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5 STEDEN

44 CAMPINGBEHEERDERS
429 ORGANISATIES
503 VRIJWILLIGERS
1520 KAMPEERDERS!
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11 CAMPINGS

TILBURG

GEMIDDELD ONTMOET MEN 13 NIEUWE MENSEN
Dat zijn in totaal:

19.760 NIEUWE ONTMOETINGEN

83% BLIJFT ELKAAR NA DE BUURTCAMPING NOG ZIEN
20% KWAM ALLEEN
20% GEEFT AAN DAT DIT HUN ENIGE VAKANTIE IS

40% MEER THUIS IN DE BUURT
VOELT ZICH NA DE BC

47% BETROKKEN BIJ DE BUURT
53% GEZICHTEN IN DE BUURT
VAN DE MENSEN DIE EEN
65%
ZEGT DAT HET HEN IETS HEEFT OPGELEVERD
VOELT ZICH NA DE BC MEER

ZIET NA DE BC MEER BEKENDE

ACTIVITEIT HEBBEN GEORGANISEERD
OF ALS VRIJWILLIGER HEBBEN GEHOLPEN

99%

VAN DE VRIJWILLIGERS
& 68% VAN DE KAMPEERDERS

GEEFT AAN DAT ZE VOLGEND JAAR

VRIJWILLIGER OF BEHEERDER WILLEN WORDEN!

Samenvatting
In de weekenden van 8-10 en 15-17 juli 2016 transformeerden 11 parken door heel Nederland tot
Buurtcamping. Gezamenlijk luidden buurtgenoten het begin van de zomervakantie in, door samen
te kamperen in het park. Er waren ruim 600 tentplekken bezet met bijna 1500 kampeerders. De
11 buurtcampings werden georganiseerd door ruim 40 campingbeheerders, samen met bijna 500
vrijwilligers en meer dan 400 lokale organisaties. Terwijl het aantal locaties elk jaar groeit en de lokale
teams meer zelfstandigheid krijgen, wordt de Buurtcamping nog steeds erg positief beoordeeld.
Gemiddeld krijgen de campings een 8,5 als rapportcijfer en voelde 93% van de bezoekers zich echt
op zijn gemak. De Buurtcamping was in 2016 dus weer een groot succes.

615
tentplekken

1489
kampeerders

182
stadspas en
andere
regelingen

570
betalende
kampeerders

615
kinderen

471
vrijwilligers

413
organisaties

44
campingbeheerders

Daarnaast zijn ook de drie belangrijkste doelstellingen van De Buurtcamping 2016 in grote mate
behaald:
1. Sociale cohesie versterken door duurzame ontmoetingen te creëren
Gemiddeld leerde men 13 mensen kennen tijdens de Buurtcamping.
83% heeft na 6 weken nog wel eens contact met mensen die ze op de Buurtcamping hebben leren
kennen. In 72% van de gevallen gaat het om vriendschappelijk contact, daarnaast zet 13% zich
samen in voor de buurt en heeft 5% zakelijk contact.
40% voelt zich 6 weken later meer thuis in de buurt en 47% voelt zich meer betrokken bij de buurt.
53% geeft aan vaker ‘bekende’ gezichten te zien in de buurt sinds de Buurtcamping.
2. Een vakantie beiden aan mensen die normaal niet op vakantie kunnen
22% van de deelnemers is in het bezit van een pas voor lage inkomens (Stadspas, U-pas,
Meedoenregeling, etc.). Hiermee konden zij tegen gereduceerd kamperen op de Buurtcamping.
15% van de deelnemers heeft op het moment geen werk.
20% van de kampeerders gaat buiten de Buurtcamping niet op vakantie dit jaar.
74% heeft op de Buurtcamping echt het gevoel op vakantie te zijn.
3. Buurtbewoners en beheerders activeren en helpen ontwikkelen
Er hebben in totaal 471 vrijwilligers bijgedragen aan de Buurtcamping.
Na 6 weken zegt 65% van de mensen die een activiteit hebben georganiseerd of als vrijwilliger hebben
geholpen dat het hen iets heeft opgeleverd, zoals nieuwe vaardigheden, meer zelfvertrouwen en
een uitbreiding van het netwerk.
64% denkt er door de Buurtcamping over na om zich meer te gaan inzetten voor de buurt. 57% van
de deelnemers is dat op dit moment niet.
Na 6 weken is 13% zich (meer) gaan inzetten voor de buurt en is 15% dit nog steeds van plan.

Inleiding
“Ik kwam aan met mijn tent en een groep mensen kwam aan
om mij tips te geven. Iemand uit de buurt heeft mij geholpen
de tent op te zetten. Ik heb mijn luchtbed geruild met weer
iemand anders.”

