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Koperen 
buscamper

ADRIA KEERT MET DE ACTIVE 
TERUG IN HET SEGMENT VAN DE 
BUSCAMPERS. HIJ IS GEBASEERD 
OP EEN RENAULT TRAFIC EN HEEL 
COMPLEET UITGERUST. 
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MEUBILAIR EN OPBOUW
Deze onverwachte gebeurtenis komt voor 
rekening van het vijf centimeter verlaagde 
onderstel (kortere veren van H&R, € 595). Deze 
optie moet het weggedrag verbeteren, maar 
het comfort profiteert er niet van en de Adria 
voelt wat nerveuzer aan. De verlaagde vering 
heeft wel als voordeel dat de hoogte onder de 
twee meter blijft, zodat de camper in de meeste 
parkeergarages binnen kan. 
We mogen op de Land Rover-standplaats pal 
aan de oever van het meer staan en pakken uit 
en bouwen op. Onze net geen vijf meter lange 
camper heeft een typische kampeerbusinde-
ling. Als de Adria Active niet beladen is, klinkt 
hij onder het rijden alsof er een sixpack met 
plastic flessen in staat, want de meubels knar-
sen hoorbaar. In onze test helpt het vullen van 
de koelbox met proviand. De zo verzwaarde 
meubeldelen veroorzaken dan nog nauwelijks 
bijgeluiden.
Het slaapdak, de zitbank en de vloerrails zijn 
afkomstig van Reimo, de bekleding van het 
interieur en de meubels zijn door Adria zelf ge-
maakt in Slovenië. Voor een kampeerbus biedt 
de Active een aangenaam gevoel van ruimte. 
De Trafic is dan ook zeven centimeter breder 
dan een VW T6.
Voor het opbergen van de kleding van twee 
personen is er genoeg. Maar de bergruimte 
voor keukenbenodigdheden is krap als je ook 
nog een niet standaard bijgeleverde Porta Potti 
(€ 170) bij je hebt. Dit draagbare campingtoi-
let neemt dan het grootste bergvak onder het 
tweepits gasstel in beslag. Je moet dus goed 
bedenken of je hem wel wilt gebruiken.

KAMPEERVRIENDELIJKE DETAILS
Wil je iets uit de koelbox pakken of de spoelbak 
gebruiken, dan kun je de afdekplaten met mag-
neetjes naast het raam hangen. Knap bedacht! 
De tafel heeft een uitklapbare poot. Je kunt hem 
in een meubeldeel klikken en vervolgens tussen 
de zit- slaapbank en de voorstoelen schuiven. 
Je kunt de tafel niet buiten gebruiken.
Aan de deur van de diepe kledingkast hangt 
een kleine spiegel en achter in de kast zit 
een klein ledlampje met zwanenhals en een 
geïntegreerde usb-stekker. Dat is heel handig 
om ’s nachts je smartphone op te laden, ook 
wanneer je geen vaste stroom hebt. De zijkant 
van de kast heeft achterin nog twee open 
vakken met daarnaast een aansluiting voor de 
buitendouche.
Op veel plaatsen vinden we doordachte en 
kampeervriendelijke details. Zo heeft Adria 
bijvoorbeeld tegenover de kast een smal open 
opbergvak aan de carrosserie bevestigd. In de 
test bleek dit erg handig voor brillen, boe-
ken en andere benodigdheden die je binnen 

H
et seizoen breekt aan en we willen 
naar een plek waar het echt groen 
is om de Adria Active te testen. We 
willen bij het water staan en gaan via 

een landelijke route naar de Bodensee waar het 
mooi groen is. We rijden in een Adria Active 
die een Renault Trafic als basisvoertuig heeft 
(vergelijkbaar met de Opel Vivaro en de Nissan 
Primastar). Onze Adria Active is Nebraska-
bruin-metallic (meerprijs € 2.879; standaard-
kleur is wit). 
De camper die we testen is nog een preproduc-
tiemodel. Na de test (voorjaar 2017) is er nog 
een aantal kleinigheden veranderd, met name 
aan de bekleding van de draaibare conso-
les van de voorstoelen. Verder is de berging 
van de tafel veranderd, want deze bleek niet 
handig geplaatst. Hij is voortaan onder de 
zitbank opgeborgen, wat betekent dat hij ook 
nog iets groter is geworden dan de tafel in ons 
preproductiemodel. 
Op de weg bevalt de Trafic heel goed. De 145 pk-
motor van de testcamper doet zijn werk goed 
en de versnellingen werken naar behoren. In de 
file blijkt de Hill Holder erg nuttig. Aan de zij-
kant hoor je wat windgeruis zodra je wat sneller 
rijdt, maar dat is eigenlijk niets bijzonders.

