Natuurkampeerterreinen
hebben de wind in de zeilen
In mei kwam de Stichting Natuurkampeerterreinen prominent in het nieuws. Op vrijwel
elke radio- en tv-zender was te horen dat vorig jaar het aantal overnachtingen op de
aangesloten terreinen met 12 procent was gegroeid. Een getal waar reguliere
campings alleen nog maar van kunnen dromen. Hoog tijd om eens kennis te maken
met deze stichting die duidelijk de wind in de zeilen heeft. We reizen af naar het
centrum van Nieuwegein en spreken daar met directeur Marieken Nieuwdorp.

Boekje automatisch toegestuurd. Het is een
groot succes, want we hebben 35.000 mensen met naam en toenaam in ons systeem als
natuurkampeerder staan en jaarlijks worden
nog eens 15.000 Natuurkampeerkaarten op
de Natuurkampeerterreinen, bij de ANWB en in
diverse reisboekhandels verkocht.”

Tekst: Ton Vermeulen

De Stichting Natuurkampeerterreinen is in
1975 opgericht om toeristisch kamperen in
de natuur en een landschappelijke omgeving
te bevorderen. Dat bevorderen is prima
gelukt, zeker gezien de mooie groeicijfers
van de laatste jaren. En dat met een bijzonder
systeem: je kunt niet op een Natuurkampeerterrein kamperen zonder lid te worden.
Waarom is dat?
“Dat is ons garantiebewijs voor kwaliteit. Van
de opbrengst houden we de kwaliteitscontrole

van de terreinen in de lucht. De kaarten worden
door ons verkocht, maar kun je ook kopen bij
de aangesloten kampeerterreinen. De kaart zit
ook in het Groene Boekje waarin alle kampeerterreinen staan.”
Wat kost dat, om maar gelijk een Hollandse
vraag te stellen?
“Een Natuurkampeerkaart kost 14,95 euro. Je
kunt ook een abonnement nemen, dan betaal je
13,50 euro en krijg je de kaart met het Groene

Vreemd toch, in deze tijd waarin mensen zich
niet meer willen binden aan een club?
“Het werkt alleen als je verhaal klopt. En ons
verhaal klopt gewoon. We hebben in 2009 de
prijs van de kaart drastisch moeten verhogen
omdat we de kwaliteit van het netwerk in stand
wilden houden. Daar werd natuurlijk wel over
gemopperd, maar uiteindelijk zijn we dat jaar
zelfs nog gegroeid.”
Hoe worden jullie gefinancierd?
“Uit de verkoop van Natuurkampeerkaarten en
uit bijdragen van de aangesloten kampeerterreinen. De Natuurkampeerterreinen betalen
een bijdrage die afhankelijk van de grootte varieert van 180 euro tot 700 euro.”
Wat zijn de eisen aan een
Natuurkampeerterrein?
“Het kampeerterrein moet landschappelijk mooi
liggen, niet aan een drukke weg of iets dergelijks. Verder mag er alleen toeristisch worden
gekampeerd, dus geen seizoens- of jaarplaatsen. We zijn erg tegen verrommeling van het
landschap. We willen dat als er niet gekampeerd
wordt het landschap weer leeg is. We realiseren
ons dat we het daarmee voor de ondernemer
niet makkelijk maken, maar dat zijn nu net onze
kernwaarden. Daarnaast stellen we eisen als
het niet parkeren van auto’s op het terrein.”
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MARIEKEN NIEUWDORP
Marieken Nieuwdorp komt uit Hengelo
en woont tegenwoordig in Lochem.
Ze is van oorsprong textieldocent en
kwam twaalf jaar geleden terecht bij de
Stichting Natuurkampeerterreinen, eerst
als administratief/beleidsmedewerker en
vanaf 2008 als directeur. Ze is getrouwd
met Henk Nieuwdorp en heeft drie
dochters.