In de weekenden van 8-10 en 15-17 juli transformeerden 11 parken door heel Nederland tot
Buurtcamping. Gezamenlijk luidden buurtgenoten het begin van de zomervakantie in, door samen
te kamperen in het park. Na de stormactige editie van vorig jaar konden deelnemers dit jaar genieten
van rustig zomerweer. Op sommige plekken vielen de mussen van het dak - of van de tent in dit geval.
Tijdens De Buurtcamping wordt een park voor één weekend omgetoverd tot camping, bewoond door
alle mensen die de buurt rijk is – ongeacht achtergrond, inkomen of geloofsovertuiging. Door het
opzetten van de tenten, organiseren van een programma onderdeel en deelnemen aan activiteiten
werken vrijwilligers, kampeerders en bezoekers actief samen en doen zij nuttige vaardigheden en
contacten op. Het uitgangspunt is dat deze ontmoetingen bijdragen aan het sociale klimaat van de
buurt door bijvoorbeeld te zorgen voor nieuwe vriendschappen en relaties, meer thuisgevoel en
minder angst voor ‘de ander’.
De Buurtcamping richt zich in 2016 op de volgende doelstellingen:
1. Sociale cohesie versterken door duurzame ontmoetingen te creëren
2. Een vakantie bieden aan mensen die normaal niet op vakantie kunnen
3. Buurtbewoners en beheerders activeren en helpen ontwikkelen
Daarnaast bedient De Buurtcamping nog veel meer doelen, zoals bevorderen van spel & beweging,
tegengaan van eenzaamheid en stimuleren van park bezoek en bekendheid. Aan deze laatste
doelstelling schenken we in dit rapport ook aandacht.
Dit verslag gaat over de vraag van de organisatie (Stichting De Buurtcamping) of, ondanks de opschaling
naar meerdere steden en verzelfstandiging van de campings, de doelstellingen in 2016 zijn behaald.
Dit levert nuttige informatie op voor de initiatiefnemers van De Buurtcamping en de beheerders. Kan
de organisatie meer worden ‘losgelaten’ met behoud van de principes? Met deze inzichten kunnen zij
hun werkwijze herdefiniëren of aanscherpen om de gewenste effecten te optimaliseren. Daarnaast
profiteren de Lokale Teams door inzicht te krijgen in hoe hun camping wordt gewaardeerd.
In de komende hoofdstukken worden eerst de organisatie en principes van De Buurtcamping
uitgewerkt, vervolgens wordt gekeken of de doelstellingen zijn bereikt. Naast dit verslag zijn ook fact
sheets per buurtcamping beschikbaar.
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Organisatie en Principes
De Buurtcamping wordt gemaakt door de buurt zelf. De Lokale Teams zijn verantwoordelijk voor het
opzetten en faciliteren van hun ‘eigen’ Buurtcamping, oftewel het ruimte bieden aan participatie van
de buurt. De Lokale Teams werken volgens het door de Centrale Team opgestelde Campinggids. Dit
online platform biedt campingbeheerders informatie en inspiratie en staat boordevol tips, handige
documenten en checklists die zij nodig hebben voor de organisatie van De Buurtcamping. Daarnaast
is het kampvuur de plek waar beheerders uit heel Nederland elkaar online kunnen ontmoeten, helpen
en ideeën uitwisselen.

Online Campinggids

In 2016 zijn alle Buurtcampings zelfstandige entiteiten geworden (stichting of vereniging), die zelf een
eigen begroting en jaarrekening opstellen en verantwoordelijk zijn voor een deel van de financiering.
Beheerders stellen zelf een team samen, vragen vergunningen aan en gaan de buurt in om bewoners
en organisaties te betrekken en vrijwilligers te werven.
Voor deze vorm is gekozen om de komende jaren het aantal campings verder te kunnen laten groeien
met behoud van visie en de kwaliteit. Het uitgangspunt is om de lokale campings zo veel mogelijk
vrijheid en verantwoordelijkheid te geven. Hierdoor vindt ontwikkeling plaats op alle niveaus: lokale
teams leren om zelf een camping te organiseren, terwijl het centrale team leert hoe je meerdere
Buurtcampings door het hele land kunt realiseren en ze zo veel mogelijk zelfstandig kan laten opereren.
Hoewel de Lokale Teams steeds zelfstandiger werken, staan ze er zeker niet alleen voor. Het Centrale
Team biedt richtlijnen voor het betrekken en activeren van kwetsbare doelgroepe, openbaarheid van
de plek, en laagdrempeligheid van de activiteiten. Daarnaast verzorgt het Centrale Team nationale
PR en communicatie en faciliteert het kennisuitwisseling door verschillende inspiratie en informatie
bijeenkomsten.
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Organisatie en Principes
Naast toegang tot de Campinggids krijgt ieder Lokaal Team vanuit het Centrale Team advies van
een expert op het gebied van financiën, promotie en productie. Ook krijgen de Lokale Teams een
Droombezoek op locatie met praktische tips en een visualisatie van alle wensen in de vorm van
een ‘Droomtekening’. Tijdens de camping verzorgde het Centrale Team optredens van Gerson Main
en een media team - Buurtcamping Broadcasting - met campingverslaggevers voor live Radio
Komkomkommer en campingkrant de Pleerol.
De structuur van de organisatie ziet er als volgt uit:
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Organisatie en Principes
Elke Buurtcamping is uniek. Maar allemaal hanteren ze de volgende principes:

Een mix aan kampeerders
1/3 van de plekken is gereserveerd voor mensen met een laag inkomen, 1/3 voor
vrijwilligers en 1/3 voor ‘de rest’.

Voor en door de buurt
De Buurtcampings worden georganiseerd door actieve en betrokken buurtbewoners.
En je kan alleen blijven kamperen als je uit de buurt komt.

Kleinschalig
Een Buurtcamping heeft maximaal 100 tentplekken waarop maximaal 300
buurtbewoners blijven kamperen. Zo verdwijn je als individu niet in de massa.

Betaalbaar
Een vakantie in eigen park moet voor iedereen toegankelijk zijn en daarom zijn
de activiteiten gratis en zorgen we dat het eten en drinken betaalbaar is.

Activiteiten
Buurtbewoners, lokale organisaties en ondernemers organiseren allerlei
activiteiten op het gebied van cultuur, natuur, eten, sport en ontspanning.

Leave no trace
We gaan respectvol om met de omgeving. Op maandag zie je aan niets meer
dat er dat weekend een gezellige campings was…
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LOCATIES
In de zomer van 2013 vond de eerste Buurtcamping plaats in het Amsterdamse Oosterpark. Sindsdien
is De Buurtcamping flink gegroeid: in 2014 naar 3 parken in Amsterdam, het jaar daarop naar 5 in
Amsterdam en 2 in Utrecht. In 2016 is verder opgeschaald en vond De Buurtcamping plaats op 11
locaties door heel Nederland: Rembrandtpark, Noorderpark, Flevopark, Sloterpark en Egeldonk
(Amsterdam); Majellapark, Noordse Park en Park de Gagel (Utrecht); Nelson Mandelapark (Haarlem);
Vroesenpark (Rotterdam) en Stadspark (Tilburg).

