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De sportieve striping aan de buitenkant van 
de Bürstner valt het stel als eerste op. “De grijze 
cabine en de witte opbouw benadrukken de 
sportiviteit en maken het tegelijkertijd ook een 
chic geheel”, vertelt Paul enthousiast. “In ver-
gelijking met een auto-caravancombinatie ziet 
de camper er ook compact uit”, vult Enny aan.

Instap-halfIntegraal
De Bürstner Lyseo Time T werd begin 2019 
op de CMT in Stuttgart gepresenteerd als een 
nieuwe instap-halfintegraal van Bürstner. 
Daar was het model te zien op basis van een 
Citroën Jumper. Levensgenieters Paul en Enny 
testen tijdens de TestTour langs Nederlandse 
en Duitse Hanzesteden echter een Lyseo Time 
op basis van Fiat Ducato. 
Aan de buitenkant laat de Bürstner Lyseo 
Time T Limited de nieuwe Bürstner dak- en 
zijwandlijn zien die we al kennen van de Lyseo 
Time integralen. Standaard is deze goedkoop-
ste reeks ook uitgerust met een brede toe-
gangsdeur. Bovendien zijn bij de Lyseo Time T 
het dak en de bodem vervaardigd van vezel-
versterkte kunststof sandwich.
Ook als het stel de camper voor het eerst van 
binnen bekijkt is het onder de indruk van het 
lichte en ruimtelijke interieur: “Dit is echt heel 
mooi. Kijk, die wijnglazen, dat is helemaal aan 
ons besteed”, roept Enny enthousiast terwijl ze 
naar de vitrine wijst rechts van de toegangs-
deur. “Je kunt er flessen en glazen in kwijt, dat 
staat erg gezellig”, voegt ze er nog aan toe. “Dat 
het allemaal kan in zo’n beperkte ruimte. Het is 
echt prachtig gemaakt!”, vult Paul haar aan. 

WegdraaIbare Wastafel
Achter in de camper, boven de garage, vin-
den ze twee royale enkele lengtebedden met 
meerzone-koudschuimmatrassen. Met een 
uitschuifbare lattenbodem en extra matras-
delen is het bed om te bouwen tot een groot 
tweepersoonsbed. “Ik had gedacht dat het door 
de hoogte van het bed een beetje benauwd 
zou zijn om hier te slapen, maar dat viel reuze 
mee. Er is genoeg ruimte en ventilatie”, vertelt 
Enny. “Ze zijn ook gemakkelijk op te maken en 
je hebt nog genoeg ruimte op er op te zitten.” 
Enny is ook heel enthousiast over de kasten 
onder de bedden. “Daar kun je fijn je hangkle-
ding kwijt. Er is sowieso meer dan voldoende 
opbergruimte. Ook bijvoorbeeld in de trap-
trede. Een handige plek om schoenen op te 
bergen.”
In het midden van de camper vinden ze de 
keuken en de toiletruimte. Laatstgenoemde 
heeft een wegdraaibare wastafelwand. Een 
deel van de achterwand wordt daarbij met 
de wastafel naar het toilet weggeklapt om als 
afscheiding te dienen tijdens het douchen. 

Daarmee zijn de meubels beschermd tegen 
spatwater.  De indeling van de compacte toi-
letruimte zie je ook terug in andere Bürstner-
modellen. “De toiletruimte is echt praktisch 
en slim ingericht. Als je de wastafelwand 
wegdraait ontstaat er een behoorlijke dou-
cheruimte waarin je redelijk kan staan en in 
kan bewegen om je te wassen”, legt Paul uit. 
“Het is daardoor ook goed schoon te maken 
na gebruik”, vult Enny aan. Met de watervoor-
raad van zo’n 125 liter konden de levensge-
nieters twee dagen vooruit, douchebeurten 
meegerekend. 