interview
met directeur
marieken
nieuwdorp

"We willen dat als
er niet gekampeerd
wordt het landschap
weer leeg is"
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Worden de kampeerterreinen gecontroleerd?
“De kampeerterreinen hebben een overeenkomst met ons. Bij een aanvraag tot erkenning
als Natuurkampeerterrein ga ik zelf altijd kijken
om kennis te maken en het terrein te leren kennen. Bij een positief besluit krijgen ze het eerste
jaar een voorlopige erkenning, die als alles goed
is het tweede jaar definitief wordt. Die erkenning
is vijf jaar geldig. Iedere vijf jaar wordt er een
nieuwe overeenkomst opgesteld aan de hand
van de geldende Richtlijnen voor erkenning, inrichting en beheer van Natuurkampeerterreinen.
We hebben ook nog een onafhankelijke inspectie van de Stichting KMVK lopen. Zij komen elke
twee jaar op inspectie en lopen met de erkenningseisen in de hand het hele bedrijf door.”
Zit er nog groei in het aantal terreinen?
“We hebben door de bezuinigingen bij Staatsbosbeheer wel een kleine achteruitgang te
verwerken gekregen, omdat zij terug zijn ge-
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gaan van veertig naar zo’n 25 terreinen. Maar
we ontvangen gelukkig ook veel verzoeken van
terreinen die zich bij ons willen aansluiten. We
hebben nu 132 Natuurkampeerterreinen en zeven GroepsNatuurkampeerterreinen in ons bestand. We willen een compleet netwerk aan de
consument kunnen bieden en dan zijn 140 terreinen een mooi aantal.”
Hebben jullie een landelijke dekking?
“Dat wel, maar in het westen van Nederland een
beetje dun. Dat komt door de grote drukte in
dat gebied. Laatst kreeg ik nog een aanvraag
voor erkenning, maar daar stonden de tenten
veel te dicht bij elkaar. Volgens die ondernemer
was dat daar heel gebruikelijk, maar voor een
Natuurkampeerterrein kan het niet en moeten
we zo’n aanvraag helaas afwijzen. We willen de
gasten ruime plekken bieden. We krijgen ook
veel aanvragen van grote natuurcampings,
maar dan zie je soms bordjes naar de diverse

"Een Natuurkampeerterrein moet opgaan
in de omgeving"

velden en beklinkerde paden, en dat kan echt
niet. Een Natuurkampeerterrein moet opgaan
in de omgeving. Bovendien verwachten ondernemers een camping met 200 plaatsen zonder
seizoens- of jaarplaatsen moeilijker renderend
te kunnen krijgen. Soms kunnen campings het
bedrijf in twee delen splitsen, maar het blijft
ook dan lastig om aan alle eisen te voldoen.
Tevens voelt een splitsing gekunsteld.”
Waarom versoepelen jullie de eisen dan niet
gewoon?
“We hebben te maken met de Richtlijnen voor
erkenning, inrichting en beheer van Natuurkam-

peerterreinen. Op basis van deze richtlijnen
hebben we in het beleid van overheden min of
meer een uitzonderingspositie weten te verwerven. Zo mogen Natuurkampeerterreinen zich
soms vestigen in gebieden waar op basis van
het bestemmingsplan geen gewone camping
mag komen. Dan praat ik over bijvoorbeeld
kwetsbare gebieden tegen de ecologische
hoofdstructuur aan. Daarnaast is het belangrijk
dat consumenten weten wat ze van een Natuurkampeerterrein kunnen verwachten. Een veldje
in een hoekje van een grote camping met allerlei vertier is geen Natuurkampeerterrein, hoe
graag de eigenaar dat ook zou willen.”
Zijn de wettelijke eisen voor de bedrijfsvoering van een Natuurkampeerterrein dan ook
soepeler?
“Nee, we moeten aan dezelfde wettelijke eisen
voldoen als gewone campings.”
Kunnen ondernemers ‘leven’ van de camping?
“Dat is heel divers. We hebben een Natuurkampeerterrein met één plek. Daar kun je natuurlijk
niet van leven. Maar met vijftig plaatsen kun je
er al een boterham mee verdienen, wanneer je
veel aandacht besteedt aan gastheerschap en
goede inrichting en het verhaal laat kloppen.
Toch hebben veel ondernemers er extra activiteiten naast, zoals een eetcafé, een winkeltje – niet op het Natuurkampeerterrein, maar
ernaast – of een reguliere baan. En we hebben
natuurlijk de kampeerterreinen van Staatsbosbeheer waar de boswachter één maal per dag
langskomt, en terreinen die door vrijwilligers
van Nivon of Stichting Goed Kamp worden gerund. Maar ook deze terreinen moeten renderend zijn.”
Jullie zijn ook actief op het gebied van
Trekkershutten, maar dat is toch een aparte
organisatie?
“Dat was zo, maar we zitten midden in een
fusieproces. We werkten al veel samen met
Stichting Trekkershutten, waar de organisatie
werd gedraaid door een vrijwillig bestuur. In
de huidige tijd is het lastig nieuwe uitvoerende
bestuursleden te vinden. Door overlappende