AMSTERDAM

HAARLEM

Noorderpark
Flevopark

Nelson Mandelapark
Rembrandtpark
Sloterpark

ROTTERDAM

Egeldonk
Park de Gagel

Majellapark

Noordse Park

Vroesenpark

TILBURG
Stadspark
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UTRECHT

Onderzoeksmethode
Het doel van dit onderzoek is om vast te stellen in hoeverre De Buurtcampings de drie doelstellingen
hebben behaald. Hiervoor is data verzameld op alle Buurtcampings: in Amsterdam (Noorderpark,
Flevopark, Sloterpark, Rembrandtpark, Egeldonk), Utrecht (Majellapark, Noordse Park, Park de Gagel),
Haarlem (Nelson Mandelapark), Rotterdam (Vroesenpark) en Tilburg (Stadspark). Dit vormen dus de
onderzoekscases. Alleen bewoners rondom deze parken kunnen een plek reserveren op de camping.
De respondenten zijn daarom de bewoners van de buurten rondom het park, die als kampeerder,
vrijwilliger of anderszins deelgenomen hebben aan De Buurtcamping. Tilburg vormt hierop een
uitzondering: hier mochten inwoners van de gehele stad deelnemen aan De Buurtcamping.
Vragenlijsten
Het onderzoek is in fases opgebouwd. Tijdens De Buurtcamping zelf (8-10 en 15-17 juli 2016) heeft
een onderzoeksteam vragenlijsten afgenomen onder gemiddeld 30 kampeerders, vrijwilligers en
dagbezoekers per park. Ook is de vragenlijst nagestuurd naar de personen in het aanmeldingenbestand
(N=336). De vragenlijst bestond uit gesloten vragen, open vragen en een aantal stellingen (zie bijlage
1). 6 weken later is per email een herhaalvragenlijst aan de respondenten gestuurd, om langere termijn
effecten van De Buurtcamping te analyseren (zie bijlage 2). De respons op deze herhaalvragenlijst is
N=47.
Participerende observatie
De leden van het onderzoeksteam hebben zelf ook deelgenomen aan en in sommige gevallen
gekampeerd op verschillende Buurtcampings. Als zodanig konden zij ook participerend observerend
onderzoek uitvoeren, door tijdens het weekend te observeren en in gesprek te gaan met kampeerders,
vrijwilligers en bezoekers. Dit waren ongestructureerde gesprekken, maar vaak wel gelinkt aan de
belangrijke thema’s in dit verslag. Het anekdotische materiaal dat hieruit is gekomen geeft verdieping
aan de veelal kwantitatieve resultaten van de vragenlijst.
Inschrijfgegevens
Tot slot zijn ook inschrijfgegevens zoals administratie van de parken en de registratie bij de online
aanmelding gebruikt als data voor het onderzoek. Dit geeft inzicht in het aantal tentplekken,
kampeerders (regulier en gereduceerd tarief), kinderen, teamleden, vrijwilligers, en betrokken
organisaties per camping.
In een overzicht:

Tijdens De Buurtcamping

Na afloop van De Buurtcamping

• Observaties
• Ongestructureerde interviews

• Herhaalvragenlijst
• Analyse van de centrale
inschrijfgegevens
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Resultaten
In dit hoofdstuk presenteren we de resultaten voor alle Buurtcampings samen.

De Buurtcamping in cijfers
Tijdens De Buurtcamping waren er er ruim 600 tentplekken bezet met bijna 1500 kampeerders. De 11
campings werden georganiseerd door ruim 40 beheerders, samen met bijna 500 vrijwilligers en meer
dan 400 lokale organisaties. Verder deden ruim 600 kinderen mee aan de Buurtcamping dit jaar. NB:
niet alle vrijwilligers en kinderen hebben ook gekampeerd.

615
tentplekken

1489
kampeerders

182
stadspas en
andere
regelingen

570
betalende
kampeerders

615
kinderen

471
vrijwilligers

413
organisaties

44
campingbeheerders

Foto: Noordse Park, Tom Baas

Algemene waardering
De Buurtcamping wordt positief beoordeeld. 93% van de aanwezigen voelde zich echt op zijn of
haar gemak en driekwart had het gevoel echt op vakantie te zijn. 87% verwacht volgend jaar terug te
komen op één van De Buurtcampings. Gemiddeld krijgt De Buurtcamping het rapportcijfer 8,5.
"Op De Buurtcamping voel ik me echt op mijn gemak"
"Ik heb het gevoel echt op vakantie te zijn"
"Ik kom volgend jaar weer terug op De Buurtcamping"
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7

30%

Eens

40%

50%

60%

Zeer eens

70%

80%

90%

100%

DOELSTELLING 1
Doelstelling 1: sociale cohesie versterken door duurzame ontmoetingen te creëren
De ambitie van De Buurtcamping is om een sfeer te creëren waarin buurtbewoners gemakkelijk contact
leggen. Het stadspark functioneert een weekend lang als laagdrempelige plek voor ontmoeting en
betekenisvolle interactie tussen allerlei verschillende mensen. Zoals een kampeerder in het Noordse
Park beschrijft: “Ik kwam aan met mijn tent en een groep mensen kwam aan om mij tips te geven. Iemand
uit de buurt heeft mij geholpen de tent op te zetten. Ik heb mijn luchtbed geruild met weer iemand anders”.
Dat De Buurtcamping laagdrempelig is, blijkt ook uit het feit dat men niet bang is alleen te komen: één
op de vijf bezoekers kwam dit jaar alleen.