ONNATUURLIJK
Na een tijdje rijden, valt ons op dat de voor-
stoelen niet erg praktisch zijn. Aan de kant 
van de deuren hebben ze geen armleuningen 
en de rand van de deur is te ver weg om als 
armleuning dienst te doen. Gebruik je alleen 
de armleuning aan de binnenkant, dan zit je 
scheef. Na een halfuur rijden voel je dan de wat 
onnatuurlijke zithouding aan je nek. Vanaf dat 
moment laten we de armleuningen voor wat ze 
zijn.
Er valt nog meer te melden over de voorstoe-
len. Om ze te kunnen draaien heeft Adria voor 
draaiconsoles van het Franse bedrijf Scopema 
gekozen. Het draaien van de stoelen gaat hier-
mee goed, zoals we later op de camping kun-
nen vaststellen. Maar onder het rijden hebben 
we het gevoel helemaal los van het voertuig te 
zitten. Bij verkeerslichten moet je vaak ver naar 
voren buigen om te zien of het rood of groen is.
We komen in de buurt van de Bodensee en rij-
den langs bloeiend koolzaad, nog kale wijnran-
ken en appelbomen. We rijden rustig naar de 
ingang van de parkcamping in Lindau. Alleen 
een spoorwegovergang scheidt ons nog van 
de slagboom voor de entree. We remmen af om 
met een vaartje van 20 km per uur het spoor 
over te steken. Maar de Renault hobbelt ineens 
als een paard en ik stoot mijn hoofd aan het 
plafond van de camper.
 

Lees verder op pagina 169

De compressorkoelbox heeft een voor een buscamper 
gebruikelijke inhoud van 36 liter.

Heel praktisch is de klep in de zit-/slaapbank om bij de 
bagage onder het bed te komen.

Spiegeltje, spiegeltje in de kast...  
Praktisch is deze spiegel à la California zeker.

   164-165 10-1-2020   11:18:23



166       ACSI FreeLIFe 5-2018 ACSI FreeLIFe 5-2018       167

LEEF TES T: ADRIA AC TIV E C AMPERSC AMPERS LEEF TES T: ADRIA AC TIV E

Om de zit-/slaapbank om 
te bouwen tot bed moet 
je de hendel indrukken 
waarna je de rugleuning 
kunt omklappen.

Hoe beter je slaapt, hoe 
beter de dag. Op de zit-/
slaapbank slaap je op 
de achterkanten van de 
rugleuning en het zitvlak 
waardoor je niet gehin-
derd wordt door onge-
makkelijke inkepingen. 

De schuiflade is inmiddels 
een stuk groter gemaakt.

In de zomerse hitte zijn de 
schuiframen heel prak-
tisch. Vanaf 2018 is de tafel 
onder de zit-/slaapbank 
opgeborgen.

Met zijn twee standaard 
ingebouwde schuiframen 
kun je de buscamper goed 
door laten luchten.

Veel stopcontacten heeft 
de Adria niet, maar wel 
een usb-stopcontact in 
de zwanenhals van een 
ledlamp.

De Land Rover-standplaats op de parkcamping pal 
aan de Bodensee is voor ons een perfect plekje. Verder 
toont de foto de verduistering aan de voorruit van de 
Adria Active en onze bustent van Vaude.

Door de verlaagde vering is de auto lager dan twee 
meter en kun je veel parkeergarages in. Maar de 
testcamper is wel minder comfortabel. 

“De ontwerpers van 
Adria weten wat ze 
doen en maken de 
dingen echt goed"
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Het blauwe uurtje aan de 
Bodensee. Mooi, maar 
koud.

handbereik wilt hebben. Handig is dat je ook 
van binnen bij de bagage onder de zit-/slaap-
bank kunt. Door een deel van de plaat waarop 
de matras ligt omhoog te klappen kun je die 
bagage bereiken. Je zult dit vooral op waarde 
weten te schatten wanneer het regent en je 
niet om de auto heen wilt lopen of wanneer je 
in de stad geparkeerd staat.
Praktisch is ook de verduistering van de stuur-
cabine en de achterruit. Het plastic gordijn is 
niet echt mooi, maar wel effectief. De plissé-
gordijnen aan de zijramen zijn wel weer heel 
fraai. Deze ramen kun je ook openschuiven. 