doelgroepen leek het een logische gedachte
om intensiever te gaan samenwerken. De samenwerking is zo goed verlopen en er blijkt zo
veel voordeel uit te behalen dat er is besloten
om te gaan fuseren, waarbij nadrukkelijk de
verschillende producten, Natuurkampeerterreinen en Trekkershutten, apart overeind blijven.”
Mogen op Natuurkampeerterreinen dan wel
Trekkershutten staan?
“Dat is geen enkel probleem. Trekkershutten
zijn specifiek bedoeld voor kortdurend verblijf,
spreken veelal dezelfde doelgroep aan en er
zit, net als bij de Natuurkampeerterreinen, een
kwaliteitscontrole op. Ze zijn als zodanig ook
erkend door de overheid.”
Hoeveel mensen werken hier?
“We werken hier met zes mensen, allemaal
parttimers. Ik ben de enige fulltimer. Met dit
team verzorgen we de marketing, promotie en
belangenbehartiging voor zowel de Natuurkampeerterreinen als de Trekkershutten. Daarnaast
hebben we nog een aantal vrijwilligers die in
het veld het contact met de ondernemers onderhouden.”
Wat doen jullie allemaal?
“Wij verzorgen het hele traject van erkenningen, zorgen voor marketing en promotie en
doen aan belangenbehartiging richting overheden. Daarnaast zijn we de laatste jaren erg
druk met productontwikkeling. Zo hebben we
vanaf 2009 heel erg ingestoken op natuurbeleving. Diverse terreinen dachten door hun
mooie ligging een perfect Natuurkampeerterrein te bieden. De eisen van de gast zijn in de
loop van veertig jaar echter veranderd. Als

"Wij verzorgen het hele traject
van erkenningen,zorgen voor
marketing en promotie en
doen aan belangenbehartiging
richting overheden"
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kampeerterrein en als organisatie moet je daar
in mee. We nemen nu de gasten mee in de natuurbeleving en geven daar nadrukkelijk inhoud
aan. Zo hebben we nu een natuurontdekkist
voor kinderen en stimuleren we streekeigen beplanting, organiseren we in samenwerking met
de Vlinderstichting een nachtvlinderestafette
langs de verschillende Natuurkampeerterreinen en meer van dat soort zaken.”
Ik zie ook GroepsNatuurkampeerterreinen in
het assortiment.
“Die vraag kwam vanuit ondernemers met een
groepskampeerterrein, want zij zochten een
organisatie die voor hun belangen opkwam
en aan gezamenlijke marketing wilde doen.
Op gewone Natuurkampeerterreinen kun je
geen grote groepen families, vriendengroepen,
scholen en verenigingen toelaten. De natuurkampeerders komen voor een stukje natuurbeleving en rust. Groepen kunnen nu terecht op
een GroepsNatuurkampeerterrein, alwaar ze
kunnen genieten van de natuur, maar waar het
ook iets meer drukte en rumoer kan geven. Het
loopt prima. Vorig jaar hadden we twee groepsterreinen en nu zijn het er al zeven.”
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Mogen een Natuurkampeerterrein en een
GroepsNatuurkampeerterrein op één bedrijf?
“Nee, in principe niet. De drukte van een groepsterrein verenigt zich niet met de rust die een
natuurkampeerder verwacht. Wanneer de
velden van het Natuurkampeerterrein en het
GroepsNatuurkampeerterrein echter dermate
ver uit elkaar kunnen liggen dat er geen overlast is en een eigen infrastructuur hebben, dan
is het wel mogelijk.”
Moeten jullie weleens afscheid nemen van
terreinen?
“Jazeker, dat gebeurt. Sommige bedrijven
stoppen zelf of gaan een andere richting op,
maar af en toe moeten we ook optreden. Zo
kwam ik laatst op een terrein waar de ondernemer allemaal huisjes had weggezet. Het is
natuurlijk prima wanneer een ondernemer daarvoor kiest, maar het past niet binnen het concept van Natuurkampeerterreinen. Dan nemen
we afscheid.”
Jullie bewaken het concept wel scherp.
“Dat moet, want anders blijf je niet overeind.
Daardoor gaan we ook opvallen. Wij gaan echt