Foto: Noorderpark, Tom Baas

Foto: Majellapark, Tom Baas

62% geeft aan veel mensen te hebben leren kennen tijdens De Buurtcamping. Uit reacties op de
vraag “Wat vond u het leukste aan de buurtcamping?” blijkt dat veel mensen dit contact, de spontane
gesprekken met buurtgenoten en het saamhorigheidsgevoel tijdens De Buurtcamping erg waarderen:
“Dat de buurt naar buiten komt en met elkaar vakantie viert. Dat is een intense vorm van contact, van
samen leuke dingen beleven. Dit weekend bloeit het buitenleven in de buurt. Het doorbreekt even het op
jezelf zijn in de stad” (vrijwilliger Noordse Park). Gemiddeld leerde men 13 nieuwe mensen kennen.
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DOELSTELLING 1
Volgens verschillende respondenten draagt dit contact bij aan hun thuisgevoel in de wijk. 40% zegt zich
meer thuis te voelen in de buurt door De Buurtcamping en 47% voelt zich dankzij De Buurtcamping
meer betrokken bij de buurt. Een kampeerder in het Majellapark zei bijvoorbeeld: “De ontspannen
sfeer, samen mooie dingen beleven met mensen die ik anders alleen van gezicht ken. Geeft mij het gevoel
dat ik echt thuis ben in deze wijk”.
8 weken na De Buurtcamping
"Ik voel me meer betrokken bij mijn buurt door De Buurtcamping"
"Ik ben mij meer thuis gaan voelen in de buurt dankzij De Buurtcamping"
"Ik zie sinds De Buurtcamping vaker 'bekende' gezichten in de buurt"
0%

Zeer oneens

Oneens

10%

Neutraal

20%

Eens

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Zeer eens

De wens is dat kampeerders en vrijwilligers ook na afloop van De Buurtcamping contact houden en
meer bekende gezichten in de buurt zien. Op deze manier hoopt De Buurtcamping bij te dragen aan
publieke familiariteit en sociale cohesie in de buurt. 6 weken na het weekend heeft 83% nog wel eens
contact met mensen die ze tijdens De Buurtcamping hebben ontmoet. Dit varieert van persoonlijk
contact (nieuwe vriendschappen, zakenrelaties of mensen die zich samen zijn gaan inzetten voor de
buurt) tot elkaar groeten op straat of een praatje bij het schoolplein. Een bezoeker van Noordse Park
vertelt over haar contact met andere bezoekers van De Buurtcamping: “[We zijn] vrijwilligers in de
speeltuin, het voelt meer als ‘onder ons’ sinds de camping en ik heb ook meer vertrouwen in de buurt”. 53%
geeft aan vaker ‘bekende’ gezichten te zien in de buurt sinds De Buurtcamping.

Foto: Majellapark, Robert-Jan Eckhardt
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DOELSTELLING 1
8 weken
later
8 weken
na De Buurtcamping
Ziet u de mensen die u heeft ontmoet op De
Buurtcamping nog wel eens?

Wat voor soort contact heeft u met hen?
Vriendschappelijk

Ja, ik kom soms bekende
gezichten tegen
17%
35%

Ja, ik kom regelmatig
bekende gezichten tegen

24%

9%

Buurtgericht (we
zetten ons samen in
voor de buurt)

13%

Ja, ik heb soms
persoonlijk contact

15%

10%
5%

Zakelijk

Ja, ik heb regelmatig
persoonlijk contact

72%

Nee, niet meer

Overig

Ook voor kinderen heeft het voordelen om leeftijdsgenoten uit de buurt te leren kennen. Een moeder
die met haar zoon in het Noordse Park kampeerde: “Normaal gesproken als je als kind vriendjes wordt
met iemand dan moet je aan het einde van de vakantie afscheid nemen. Maar nu woont je vriendje een
straat verder!”
Langlopend contact kan ook nadelen hebben, wanneer het nieuwe verbindingen in de weg zit. Op
campings die al meerdere jaren worden georganiseerd is vaak een hecht team van vrijwilligers en
vaste bezoekers ontstaan. Hier is het van belang dat er veel aandacht blijft voor nieuwe ontmoetingen,
bijvoorbeeld door middel van activiteiten en spellen. “Nu was er één kennismakingsactiviteit en dat vond
ik heel leuk, maar het is zo gemakkelijk om bij bekenden aan te haken, dat ik minder nieuwe mensen heb
gesproken dan ik eigenlijk zou willen” (kampeerder Majellapark).

Campingliefde
Buurtbewoners Marijke Orthel en Aida Abdulrahman
zijn onafscheidelijk, sinds ze vorig jaar samen aan
het koken sloegen op De Buurtcamping. Aida: “Noem
het familie.” Marijke: “En weet je wat super is? Ik heb
niet alleen een goede vriendin overgehouden aan De
Buurtcamping, maar ook werk.” Bij speeltuinvereniging Noordse Park werkt ze aan de speeltuin van de
toekomst. “Nóg meer voor en door de buurt.”
Foto: Noordse Park, Jona Dekker
Tekst: Pleerol, Jona Dekker
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DOELSTELLING 2
Doelstelling 2: een vakantie bieden aan mensen die normaal niet op vakantie kunnen
Eén van de hoofddoelstellingen van De Buurtcamping is om iedereen de mogelijkheid te bieden
op vakantie te gaan. In eigen stad, samen met een diversiteit aan buurtbewoners. Vandaar dat een
gereduceerd tarief geldt voor mensen met een laag inkomen (Stadspas, U-pas of Meedoen regeling)
en dat de prijzen voor eten en drinken laag worden gehouden. 12% van de kampeerders maakt gebruik
van dit tarief. Het percentage deelnemers dat een Stadspas of vergelijkbare pas voor lage inkomens
heeft, is echter groter: namelijk 22% van de respondenten. Mogelijk neemt een deel van hen mee als
vrijwilliger of dagbezoeker, of is de kortingsregeling toch niet bij iedereen bekend. Verder heeft 15%
van alle deelnemers op het moment van De Buurtcamping geen werk. 20% van de kampeerders
gaat buiten de Buurtcamping niet op vakantie dit jaar. Dit laat zien dat mensen met een lage sociaaleconomische positie deelnemen aan de Buurtcamping.
Hoewel in eerste plaats gericht wordt op diversiteit in werk en inkomen zijn ook andere vormen
van diversiteit van belang, zoals opleidingsniveau en culturele diversiteit. Mensen met verschillende
opleidingsniveaus nemen deel aan De Buurtcamping; 12% heeft alleen bassischool of middelbare
school afgerond. Dit laat zien dat ook mensen met een laag opleidingsniveau bereikt worden.
Hoewel 90% van de respondenten aangeeft de Nederlandse nationaliteit te hebben, is in praktijk de
culturele diversiteit vele malen groter. Dit is niet vanzelfsprekend, zoals een Surinaamse bezoeker van
Buurtcamping Egeldonk uitlegt: “Ik heb nooit gekampeerd, wij Surinamers gaan altijd naar een hotel als
we op vakantie gaan. Maar het was zo leuk hier! Volgend jaar komen we ook slapen op de camping”. Verder
hebben veel Buurtcampings contact gezocht met lokale azc’s en vluchtelingen organisaties, om ook
hen uit te nodigen voor een gezellig weekend kamperen in het park.
Werkt u of studeert u?

