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Gastvrij en innovatief

Tekst: Jaap van Sandijk

Provincie Utrecht stimuleert

Jeske van Gerven,
zelfstandig ondernemer

samenwerking

Vegetarische

slager

Voor veel recreatieondernemers die willen uitbreiden en innoveren
vormt regelgeving een struikelblok. In de gemeente Utrechtse Heuvelrug
wordt daar wat aan gedaan. Overheid, ondernemers en natuurorganisa-

Van 3 tot en met 6 oktober ga ik kamperen. Dus als u
deze column leest, denk dan even aan mij. Onthand en
onhandig sta ik ‘as we speak’ te klungelen met een
camper, uitklapbed en kampeertafel.

ties werken er aan kwaliteitsverbetering van de natuur én aan innovatie
van de verblijfsrecreatie. Samenwerking is het sleutelwoord.

U

Uitbreiding of vernieuwing van het
bedrijf? Daar hoefde je de laatste jaren
niet over te beginnen bij de circa
zeventig campings en bungalowparken
in de regio Utrechtse Heuvelrug.
Omdat de Heuvelrug deel uitmaakt
van de Ecologische Hoofdstructuur
(EHS) was er maar bar weinig mogelijk. En dat terwijl het aantal vakantieboekingen bij de vaak verouderde
bedrijven fors afnam: tussen 2005 en
2012 daalde het aantal boekingen met
ruim 30 procent. Een afname die veel
groter dan in andere toeristische
regio’s in Nederland.
Na aandringen van onder meer
RECRON ontwikkelde de provincie
Utrecht samen met belanghebbende
partijen (de gemeente Utrechtse
Heuvelrug, RECRON, het Utrechts
Landschap en de Natuur en Milieufederatie Utrecht) de Handreiking
Kwaliteitswinst Natuur en Verblijfsrecreatie. Deze wil bijdragen aan het

Grote aanbieder
Utrechtse Heuvelrug is dé aanbieder
van verblijfsrecreatie in de provincie
Utrecht. Zo wordt een kwart van het
totaal aan toeristisch-recreatieve
bestedingen gedaan in Utrechtse
Heuvelrug. In totaal bevat het gebied
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Ik ben eigenlijk net zo erg als een vegetarische slager
of een bakker met glutenallergie. Want ... ik zal er
maar voor uitkomen: ik heb een hekel aan kamperen.
Of misschien ben ik er niet goed in. En dat terwijl ik
opgegroeid ben op een camping. Waarom ik dan toch
ga kamperen? Omdat we met Jong RECRON gaan!
Met Jong RECRON zijn we altijd op zoek naar leuke
activiteiten om aan te bieden aan de ruim zeventig
leden. Enige tijd geleden bedachten we dat het goed
was om een sterk groeiende doelgroep van dichtbij te
gaan onderzoeken: camperaars. Want wat drijft een
camperaar? Waarom worden sommige keuzes gemaakt
en belangrijker: wat kunnen wij doen op onze bedrijven om deze gasten te bieden wat zij zoeken?

vergroten van onderlinge kennis,
begrip en samenwerking. De handreiking wordt op 9 oktober door gedeputeerde Ralph de Vries van de provincie
Utrecht en Adri van der Weyde van
RECRON aangeboden aan Anneke
Kuipers, directeur van RCN Vakantiepark Het Grote Bos in Doorn en voorzitter van RECRON afdeling Utrecht.
Innovatie mogelijk maken
“Doel van de handreiking is om innovatie voor de sector mogelijk te maken
en tegelijkertijd de kwaliteit van de
natuur verder te verbeteren”, vertelt
Arno Ruis, coördinerend beleidsadviseur Recreatie en Toerisme van de provincie Utrecht. “Daarvoor zijn verschillende mogelijkheden. Zo kan een
ondernemer op meerdere manieren de
uitbreiding van verblijfsrecreatie compenseren met natuur. Als het totale
aanbod aan natuur maar hetzelfde
blijft.”

8.332 plaatsen voor verblijfsrecreatie, zowel vaste als toeristische plaatsen. Uitgaande van een bezetting van
drie personen per plaats betekent dit
een verblijfsplek voor ongeveer
25 duizend mensen.

RecreAnders

Gedeputeerde Staten van Utrecht hebben de handreiking in augustus vastgesteld. Utrechtse Heuvelrug gaat er
als eerste gemeente mee aan de slag.
Dat gebeurt op een mooi moment,
want deze gemeente heeft recentelijk
een start gemaakt met de herijking van
de bestemmingsplannen. “We hopen
dat de handreiking de processen in
Utrechtse Heuvelrug zal versnellen”,
zegt Ruis. “Als provincie nemen we
daarin de regierol. Zo zorgen wij voor
een vaste contactpersoon die met de
ondernemers meedenkt.”
De beleidsadviseur verwacht de nodige
activiteit onder ondernemers. “In het
voortraject naar de handreiking onderzochten we waar zij het meest behoefte aan hebben. Daaruit bleek dat
ondernemers vooral op hun bestaande
terrein willen innoveren en niet
zozeer willen uitbreiden, mede door de

impact van de crisis en het overaanbod.” In dat voortraject werden in
workshops ook reële cases van ondernemers behandeld. “Dat leverde boeiende inzichten op.”
Stimulerend
Anneke Kuipers is positief over de
handreiking. “Het bevordert de samenwerking tussen ondernemers, provincie, gemeenten en natuurbeheerders.
Dat werkt stimulerend. Zo hebben wij
de handen ineen geslagen met de
stichting Hang-On, waarmee we op
29 en 30 november de Hang-On Survivalrun organiseren. Een sportief evenement in de natuur waarvan de
opbrengst gaat naar een goed doel.
Door de flexibilisering van de bestemmingsplannen kunnen wij nu ook een
andere wens vervullen: het plaatsen
van ecochalets.”

We overnachten op een bedrijf dat speciaal is ingericht
voor campers en op een camping die openstaat voor
alle kampeermiddelen, waaronder campers. Ik vraag
me af of er echt wezenlijk verschil zal zijn in het aanbod of dat het meer om het gevoel gaat dat camperaars
zoeken. En we gaan in gesprek met fervente camperaars om meer inzicht te krijgen in hun wensen.
Ik ben benieuwd wat mij te wachten staat tijdens onze
kampeertrip. Hopelijk krijg ik meer inzicht in de
manier waarop kampeerbedrijven kunnen inspelen op
camperaars. En hopelijk worden we geïnspireerd om
camperaars meer en langer in Nederland te houden,
door onze bedrijven goed in te richten op deze groep.
En ach, met goed ingerichte faciliteiten … misschien ga
ik dan ook wel camperen voor de fun!
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