dat dit best zou kunnen 
werken.” De eerste jaren runden zijn ouders de zaak en 
hielp Bernd waar hij kon. In 2009 nam hij het roer over. 
“Mijn ouders zijn nog steeds actief betrokken, al zijn ze 
voornamelijk in de tuin bezig”, grinnikt hij. “Als je je eigen 
bedrijf hebt, ga je namelijk nooit met pensioen.”

Wandelen, fietsen en gezelligheid 
Vijf jaar na de oprichting van de camping besloot de 
familie zich te gaan specialiseren. Bernd: “De vijftigplus-
markt is een interessante doelgroep, zeker in Nederland 
en Duitsland, waar de meesten van onze gasten vandaan 
komen. Ze hebben veel vrije tijd, vaak een goed inkomen 
en houden van wandelen en fietsen. Onze omgeving 
leent zich daar perfect voor. Enerzijds kun je de bergen in, 
die net zo hoog zijn als die in Tirol of Karinthië, maar 

anderzijds kun je de meest prachtige wandel- en fiets-
routes maken in het vlakke landschap van onze vallei.”  
De beginjaren waren lastig, geeft Bernd toe. Omdat  
kinderen (en honden) niet zijn toegestaan op de camping, 
moesten ze sommige families de deur wijzen. “In het 
begin werden we in ons gezicht uitgelachen. Tot we  
langzaam op de radar verschenen bij de grote kampeer-
media en -beurzen. Het feit dat een rare man in Oosten-
rijk een 50-plus-camping had opgezet, was toch best 
interessant. Achteraf kan ik zeggen dat het een goede 
beslissing is geweest, ook al zijn we nog steeds pioniers 
op dit gebied.” Kampeerders zijn over het algemeen ver-
rukt over de camping van Bernd. Het is een plek waar ze 
hun batterij kunnen opladen en waar ze, als ze willen, om 
21.00 uur naar bed kunnen zonder het lawaai van een 
animatieprogramma. “Maar als ze wél op zoek zijn naar 
gezelligheid, kunnen ze die ook bij ons vinden”, aldus 
Bernd. “Zo houden we eens per week een barbecue-
avond in de zomer, hebben we een heuse openlucht-
cinema of houden we cocktailavonden bij de zwemvijver. 
Ik wil mijn gasten altijd iets speciaals geven, iets wat hun 
vakantie echt uniek maakt.”

Een eigen fietsknooppuntensysteem
En er is nog iets wat Camping Fisching, los van de leef-
tijdsgrens, écht uniek maakt. En dat is het fietsknoop-
puntensysteem dat Bernd eigenhandig, met behulp van 
lokale partners, heeft opgezet. “We hebben geweldige 
fietspaden, maar het fietsroutesysteem in onze omge-
ving was zó verouderd. Ik heb het fietsknooppunten-
systeem in Nederland altijd heel geweldig gevonden. 
Heel inspirerend. Toen dacht ik: dit moeten wij ook heb-
ben. Dat was best een klus, om een totaal nieuw systeem 
te ontwikkelen. Maar het is gelukt. Er zijn 110 routenum-
mers, van 250 kilometer in totaal, die je op verschillende 
manieren kunt gebruiken: voor een fietstocht, een wan-
deling, een hike of een tour. Of je combineert ze: parkeer 
je fiets op een bepaald punt, om vervolgens te wandelen 

naar een prachtig uitzichtpunt. Er zijn panorama-routes, 
routes die je meenemen langs karakteristieke stadjes in 
de omgeving of naar lokale boeren en winkels. Ik ben er 
enorm trots op.” 
Bernd maakt ook maar al te graag gebruik van lokale 
producten. “Er is geen enkel product in ons restaurant dat 
niet uit Oostenrijk komt. Behalve sommige kruiden, dan. 
En zo laat ik mijn gasten kennismaken met onze pom-
poenzaadolie, onze vis, onze noedels, onze worst, onze 
ham. De menukaart verandert met het seizoen mee, 
omdat niet alle producten het hele seizoen door verkrijg-
baar zijn. Het mooiste vind ik dat mijn gasten daarna zelf 
op pad kunnen, om vervolgens per fiets te ontdekken 
waar de eieren of de vis vandaan komen die ze de avond 
ervoor hebben gegeten. Is het echt nodig om producten 
duizenden kilometers te laten vervoeren om een maaltijd 
te kunnen bereiden? Ik vind van niet.”

Verbeteren en verduurzamen
Met de winter in aantocht, vragen we Bernd wat zijn 
plannen zijn voor het komende seizoen. “De winter 
gebruiken we over het algemeen om tijd met de familie 
te besteden, uit te rusten en de zaak te verbeteren”, ver-
telt hij. “Vanaf volgend seizoen krijgt mijn zoon een gro-
tere rol binnen het bedrijf. Ik zeg altijd dat de baan die ik 
heb, de beste baan van de wereld is. En hij ziet dat ook. Ik 
heb het geluk dat er drie generaties in dit familiebedrijf 
bestaan: mijn ouders, mijn vrouw en ik en nu mijn zoon 
en zijn vriendin. Een supermix, als je het mij vraagt. Ik 
neem elk idee ontzettend serieus, dan gaan we met z’n 
allen rond de tafel zitten en bespreken we het als familie. 
Zo kwam mijn zoon vorig jaar met het idee om de coro-
natijd te gebruiken om wat meer terug te geven aan de 
natuur. Hij wilde een gigantische bloemenweide aanleg-
gen en het werd de grootste bloemenweide die ik ooit 
heb gezien.” Maar ook voor het volgende kampeersei-
zoen heeft Bernd plannen. “We hebben een wijngaard 
laten aanleggen achter het huis en hopen vanaf de vol-
gende lente onze eigen wijnen te produceren, zodat we 
kunnen starten met wijnproeverijen. Ook gaan we de 
keuken van ons restaurant vernieuwen en de receptie 
verbouwen. Verbeteren en verduurzamen, dat wordt de 
focus voor de komende jaren. En natuurlijk gezond blij-
ven; we hebben ons als familie in tijden van Covid meer 
dan ooit gerealiseerd hoe belangrijk dat is. Maar dat 
geldt voor iedere familie, denk ik.” •
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