voor onze kernwaarden en dat herkent de consument. Door een scherpe profilering ben je in
het grote geheel zichtbaar. Bij ons is de natuur
geen decoratie, geen aankleding. Het is echt
en dat ziet de consument.”
Ik zie dat jullie veel aan duurzaamheid doen en
dat actief communiceren.
“Natuur en duurzaamheid gaan hand in hand.
Het verhaal moet kloppen. Daarom zijn we al
jaren geleden gestart om in het Groene Boekje
op te nemen wat elk terrein doet aan duurzaam
beheer. In het begin was het vaak maar één
regeltje, maar door deze specifieke aandacht
zien ondernemers nu wat collega’s allemaal
doen en dat werkt stimulerend. Daarnaast
hebben we in samenwerking met de KMVK
specifieke richtlijnen Green Key voor de Natuurkampeerterreinen ontwikkeld. De richtlijnen
voor ‘gewone bedrijven’ sloten niet aan op de
werkelijkheid van onze terreinen. Om een klein
voorbeeld te noemen: als je als terrein geen
stroom aanbiedt, kun je er ook niet op bezuinigen en geen punten voor de Green Key behalen. Dat is natuurlijk absurd. Inmiddels hebben
we dus eigen eisen die met dat soort situaties

"Wij gaan echt voor onze
kernwaarden en dat
herkent de consument"
rekening houden. Op dit moment zijn twaalf terreinen Green Key gecertificeerd.”
Het valt me op dat jullie behoorlijk inzetten op
marketing.
“Onze nieuwe website trekt zo’n duizend bezoekers per dag. We stimuleren ook erg dat
mensen een review op de site achterlaten. Je
ziet dat de sterke profilering op natuurbeleving
en duurzaamheid zijn vruchten afwerpt.”

met houtkachel aan toe. Het uitgangspunt,
kamperen midden in de natuur, geldt op alle
terreinen. Natuurkamperen is niet primitief.”
Zijn de gasten veranderd?
“Op dit moment krijgen we steeds meer jonge
stellen en gezinnen met jonge kinderen. Ons
publiek vergrijst ook niet. We trekken relatief
meer gezinnen met kinderen dan reguliere
campings en bij de ouderen zie je juist een
ondervertegenwoordiging. Vanaf een jaar of
65 neemt het natuurkamperen duidelijk af. Het
zijn veelal de wat hoger opgeleide mensen die
onze terreinen bezoeken. Zij staan bewust in
het leven en willen hun kinderen dit ook meegeven.”

Ik zie geen centraal reserveringssysteem.
“Dat is met name bij de Trekkershutten een
grote wens. Daar kunnen mensen op de site
klikken op ‘Reserveer nu’ en dan komen ze in
het reserveringssysteem van de ondernemer,
of als ze dat niet hebben in het mailsysteem.
Maar ik wil heel graag een soort beschikbaarheidskalender op de site hebben, zodat de
gast gelijk kan zien waar er nog hutten beschikbaar zijn in een bepaalde periode. Daar
zijn we nu mee bezig, maar dat valt niet mee.
Als de ondernemer telefonisch een reservering krijgt als hij op de trekker zit, klopt het systeem al niet meer. Dat maakt het wel lastig.
We zoeken bovendien nog naar financiering
voor dit project. Voor de Natuurkampeerter-

