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“

Slapen met open dak onder de uitgeStrekte Sterrenhemel. 

de Lume TraveLer 540 Nordic combineert ook bij winterSe 

temperaturen het buitenleven met alle comfort. in deze 

blikvanger met binnenkeuken iS het bij elk weertype 

avontuurlijk genieten.

Luxe  
‘cabriovan’ 
voor alle 
seizoenen

EEr s tE indruk: LumE tr av ELEr 540 nordic c ar avans

 Berrit de Lange    Mario Vos

GETEST DOOR

AC S I  F R E E L I F E
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W 
e kenden natuurlijk al de Lume 
Traveler 540 No.1 , het vierkante, 
aluminium gevaarte van 100  
procent Nederlandse makelij dat 

in 2019 het levenslicht zag. Die trok met zijn 
grote, uitschuifbare panoramadak en luxueuze 
buitenkeuken onder de achterklep alle bekijks op 
de kampeermarkt. De Nordic is eigenlijk meer 
een traditionele caravan, nu de keuken binnen 
een plek heeft gekregen. Maar in comfort en 
design doet hij verder weinig onder voor zijn 
grote broer. 

Passie voor boten
Met de voorgangers LT360 No.1 en LT540 No.1  
zette binnenhuisarchitect Hein van de Laar 
door passie gedreven een nieuwe standaard 
voor kampeerders met een hang naar vrijheid 
én luxe. Die is ook bij de Nordic overal doorge-
voerd, vertelt Lume-directeur Edwin Weteling. 
“Geïnspireerd door zijn passie voor boten, ont-
wierp Van de Laar geen caravan, maar een ho-
telsuite op wielen om buiten de gebaande paden 
de mooiste plekken van Europa te ontdekken.”
De opvallende, Airstream-achtige verschijning 
van glimmend aluminium afgezet met popna-
gels en voorop een metalen doos als disselbak, 
doet op de camping zeker alle hoofden draaien. 
En dan hebben we het nog niet eens over de 
afmetingen. De LT540 Nordic is maar liefst 2,5 

Extra spullen kun je 
nog kwijt in de met 
leer afgebiesde vilten 
opbergzakken aan de 
binnenkant van de 
toegangsdeur (rechts) 
en aan de wand in de 
sanitairruimte. Het 
toilet oogt ruim door 
het ontbreken van 
een douche. Aan de 
achterwand prijkt een 
grote spiegel en de 
houten vloer loopt ook 
hier door (links). 

Fijn in de zomer: achter 
een sierlijk metalen klepje 
aan de achterzijde van 
de Lume Traveler Nordic 
zit de buitendouche 
verstopt. Niet afgebeeld 
is het afschermende 
douchegordijn voor de 
nodige privacy. 

meter breed en inclusief dissel bijna zeven meter 
lang. Wanden, dak en vloer zijn extra dik om ook 
de meest ijzige kou buiten de deur te houden. 

Loungebank 
Eenmaal binnen kijk je ook je ogen uit. Het inte-
rieur heeft een strakke, wat industriële uitstra-
ling, maar oogt door het gebruik van natuurlijke 
materialen –edelstaal in combinatie met wolvilt 
en hout – toch warm. Meteen links van de deur 
vind je het driepits-gasfornuis met gietijzeren 
pandragers en afzuigkap. Achter het kookblok 
zit een flinke kast met planken van plafond tot 
vloer.
Rechts naast de toiletruimte vlij je je neer in de 
treinzit met banken met fluweelzachte bekle-
ding en een tafel met houten blad. Als je liever 
wat dieper wegzakt om te relaxen, kan je kiezen 
voor een zithoek met heuse loungebank. De 
met leren banden opgerolde lichtgrijze vilten 
gordijnen boven de ramen – het voorraam kan 
open, de zijramen niet – geven de zithoek een 
huiselijk tintje. Net als de combinatie van alumi-
nium en vilten wandbekleding. 

Kant-en-Klaar servies
Mooi is ook dat de standaard kastelementen 
boven de zithoek ontbreken, waardoor de 
ruimte minder beknellend en lichter aanvoelt. 
Tegenover het gasfornuis aan de andere kant 
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van de loopruimte is de spoelbak, met eronder 
en erboven kastruimte. Erg handig is dat de 
lades onderin alvast zijn gevuld met borden, 
glazen, bestek en kommen. Je kunt ook zo aan 
de slag met een lekkere maaltijd, want onder het 
kookblok staan de pannen al klaar. De koelkast, 
weggewerkt in een lade in het onderste gedeelte 
van een kastblok, is eigenlijk een uitschuifbare 
koelbox en wat aan de krappe kant. Handig is 
wel weer het uitschuifbare metalen werkblad 
erboven. 