heerlIjke zIthoek
De bestuurderscabine scoort ook hoge ogen. 
Naast de grote spiegels en het indrukwekken-
de front, worden ook de stoelen gewaardeerd: 
“Het zitcomfort van de stoelen in de bestuur-
derscabine is heel goed. Het zorgt ervoor dat je 
ontspannen zit en fit na een lange rit uitstapt. 
De verstelmogelijkheden van de stoelen zijn 
legio. Ook de stand van de rug is verstelbaar. 
De bediening is minder eenvoudig. Je moet je-
zelf namelijk eerst optillen uit de vering van de 
stoel om hem dan vast te zetten in de juiste po-
sitie”, vertelt Enny. “Als je de stoelen omdraait, 
kun je op z’n minst met z’n vieren zitten. Het is 
heerlijke zithoek.” Ook met de keuken is ze in 
haar nopjes: “Ik kan in de houder aan de wand 
mooi de cupjes van mijn Nespresso kwijt. Daar 
maken we heel veel gebruik van.” Leuk detail 
boven de toegangsdeur is het magnetische 
bord waar je leuk je ansichtkaartenverzame-
ling op kunt hangen. Of gezellige foto’s van 
je (klein)kinderen. Enny en Paul hangen er 
ansichtkaarten op waarvan ze er in iedere 
Hanzestad eentje kopen.
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Levensgenieters PauL (66) en enny (67) KaveLaar 
zijn rasechte caravanners, maar dromen stieKem 
van het comfort van een camper. Ze testen de 
nieuwe instaP-haLfintegraaL Bürstner Lyseo time 
t 690 g Limited. 

In september 2019 testten twee lezersteams een hagelnieuwe camper en reisden daarmee 
langs verschillende Hanzesteden in Nederland en Duitsland. Op de komende pagina’s lees je 
de bevindingen van het Testteam Levensgenieters, paul en enny Kavelaar. Zij reisden met een 
Bürstner Lyseo Time T 690 G Limited van stad naar stad. Hun avonturen lees en zie je terug op 
acsIfreelife.nl/testtour2019

Stoer en chic 

Team
Natuurliefhebbers

Team
Actievelingen

Team
Levensgenieters

Team
Gezinskampeerders

P
aul vertelt ons voor vertrek dat het 
stel erg houdt van comfort, ruimte en 
degelijkheid. “Een goed bed is daarom 
ook heel belangrijk voor ons. En het 

gemak van een huis en auto ineen willen we 
weleens ervaren. Wij vragen ons af wat het 
werkelijke verschil is tussen een camper en 
een caravan tijdens een kampeervakantie. 
Gaan we de auto als trekker missen? Hoe staan 
we op de camping; op beton of op mooie 
grasplaatsen? En ook niet onbelangrijk: hoe 
gemakkelijk kun je de boel opbouwen en weer 
afbreken? Spannend allemaal.”

De Bürstner Lyseo Time 
T is voorzien van een 
luifel (links). Het design 
van de cabinestoelen 
loopt naadloos over 
in het interieurdesign 
(onder).
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extra optIes 
De camper van het testteam Levensgenieters 
is ook uitgerust met het Fiat Design Pakket. 
Daarin zit onder andere navigatie en zijn de 
cabinestoelen aangepast aan het design van 
de rest van de camper. Verder is de camper ook 
voorzien van het Licht Pakket, wat sfeervolle 
verlichting oplevert in de halfintegraal. “De 
verlichtingsmogelijkheden zijn riant. Alles is 
in led uitgevoerd. Je kan door meer of meer 
lampensets aan te doen meer licht of gezel-
ligheid creëren. Het is alleen jammer dat je de 
led’s niet kunt dimmen.”

het zoeft en zoemt
Na twee weken toeren langs de Hanzesteden 
zijn Enny en Paul het er helemaal over eens 
dat het reizen met de camper heel comfortabel 
is. “We hoeven geen pootjes uit te draaien, we 
hoeven niet aan te koppelen. Het is een kwes-
tie van de motor staten en vertrekken. Binnen 
twintig minuten kun je weg zijn terwijl we met 
de caravan vaak wel een uur bezig zijn. Dat 
is ideaal!”, vertelt Paul. Hij is ook erg tevreden 
over de Fiat Ducato met 140 pk die als basis 
dient voor de Bürstner Lyseo Time T. “Paul: 
“Het is een lekker motortje die Fiat. Hij zoeft en 
zoemt, dat is lekker. Het schakelt goed en veert 
goed. Wat me opviel én meeviel is dat het bin-
nenin heel stil is tijdens het rijden. Als je alle 
spullen goed hebt opgeborgen, hoor je niks. 
Dat maakt het rijden heel comfortabel en ver-
gelijkbaar met een gewone personenauto. De 
hoge zit is fijn en geeft je het gevoel controle te 
hebben op de weg. 