Wat is uw hoogst behaalde opleiding?
4%

Ik studeer

4% 9%

8%
30%

15%

Universiteit

Ik werk voor een
bedrijf/organisatie

HBO
20%

Ik ben
ondernemer/freelancer

MBO
Middelbare school

25%

47%

Basisschool

Ik werk momenteel niet
Overig

38%

1

Gaat u buiten De Buurtcamping nog vaker
op vakantie dit jaar?

Wat is uw nationaliteit?*
3%uw nationalitei
3% is
Wat

1%
1%
3%
1%
2%
2% 1%

3%

20% 20%
Ja

Ja

Nee

Nee

90%
90%

80%

80%

1

Nederlands
Nederlands
Marrokkaans
Marrokkaans
Surinaams
Surinaams
Frans
Frans
Overig westers
Overig westers
Overig niet-westers
Overig niet-westers

Om ethische redenen vragen we in de enquête niet naar etniciteit, maar naar nationaliteit. Hierdoor geven veel deelnemers met een
niet-nederlandse etnische/culturele achtergrond aan dat zij Nederlands zijn. Verder is voor de leesbaarheid van de grafiek alleen voor
nationaliteiten die 3 keer of vaker zijn genoemd, een aparte categorie gemaakt. Overige nationaliteiten zijn geclusterd in westers (Europa,
Noord-Amerika) en niet-westers.
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DOELSTELLING 2
Dit levert een mix van mensen op die bijzonder te noemen is in vergelijking tot veel andere festivals.
Veel mensen waarderen dit. Een kampeerder in het Majellapark zei bijvoorbeeld: “Ik vond het prachtig
hoe het mengde met alle nationaliteiten en het was een feest voor de kinderen. Heerlijk voor iedereen
wie niet op vakantie kan en wie pas nog echt aan moet komen in dit land, deze wijk”. De Buurtcamping
is laagdrempelig en trekt daardoor ook mensen aan zonder kampeerervaring. Op de vraag wat hij
het leukst vond aan De Buurtcamping, zei een kampeerder in het Flevopark: “Dat het allerlei soorten
mensen door elkaar waren, ook mensen die voor het eerst kampeerden”.

Inburgeren op de camping
Buurtcamping Majellapark ligt dicht bij het AZC Oog in Al,
een opvanglocatie voor rond de 450 vluchtelingen. Een
aantal Syrische gezinnen is te gast op De Buurtcamping.
Hayat uit Aleppo is er samen met haar dochter en haar
kleinkinderen. Ze woont sinds negen maanden in Oog in Al
maar veel Nederlandse vrienden heeft ze nog niet gemaakt.
Hier op de camping is dat anders: “Ik voel me hier ‘very
welcome’. De camping is iets heel moois.” Ze spreekt nog
geen Nederlands, en ook geen Engels, maar op de camping
draait het vooral om meedoen. Ze helpt de kinderen die
aan het punniken zijn. Ze troost een klein, blond jongetje
omdat het schminken net is afgelopen toen hij in de rij
aansloot. En ze moedigt de kinderen aan bij de zeepbaan.
Maar op de vraag wat ze het leukst vindt, zegt ze ‘koken’.
Dan begint ze in kleuren en geuren te vertellen over alle
gerechten die ze gemaakt heeft. En ook al spreek je geen
Arabisch, je begrijpt uit haar betoog dat die gerechten
heerlijk smaken.
Tekst: Pleerol, Rebecca Wolf

Foto: Majellapark, Tom Baas

Foto: Egeldonk, Wanda Verstappen

Foto: Sloterpark, Kika Booy

Foto: Egeldonk, Roos Horrevorts

12

DOELSTELLING 2
Vakantiegevoel
Hoewel dichtbij huis, ervaren veel mensen een vakantiegevoel op De Buurtcamping. 74% heeft op
De Buurtcamping echt het gevoel op vakantie te zijn. “Mijn kinderen hebben het weekend van hun leven
gehad en wij hadden het gezellig met bekende en onbekende buren. In één klap is de vakantie begonnen!”
(kampeerder Majellapark). Een vrijwilliger bij de Buurtcamping in Tilburg was blij dat ze mensen dit
vakantiegevoel kon geven: “[…] om kinderen en ouders te zien genieten van een korte vakantie is super,
ook om bij sommige mensen de verhalen te horen is bijzonder. Niet iedereen kiest voor een leven met
schulden. Mooi om dan te zien dat ze op de camping helemaal opleven”.