Natuurkamperen heeft een primitief imago,
klopt dat nog?
“Nee, helemaal niet. We hebben een onderverdeling in Puur Natuur-, Natuur Plus- en Natuur
Comfort-terreinen. Ze hebben allemaal goede
voorzieningen, maar met een gradatie in comfort. Zo is er keuze tussen terreintjes met zeer
eenvoudig sanitair tot terreinen met prachtig
sanitair met vloerverwarming en huiskamer
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"We wilden een echt duurzame
verblijfsaccommodatie
ontwikkelen en de natuur
de Trekkershut binnenhalen"
reinen is een reserveringssysteem iets minder
van belang, mede omdat in de richtlijnen staat
dat ze niet alle plekken vol reserveren, juist
om het toeristisch karakter te behouden. We
gaan ervan uit dat mensen lekker moeten kunnen rondreizen en op de bonnefooi een Natuurkampeerterrein moeten kunnen aandoen.
Natuurkampeerders zijn veelal echte hoppers. Daarvoor hebben we op elk terrein de
netwerkkaart hangen. Overigens beschikken
inmiddels vele Natuurkampeerterreinen over
een digitaal boekingssysteem, waarnaar wij
dan weer doorlinken.”
Maar het is wel jammer dat je niet door kunt
pakken.
“We hebben afgesproken dat we bij de Trekkershutten eerst gaan investeren in de relatie
met de bedrijven. Het zijn er zo’n 250 en die
kennen we nog lang niet allemaal. Als we dat
op orde hebben, dan gaan we verder met de
ontwikkeling van bijvoorbeeld een beschikbaarheidskalender. Voor dit seizoen houden we het
alleen even op een link naar hun eigen boekingspagina.”
Zie je veel fietsers op
Natuurkampeerterreinen?
“We zijn vorig jaar gestart met de Natuurkampeerder van het Jaar. Natuurkampeerders kunnen stempels verzamelen en wie de meeste
verschillende Natuurkampeerterreinen heeft
aangedaan, is Natuurkampeerder van het
Jaar. Dat waren allemaal fietsers. Verreweg de
meeste terreinen zijn nu ook aangesloten bij
Fietsers Welkom! en hebben allerhande voorzieningen voor fietsers. Door die marketing
steek je ook weer in op de kwaliteit. Dat gaat
bij ons hand in hand.”
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In 2012 hebben jullie een nieuwe duurzame
Trekkershut geïntroduceerd, de Trek-in. Hoeveel staan er inmiddels?
“Ze staan op negen verschillende locaties en in
totaal zijn er nu zo’n vijftien Trek-ins voor gasten beschikbaar. We hebben vorig jaar ook een
kleinere en goedkopere variant geïntroduceerd
om de aanschaf voor ondernemers wat makkelijker maken. Toch kiezen de meeste ondernemers voor de grote variant, van de kleine staan
er nog maar twee.”
Waarom hebben jullie de Trek-in ontwikkeld?
“We wilden een echt duurzame verblijfsaccommodatie ontwikkelen en de natuur de Trekkershut binnenhalen. Dat is door de grote ruiten prima gelukt, maar het heeft wel een onverwacht
neveneffect: door die grote ruiten heb je de
neiging om langer binnen te blijven, terwijl een
gewone Trekkershut echt een overnachtings-

plek is en je daarna weer verder gaat. Daarom
hebben we bij de Trek-in losgelaten dat je maar
maximaal vier aaneengesloten nachten mag
blijven. Hij moet echter wel per nacht boekbaar
zijn.”
Wat vindt de consument van de nieuwe
Trekkershut?
“Ze lopen als een tierelier. Zeker in het weekend zijn ze lang van tevoren vol. Door de hoge
isolatiewaarde is de Trek-in, als het bedrijf open
is, jaarrond te boeken. Als je een goed verdienmodel wilt hebben, moet je investeren in een
Trek-in.”
Waar gaan jullie als organisatie naartoe?
“We hebben nu vier producten in huis: Natuurkampeerterreinen, GroepsNatuurkampeerterreinen, Trekkershutten en de Trek-in. Dat wordt
één Groene Koepel-organisatie met als kern-

krijgt daarmee verdieping van zijn eigen identiteit.”
Wil ieder Natuurkampeerterrein wel mee in
jullie plannen?
“Het grootste deel zeker, maar dat is wel
masseren en enthousiasmeren. Voor het project cultuurhistorie zijn we vorig jaar al heel
voorzichtig begonnen met ‘Venster op het
Landschap’. Nu gaan we er echt op insteken.
Belangrijk hierbij is een goede relatie met de
ondernemers en daar investeren we veel tijd in.
We hebben naast de onafhankelijke inspecties
ook nog zeven vrijwilligers in het veld die bedrijven bezoeken. Zo hebben we veel contact
met de bedrijven.”
Waar willen jullie over vijf jaar staan?
“Ik wil dat er dan een stevige koepelorganisatie
staat die de kernwaarden goed kan uitdragen,
dat de producten kloppen en dat mensen ons
weten te vinden. Dat is wel het belangrijkste, ik
denk dat je niet veel verder vooruit kunt kijken.”