Het interieur is licht en fris. De ledstrips zijn 
een toevoeging voor de juiste sfeer in de 
camper (linksboven). 

De keuken is compleet en heeft tegen de wand 
zelfs een koffiecupjeshouder (rechtsboven).

De toiletruimte biedt meer dan voldoende 
ruimte om ook te douchen (linksmidden). 

De twee enkele bedden achterin zijn 
optioneel tot tweepersoonsbed om te toveren 
(rechtsmidden).

Aan de buitenkant oogt de Bürstner Lyseo 
Time T zowel sportief als chic (onder). 

conclusie Testteam Levensgenieters
“een camper is voor ons de ultieme handigheid gebleken. het 
wonen, slapen, koken, sturen en reizen in één cabine is een 
bijzonder plezierige ervaring als je dit voor het eerst meemaakt. 
het geeft je een ‘alles bij de hand’- gevoel. het reizen met een 
camper heeft onze verwachtingen overtroffen. deze indeling 
bevalt ons erg goed. Je kunt er heerlijk vakantie in houden. de 
caravan inruilen voor een camper is een duidelijke optie voor ons 
geworden.”

cONcLusIe

Basisvoertuig: fiat ducato 2.3 mjet, 120 pk, 6 versnellingen handgeschakeld 

standaard o.a.: garagedeur aan beide zijden, zilveren bestuurderscabine, led dagrijverlichting, 
elektrisch verstel- en verwarmbare buitenspiegels, tractie plus en hellinghulp, airco in 
bestuurderscabine, passagiersstoelen in zelfde design als woongedeelte, remis verduisteringsgordijn 
in bestuurderscabine, brede toegangsdeur, skyroof, navigatie inclusief achteruitrijcamera en 
radiovoorbereiding voor daB+, tv-houder, app-besturing en luifel inclusief ledverlichting, top tron 
crash protection en gasaansluiting buiten.

extra’s testcamper: fiat design pakket, Licht pakket en keuken pakket inclusief in Limited edition

Techniek: vuilwatertank 90 l, elektrisch bedienbaar cassettetoilet, verswatertank 125 l, 
warmwaterboiler geïntegreerd in het verwarmingssysteem, warmwatermengkraan, elektrische 
voorziening 230 v, combi 6 met ringverwarming , gasflessenkast voor 2 x 11 kg

BeOOrDeLING

Totale lengte  698 cm

Totale breedte  232 cm

Breedte binnen 510 cm

stahoogte  212 cm

Totale hoogte 292 cm

Wielbasis:  3.800 mm 

Leeggewicht 200 cm

rijklaar gewicht 2.960 kg

maximaal toelaatbaar totaalgewicht 3.500 kg

Laadvermogen 540 kg

Vereist rijbewijs voor deze camper B

Leefcomfort
We sliepen prima op de comfortabele matrassen en 
stonden uitgerust op. de keuken is wat aan de kleine 
kant en heeft weinig werkruimte. de cupjeshouder 
en vitrinekast zijn een leuke vondst. We zijn heel 
tevreden over de toiletruimte die praktisch en slim is 
ingericht. We misten alleen haakjes.

slapen

Zitgroep

keuken

toiletruimte

meubelkwaliteit

Beladingsmogelijkheden
de bergruimte was meer dan voldoende. ook was er 
meer dan genoeg laadvermogen. Je moet rekening 
houden met het gewicht van wat je allemaal laadt in 
de garage aan de achterkant van het voertuig. 

Bergruimte

Laadvermogen

Gewichtsverdeling

uitrusting
We hebben op twee koude avonden de verwarming 
aangedaan en waren verrast over het tempo waarin 
de camper was opgewarmd. het is jammer dat de 
boiler alleen op gas werkt. de koelkast daarentegen 
is riant voor een camper. Wat ontbrak was een 
brandblusser.

opbouw

Veiligheid

techniek

afwerking

Verlichting

rijeigenschappen
heel plezierig gereden met soepele en stille motor. 
180 pk zou beter zijn. de achteruitrijcamera is handig, 
maar verder ontbreekt het aan moderne rijassistentie. 

rij-impressie

rijveiligheid

TecHNIscHe GeGeVeNs BürsTNer LyseO TIme T 690 G LImITeD
Vanafprijs: 
€ 75.470
prijs testcamper 
(all-in af dealer): 
€ 77.184
buerstner.nl

 superieur    zeer goed    goed  redelijk    onvoldoende