HemeLs uitzicHt
Tot zover is de Nordic eigenlijk ‘gewoon’ een 
caravan in een luxe jasje. Maar dan ... De  
slaapruimte! Achterin waan je je pas echt in 
een sterrenhotel. Letterlijk, want met het grote 
panoramadak boven het verhoogde bed tover 
je het onderkomen in een handomdraai om 
tot een ‘cabriovan’ met een weids uitzicht op 
de hemel. Met zijn lengte van bijna twee meter 
zag de ontwerper zich niet in een doorsnee 
caravanbed wringen. De Traveler heeft daarom 
een slaapplek van 1,80 bij 2 meter, voorzien van 
25 centimeter dikke matrassen. Om het dak te 
openen moet je helaas wel even opstaan. Met 
een schakelaar in het plafond schuif je het dak 
open en dicht, dat geldt ook voor de hor over 

Breedte 250 cm

Hoogte incl. luifel 270 cm

Lengte incl. dissel 694 cm

Leeggewicht 2.200 kg

Toelaatbaar totaalgewicht 2.500 kg

Dikte vloer 40 mm

Dikte wand 33 mm

Dikte dak 33 mm

Bandenmaat 215/75 r16

velgenmaat 16 inch

Prijs € 114.950

Prijs is in euro’s, inclusief btw en exclusief kosten 
rijklaar maken en opties. maart 2022, wijzigingen en/of 
kennelijke fouten voorbehouden en onder voorbehoud 
van daadwerkelijke schriftelijke overeenstemming.

Technische gegevens
 Lume Traveler 540 Nordic

Het ruime bed biedt 
een hemels uitzicht 
(linkerpagina). Naast 
het panoramadak zijn 
er ook zonnepanelen 
aangebracht op de  
Lume Traveler Nordic 
(boven). 

de gehele opening. Als je het liever dicht laat 
vanwege slecht weer zorgen de schuiframen 
rond het bed voor frisse lucht. Horren voor deze 
ramen zijn helaas niet standaard, maar wel als 
optie leverbaar.  
Goed alternatief voor de ontbrekende boven-
kastjes zijn de opbergbakken over de gehele 
lengte aan beide kanten van het ruime, comfor-
tabele bed. Onder de fraaie houten deksels kun 
je hier nog veel spullen kwijt, evenals onder de 
matrassen. De leren achterwand van het bed 
met elegante metalen spotjes maakt het luxu-
euze plaatje compleet. 

buitendoucHe
Is het dan gedaan met alle mooie ontdekkin-
gen? Nee, want er zijn nog wat verrassende 
snufjes die we niet onvermeld mogen laten. 
Zo heeft de Nordic geen douche in de toilet-
ruimte, maar een buitendouche, gemonteerd 
aan de achterkant en verstopt achter een sierlijk 
metalen klepje. Niet zo handig als je in de winter 
op pad gaat, maar met mooi weer kun je zo met 
behulp van het afschermende douchegordijn 
in alle privacy prima douchen. Na het douchen 
vlij je je neer op het riante bed om bijvoorbeeld 
lekker te genieten van muziek via het geavan-
ceerde audiosysteem in de caravan.
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geen gLasfLessen nodig 
Innovatief is ook dat je om te koken in de Nordic 
geen gasflessen nodig hebt. Het fornuis werkt 
namelijk op lpg. De tank is goed voor 20 liter, 
die je tankt via een koppeling aan de achter-
kant. “Dat gesleep met gasflessen hoort niet bij 
kamperen 2.0”, zegt Weteling. “Op het dak liggen 
zonnepanelen, waardoor je het samen met de 
gastank  
met gemak vier à vijf dagen kunt redden  
zonder stroom.”
Op het dak is een luifel gemonteerd, die je ge-
makkelijk elektrisch uitdraait met een schake-
laar vooraan in de laadruimte. Die laatste heeft 
automatische verlichting met bewegingssen-
soren. De uitdraaisteunen van de Nordic zijn 
standaard handmatig te bedienen, maar je kunt 
ook kiezen voor elektrische of hydraulische 
bediening. Het maximaal toelaatbaar gewicht 

is 2.500 kilogram. Om het kampeergevaarte te 
vervoeren heb je dus wel een krachtige trekauto 
nodig.

lume-fanclub
Dat de Lume Traveler op Facebook volgens 
Weteling een heuse fanclub heeft, vinden wij 
niet zo gek. Mijn persoonlijke favoriet is de nóg 
eigenzinnigere LT540 No.1 met zijn stijlvolle, 
riante buitenkeuken. Maar de Nordic heeft op 
zijn beurt alles aan boord om 365 dagen per jaar 
comfortabel te genieten van het buitenleven. 
Aan die overvloed aan stijlvol design, kwalita-
tief hoogwaardige materialen en innovatieve 
snufjes hangt dan ook een flink prijskaartje. De 
Lume Traveler 540 Nordic kost € 114.950. Maar 
daarvoor heb je dan wel je eigen super-de-luxe 
‘cabriovan’ om waar je maar wilt eindeloos naar 
de sterren te staren. ■

Het fornuis heeft gietijzeren 
pitten en voor servies is 
al gezorgd. Je kookt op 
lpg, waarvoor de Lume is 
uitgerust met een  
20 liter-tank. 