Foto 1: Stadspark Tilburg, Bas Witte
Foto 2: Tom Baas
Foto 3: Stadspark Tilburg, Karin Laureijssen
Foto 4: De Gagel, Tom Baas
Foto 5: Majellapark, Mirel Masic
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DOELSTELLING 3
Doelstelling 3: buurtbewoners en beheerders activeren en helpen ontwikkelen
Buurtbewoners en beheerders krijgen de kans om ervaring, netwerk en zelfvertrouwen op te bouwen
door zich in te zetten als vrijwilliger voor De Buurtcamping. Veel vrijwilligers geven aan dat dit een
positieve ervaring is geweest. Ten minste twee derde wil volgend jaar zeker weer komen helpen, slechts
een enkeling geeft aan dit niet te willen. Ook veel kampeerders zijn enthousiast om zich volgend
jaar in te zetten als vrijwilliger voor De Buurtcamping: bijna 50% overweegt dit o is dit van plan. De
ervaring van voorgaande jaren leert dat vrijwilligers regelmatig doorstromen naar campingbeheerder
en soms het Centrale Team.

Foto: Stadspark Tilburg, Bas Witte

Foto: Noordse Park, Tom Baas

Foto: Majellapark, Tom Baas
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DOELSTELLING 3
Eén van de voordelen van vrijwilliger zijn is, volgens een aantal respondenten, dat je meteen iedereen
goed leert kennen. Zoals een vrijwilliger bij Buurtcamping Park De Gagel vertelt (in reactie op de vraag
‘hoe heeft u uw vrijwilligersactiviteiten ervaren?’): “Heel leuk, positief, soms even spannend en een mooie
manier om actief betrokken te zijn bij het gebeuren en de vele campinggasten en vrijwilligers”. Volgens
één vrijwilliger (Park de Gagel) zou het beter zijn om vrijwilligers verantwoordelijk te maken voor een
specifieke taak: “In mijn ervaring met basketballtoernooien organiseren heb je meer aan vrijwilligers als je
ze één specifieke taak geeft waar ze dan de hele tijd voor verantwoordelijk zijn. De vrijwilliger is hier dan ook
bewust van en zal de taak serieus nemen. Dit gevoel van verantwoordelijkheid miste ik een beetje omdat
we steeds moesten vragen wat we verder konden gaan doen waardoor de taken niet heel urgent leken” Een
andere vrijwilliger (Vroesenpark) vond de vrijheid en ondersteuning die ze kreeg juist erg prettig: “Erg
leuk! De plannen werden enthousiast ontvangen, kreeg alle vrijheid om deze uit te voeren. Ondersteuning
en verzorging was ook goed”.
Wilt u volgend jaar (weer) helpen als vrijwilliger of beheerder?

Vrijwilligers

Kampeerders

17%
29%

Ja

Ja
Nee
1%

Nee

51%

Misschien

Misschien
32%

70%

Vrijwilligers en beheerders doen contacten en vaardigheden op die zij ook na De Buurtcamping
kunnen gebruiken. Na 6 weken zegt 65% van de mensen die een activiteit hebben georganiseerd of
als vrijwilliger hebben geholpen dat het hen iets heeft opgeleverd. Dit varieert van een goed gevoel
en uitbreiding van netwerk tot nieuwe interesses en vaardigheden. Een vrijwilliger (Noordse Park) die
massages gaf: “De Buurtcamping bracht mij ertoe om iets nieuws uit te proberen. Dat pakte heel goed uit. Er
was behoefte aan massages. En als ik mensen later zie, merk je in het contact dat dit moment van persoonlijke
aandacht en kwetsbaarheid iets bijdraagt aan de werkelijk positieve sfeer. Zonder de buurtcamping was dit
niet gebeurt” Een andere vrijwilliger (Nelson Mandelapark) heeft meer zelfvertrouwen gekregen: “Ik
heb gezien dat ik wel degelijk kwaliteiten heb”

Foto: Flevopark, Tom Baas

Foto: Majellapark, Robert-Jon Eckhardt
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Foto: Stadspark Tilburg, Karin
Laureijssen

DOELSTELLING 3
Heeft De Buurtcamping eraan bijgedragen dat
u actiever in de buurt wilt worden?

Bent u zich door De Buurtcamping actiever
gaan inzetten voor de buurt? (8wkn
later)
8 weken
later)

7%

15%
30%

13%
Ja

Ja
Nee

34%

Nee

Misschien
Overig
72%

29%

Nee, maar ik ben wel van
plan dit te worden

Een doelstelling van De Buurtcamping is tevens dat kampeerders en vrijwilligers zich, waar mogelijk,
actiever in gaan zetten voor de buurt. Hier draagt de algemene ervaring van De Buurtcamping
aan bij, maar ook het feit dat bezoekers worden geïntroduceerd aan veel lokale organisaties en
initiatiefnemers. Mensen die elkaar hebben leren kennen op De Buurtcamping nodigen elkaar uit voor
activiteiten in de buurt. Zo vertelt één bezoeker (Majellapark): “[Ik heb] mensen gevraagd en enthousiast
gekregen voor de Ontmoetingsdag met asielzoekers”. Andere buurtactiviteiten die uit de Buurtcamping
zijn voortgenomen zijn een Bootcampgroepje in het Sloterpark, diners met vluchtelingen in Utrecht
en een groep alleenstaande ouders die met elkaar activiteiten ondernemen in o.a. Noordse Park en
Sloterpark. Een derde van de deelnemers wil zich door De Buurtcamping (nog) actiever voor de buurt
gaan inzetten. Na 6 weken heeft 13% dit daadwerkelijk gedaan en is 15% dit nog steeds van plan.

Een snuffelstage op De Buurtcamping
Radio maken, helpen in de keuken,
activiteiten organiseren… Anouar van
14 deed het dit weekend allemaal. Dolgraag wilde hij naar De Buurtcamping,
maar zijn moeder sliep liever even thuis.
Buurvrouw Dieuw hield een oogje in
het zeil en had haar tent naast die van
Anouar opgezet. En dus werd Anouar
gebombardeerd tot de stagiair van de
camping. ’s ochtends vroeg maakte
hij met zijn moeder het Marokkaanse
ontbijt en ’s middags hielp bij de radio
of een van de activiteiten. Een snuffelstage op de camping. Wie had dat ooit
kunnen bedenken!