KOKEN
De 36-literkoelbox biedt genoeg plaats voor 
proviand voor een paar dagen. Wat niet ge-
koeld hoeft te worden, kan in de kast onder het 
gasstel en de spoelbak. Pal onder de spoelbak 
zit een vaste bestekkast. De combi van gas-
stel en spoelbak is van Thetford en het gas-
stel heeft een elektrische ontsteking. Het is 
eenvoudig schoon te houden en ziet er met de 
donkere glazen afdekplaat hoogwaardig uit.
Als de watertank vol is, kun je bij het koken tot 
20 liter water uit de kraan tappen. De vuilwa-
tertank heeft plaats voor 30 liter. Verder is er 
een gasfles van 5 kilogram aan boord. Bijna 
tweemaal zoveel als in een VW California die 
een gasfles van slechts 2,8 kilogram heeft. 
Onze noedels zijn in de middag snel be-
reid, ‘s avonds willen we gaan grillen. Op de 
parkcamping in Lindau is onze houtskoolgrill 
eigenlijk niet toegestaan, maar voor deze ene 
keer mag het. 
Terwijl de zon ondergaat en wij nog aan het 
avondeten zitten, warmt de dieselverwarming 
van Webasto de binnenruimte van de Renault 
Trafic op. In de ijzig koude nacht houdt de 
kachel een aangename 20 graden vast, maar 
zoemt daarbij wel zachtjes. 
Ook op de zit-/slaapbank kun je heel goed 
slapen. De bank is makkelijk om te klappen. Als 
je liever boven slaapt, moet je klimmen. Voor 
beide bedconstructies heeft Adria een oplos-
sing van Reimo gebruikt. Reimo is de Duitse 
vertegenwoordiger van de Adria-campers. 
Als je de zit-/slaapbank naar voren trekt en de 
rugleuning omklapt, dan is het onderste bed al 
gereed. Je slaapt dan op de zachte achterkan-
ten van de rugleuning en de zitbank. Zo heb 
je bij het slapen geen last van de inkepingen 
van de kussens van de bank. Als het hefdak 
omhoog staat, heb je ofwel stahoogte of je 
kunt op de tweede verdieping slapen op de op 
schotelveren rustende matras. Zowel de zit-/
slaapbank als het bed onder het hefdak zijn 
snel te installeren.

TECHNISCHE GEGEVENS

Basisvoertuig: Renault Trafic, 1.6 dCi 145, 106 kW (145 pk), 
handgeschakelde zesversnellingsbak, voorwielaandrijving, 
Euro 6, 5 toegestane zitplaatsen
Maten en gewichten: 499 cm x 197 cm x 204 cm, wielbasis 
310 cm, max. toelaatbaar totaalgewicht 2.960 kg
Opbouw: plaatstalen carrosserie met een hefdak van Reimo
Bedden: zit-/slaapbank 190 x 120 cm, bed boven  
187 x 130 cm
Vulhoeveelheden: schoon-/vuilwatertank: 20/30 l, gas: 5 kg, 
diesel: 80 l
Standaarduitvoering: (onder meer) hefdak met twee-
persoonsbed (187 x 130 cm), tweepits gasstel, centrale 
vergrendeling, MonoControl CS gasdrukregelaar, compres-
sorkoelbox (36 l)
Extra’s: Pack Luxe (handbediende airco, parkeersensoren 
achter, cruisecontrol, met leer bekleed stuurwiel), Pack 
Look (mistlampen voor en 17 inch aluminium wielen), Pack 
RAD35A (radio met R-link + NAV3G3 navigatie, internet 
connectie link), lak in Nebraska-bruin-metallic, dieselverwar-
ming, trekhaak, Porta Potti
Testverbruik: 9,3 l/100 km
Basisprijs: € 55.500

Prijs testcamper: € 68.954

CONCLUSIE
De Adria Active op basis van de Renault 
Trafic hoeft zich nergens voor te schamen, 
ook al kan hij niet met een Mercedes-Benz of 
Volkswagen wedijveren. Het verlaagde chassis 
blijkt op hobbelige wegen niet optimaal, maar 
biedt wel het voordeel dat je in veel parkeerga-
rages terecht kunt. De opbouw overtuigt zeker. 
Hij is in ambachtelijk opzicht goed gemaakt 
en per saldo ook comfortabel. De ontwerpers 
van Adria weten wat ze doen en maken de 
dingen echt goed. De Adria Active heeft alles 
aan boord wat je in een buscamper nodig hebt. 
Daaruit blijkt de ervaring van de Sloveense 
camperbouwer. ■
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