waarden natuurbeleving, duurzaamheid, cultuurhistorie en maatschappelijk verantwoord
ondernemen. Dat maatschappelijk verantwoord
ondernemen vinden we heel belangrijk, want alles moet wel kloppen, ook bij ons op kantoor
in Nieuwegein. De koffie die je hier drinkt is fair
trade. En als we een borrel organiseren, serveren we vanzelfsprekend fair trade hapjes.”
Ik hoor ineens cultuur bij de kernwaarden.
“Natuur en cultuurhistorie horen onlosmakelijk
bij elkaar. Je bent op een terrein en daar kom
je aan in een natuurlijke omgeving, maar die is
door mensenhanden gevormd. We zijn nu bezig met het project ‘Venster op het Landschap’,
waarvoor we het beeldmerk ‘Natuurlijk Cultuurrijk’ hebben ontwikkeld. Alle terreinen krijgen
een eigen poster waarop in 85 woorden staat
wat het gebied in cultuurhistorisch perspectief
interessant maakt. Ieder Natuurkampeerterrein

Jullie noemen jezelf vooral een promotie- en
marketingorganisatie, maar ik zie ook veel
belangenbehartiging. Mogen we jullie een
beetje de RECRON van het natuurkamperen
noemen?
“We zitten bij RECRON in het bestuur van de
sector kampeer- en bungalowbedrijven, maar
wij doen zeker ook zelf, zij het op kleinere
schaal, aan belangenbehartiging richting overheid. Bovendien zitten we ook aan tafel bij het
gastvrijheidsoverleg in Den Haag.”
Heb je nog tips voor ondernemers?
“Maak duidelijke keuzes en zoek de samenwerking. Ik denk dat je jezelf als bedrijf moet onderscheiden. Als je bijvoorbeeld voor glamping
of voor kamperen bij de boer gaat, doe dat dan
volledig. Ga je voor natuurkamperen, maak dan
ook de keuze voor de kernwaarden die daarbij
horen.”

het er maar een beetje bij doen. Onze beheerders willen ervoor gaan en de huidige moderne
mens wil graag naast de hectiek van alledag
ook een beetje tot rust komen in de natuur. Ik
denk dat er daarom altijd een markt voor natuurkamperen zal zijn.”
Zie je nog bedreigingen voor natuurkamperen?
“Nee. We hebben in Nederland zo veel mooie
en diverse plekken en die kunnen we onder de
aandacht brengen. Wat het lastig maakt voor
de ondernemer is dat hij geen seizoens- of jaarplaatsen mag hebben. Ik zou willen dat hij dat
niet meer als nadeel ziet.”
Wat wil je achter je laten?
“Het imago dat we een geitenwollensokkenclub
zijn. Door die Trek-in te ontwikkelen hebben we
dat al voor een deel achter ons gelaten. Ik wil
graag verder investeren in innovatie.”
Nog een droom?
“Ik zou zelf, als organisatie, graag een Natuurkampeerterrein willen hebben om van alles uit
te kunnen proberen.”
Wat is de uitdaging?
“Om voor alle ideeën die we hier nog hebben
voldoende tijd en dus financiering te vinden.” ■

STICHTING
NATUURKAMPEERTERREINEN
De Stichting Natuurkampeerterreinen
bestaat sinds 1975 en stelt zich ten
doel om kleinschalig en rustig kamperen
in een natuurlijke omgeving in stand
te houden en waar mogelijk het aantal
Natuurkampeerterreinen uit te breiden.
Meer informatie op: www.natuurkampeerterreinen.nl

En de toekomst van Natuurkampeerterreinen?
“Natuurkampeerterreinen zijn het waard om
volledig mee te doen. Het zijn geen mensen die
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