Foto: Rembrandtpark, Isabella Prins

Tekst: Pleerol, Hedwig van der Geer
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Promotie van het park
Hoewel niet één van de hoofddoelstellingen, is het een ambitie dat bezoekers van de Buurtcamping
hun park beter leren kennen en in de toekomst vaker en verantwoordelijk bezoeken. Uit de vragenlijst
blijkt dat De Buurtcamping stadsparken positief op de kaart zet. Ongeveer een derde van de deelnemers
kende het park niet echt voordat zij naar De Buurtcamping kwamen en ruim een derde geeft aan het
park vaker te gaan bezoeken door de Buurtcamping2 .
"Voor De Buurtcamping kende ik dit park niet echt"

"Door De Buurtcamping ga ik dit park vaker bezoeken"
0%

Zeer oneens

Oneens

10%

20%

Neutraal

30%

Eens

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Zeer eens

Foto: Rembrandtpark, Tom Baas
2

Uit vragenlijsten die mondeling zijn afgenomen is gebleken dat veel mensen ‘oneens’ op deze stelling zeggen omdat zij het park al
vaak bezoeken.
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Opschaling
Campings met ervaring versus campings in de kinderschoenen
Sommige campings beleefden deze zomer hun derde of zelfs vierde editie, andere Buurtcampings
werden voor het eerst georganiseerd. In figuur 1 worden een aantal van de belangrijke resultaten
vergeleken tussen nieuwe campings en campings die al langer bestaan. Zoals te verwachten valt, is
het gemiddelde aantal nieuwe ontmoetingen hoger op campings die dit jaar voor het eerst werden
georganiseerd. Bij campings die al meerdere jaren bestaan komen namelijk veel bezoekers en
vrijwilligers van voorgaande edities terug. Verder valt op dat op campings die meerdere jaren bestaan
een groter aandeel van de deelnemers een vakantiegevoel ervaart. Mogelijk heeft dit te maken met
opgedane kennis en ervaring van vrijwilligers en beheerders.
Figuur 1: vergelijking tussen bestaande en nieuwe campings3 (resultaten 2016)
1e jaar

2e jaar

gemiddeld rapportcijfer

8,4

8,6

8,3

aantal nieuwe mensen ontmoet

16

11

12

‘Ik ben eerder op de Buurtcamping
geweest’

-

35%

41%

‘Ik kom volgend jaar weer’

93%

83%

86%

‘Ik voel me op mijn gemak’

90%

94%

93%

‘Ik heb echt het gevoel op vakantie
te zijn’

72%

73%

78%

3e of 4e jaar

Foto: Tilburg, Bas Witte

3

1e jaar = Park De Gagel, Nelson Mandelapark, Vroesenpark; 2e jaar = Egeldonk, Sloterpark, Majellapark, Noordse Park; 3e of 4e jaar =
Flevopark, Rembrandtpark, Noorderpark.
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Foto: Rembrandtpark, Tom Baas

Opschaling
Resultaten ten opzichte van voorgaande edities
In figuur 2 worden de resultaten van dit jaar vergeleken met die van voorgaande jaren. Terwijl het aantal
campings gestaag doorgroeit, blijven veel van de cijfers min of meer gelijk. Dit laat zien dat de kwaliteit
en visie van de Buurtcamping behouden blijft, ondanks de groei. Het gemiddelde rapportcijfer is iets
gestegen ten opzichte van de twee voorgaande jaren. Het aantal nieuwe ontmoetingen is hetzelfde als
vorig jaar, toen een zomerstorm voor sterke verbroedering zorgde. In de jaren daarvoor lag het aantal
ontmoetingen wat lager. Hoewel nog steeds 93% zich echt op zijn gemak voelt op De Buurtcamping,
is dit cijfer iets gedaald ten opzichte van vorig jaar. Ook op de stelling ‘Ik heb het gevoel echt op
vakantie te zijn’ is een licht dalende lijn van 80% naar 74% te zien. Uit het onderzoek komt geen
duidelijke verklaring naar voren; mogelijk heeft het te maken met het feit dat de Buurtcamping dit jaar
in het eerste weekend van de schoolvakantie plaatsvond. In voorgaande jaren was de Buurtcamping
middenin de vakantie, waardoor mensen misschien al meer een vakantiegevoel hadden. Het
vasthouden van de relaxte vakantiesfeer is een aandachtspunt voor volgend jaar.
Figuur 2: vergelijking resultaten 2016 met voorgaande jaren
2013

2014

2015

2016

aantal campings

1

3

7

11

gemiddeld rapportcijfer

9

8,4

8,3

8,5

aantal nieuwe mensen ontmoet

9

9

13

13

‘Ik kom volgend jaar weer’

-

90%

92%

87%

‘ik voel me op mijn gemak’

-

96%

99%

93%

‘ik heb echt het gevoel op vakantie
te zijn’

100%

90%

80%

74%

‘ik zie mensen van De Buurtcamping
nog wel eens’ (6 wkn later)

-

87%

84%

83%

Foto: Flevopark, Sjomi
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Conclusies & Aanbevelingen
Alle verschillende organisatoren faciliteren een camping waar ontmoeting plaatsvindt, een
vakantiegevoel heerst en waar iedereen kan opbloeien. Hieruit komt naar voren dat de doelstellingen
en principes van De Buurtcamping - ondanks de opschaling en verzelfstandiging - overeind blijven.
Hieronder volgen kort conclusies per doelstelling en een aantal aanbevelingen om de doelstellingen
mogelijk nog verder te optimaliseren.

1. Sociale cohesie versterken door duurzame ontmoetingen te creëren
Tijdens De Buurtcamping leert men gemiddeld 13 nieuwe mensen kennen. In ruim 80% van de
gevallen blijven die contacten voortbestaan na de camping, doordat mensen elkaar tegenkomen op
straat of persoonlijk contact houden. Mensen breiden hun netwerk dus uit dankzij De Buurtcamping,
waar zij zowel privé als professioneel van kunnen profiteren. Bij campings die al enkele jaren worden
georganiseerd is vaak een hechte groep van vrijwilligers en vaste bezoekers ontstaan. De keerzijde
hiervan is dat bij een klein deel van de nieuwkomers soms het gevoel ontstaat van een ‘insidersfeestje’. Voor deze campings is het dan ook van belang om openheid en nieuwe ontmoetingen te
blijven faciliteren.
Aanbeveling:
• Kennismakingsspellen, buddy-systemen of activiteiten waarbij mensen door de organisatie in
teams worden ingedeeld kunnen mensen aansporen om contact met anderen te leggen. Een
idee voor volgend jaar is om op elke camping iemand verantwoordelijk te maken voor nieuwe
ontmoetingen.

2. Een vakantie bieden aan mensen die normaal niet op vakantie kunnen
De Buurtcamping brengt mensen uit verschillende sociaal-economische lagen van de buurt
samen. Veel campings vinden plaats in buurten waar relatief veel bewoners met een laag inkomen
wonen. 22% van de deelnemers heeft een stadspas en kon daarmee in de meeste steden tegen
gereduceerd tarief kamperen op de camping. Uit de registratiegegevens komt naar voren dat 12%
van de kampeerders van deze kortingsregeling gebruik heeft gemaakt. Mogelijk is de korting dus niet
bij iedereen bekend. Voor een deel van de bezoekers is vakantie geen vanzelfsprekendheid – een
vijfde van de kampeerders gaat buiten De Buurtcamping niet op vakantie dit jaar. De Buurtcamping
slaagt er ook in een vakantiegevoel te creëren – driekwart had het gevoel echt op vakantie te zijn. Dit
percentage is wel iets gedaald ten opzichte van andere jaren.
Aanbevelingen:
• De Stadspas/ U-pas/ Meedoenregeling biedt een goede manier om minima huishoudens te laten
meedoen met de Buurtcamping. Echter lijkt niet iedereen die zo’n pas heeft, van het gereduceerde
tarief gebruik te maken. Het is belangrijk om uit te zoeken waar dit aan ligt en ervoor te zorgen dat
het kortingstarief bij iedereen bekend is.
• Voor volgend jaar is het goed om na te denken over manieren (bijvoorbeeld met aankleding en
programmering) om de vakantiesfeer te versterken.
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Conclusies & Aanbevelingen
3. Buurtbewoners en beheerders activeren en helpen ontwikkelen
Buurtbewoners leren op De Buurtcamping lokale organisaties en actieve bewoners kennen en krijgen
de mogelijkheid om activiteiten te organiseren. Een groot deel van de vrijwilligers geven aan dat dit
een positieve ervaring is geweest; bijna 60% van de kampeerders is ook enthousiast geworden en
wil volgend jaar (misschien) actief worden tijdens De Buurtcamping. Een derde van de deelnemers
wil zich door De Buurtcamping ook (nog meer) gaan inzetten voor initiatieven en activiteiten in de
buurt. Na 6 weken heeft 13% dit daadwerkelijk gedaan en is 15% dit nog steeds van plan. Verder zegt
twee derde van de mensen die tijdens De Buurtcamping een activiteit hebben georganiseerd of als
vrijwilliger hebben geholpen dat het hen iets heeft opgeleverd, zoals een goed gevoel, uitbreiding van
het netwerk, nieuwe interesses en vaardigheden, of zelfvertrouwen in het eigen kunnen.
Aanbeveling:
• Door De Buurtcamping ontstaat op lokaal niveau veel energie: deelnemers willen zich graag gaan
inzetten voor de buurt. De Lokale Teams kunnen eraan bijdragen dat dit daadwerkelijk gebeurt:
bijvoorbeeld door andere activiteiten in de buurt te initiëren en Buurtcamping deelnemers en
vrijwilligers hierbij te betrekken.

Overige aanbevelingen:
• Denk ook aan diversiteit in wensen en interesses bij de ontwikkeling van het programma.
Voldoende activiteiten voor kinderen zijn belangrijk, maar zorg ook voor genoeg aanbod voor
andere doelgroepen.
• Door de verzelfstandiging van de campings ontstaan er kleine verschillen. Zo is de ene camping erg
sterk op gezinnen met kinderen gericht, terwijl de andere camping ook studenten trekt of gericht
is op de gehele stad. Dergelijke verschillen zijn niet erg, zolang de principes van De Buurtcamping
behouden blijven. Er bestaan echter ook verschillen in organisatiekracht tussen de campings. Voor
het behoud van de kwaliteit is het goed om nieuwe of ‘minder krachtige’ beheerders te ondersteunen
vanuit het centrale team of door meer ervaren beheerders.
• Een aanbeveling voor het onderzoek van volgend jaar is om na te denken over andere manieren
om diversiteit in culturele achtergrond en inkomen te meten. Direct vragen is om ethische redenen
niet gewenst, maar de huidige vraagstelling geeft geen volledig beeld. Daarnaast zou het goed zijn
om een definitie op te stellen van wat we verstaan onder “iemand leren kennen”. Veel respondenten
gaven aan dit onduidelijk te vinden.
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Bijlage 1 : Onderzoeksteam
Karin de Nijs (1990) BSc Algemene Sociale Wetenschappen en MSc Urban Studies (UvA) werkt als
onderzoeker en docent bij Urban Management aan de Hogeschool van Amsterdam. Haar interesse
gaat uit naar het inzetten van sociaal-ruimtelijk onderzoek voor projecten die tastbaar resultaat
opleveren, door het sociale, creatieve en eigenzinnige karakter van een plek te versterken.
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