Kamperen op Natuurkampeerterreinen onverminderd populair
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Het gaat goed met de Natuurkampeerterreinen in Nederland. De afgelopen vijf jaar zag Stichting De Groene
Koepel, die onder andere zorgt voor de erkenning en kwaliteitsbewaking van de Natuurkampeerterreinen, het
aantal overnachtingen gestaag omhoog gaan. In 2014 waren er gemiddeld 131 overnachtingen per kampeerplek
en in 2015 waren dit er 140: een stijging van 6,9%.
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Zegenoord terrein[/caption]Er zijn 132
Natuurkampeerterreinen in Nederland, waar natuurbeleving en duurzaamheid de hoofdrol spelen. ‘De mensen
die hier komen, hebben geen behoefte aan georganiseerd entertainment,’ zegt Marieken Nieuwdorp, directeur
van De Groene Koepel. ‘Zij komen echt voor het verblijven in de natuur. Het is een soort tegeneffect van wat er
op dit moment gebeurt in de samenleving. Als alles sneller gaat en er steeds meer informatie komt, is er ook
meer behoefte om je even terug te trekken. Dit verklaart deels de toename van het aantal overnachtingen op
de terreinen.’ In 2010 was het gemiddeld aantal overnachtingen per kampeerplek nog 112. Na een klein dipje in
2011 (107 overnachtingen) is dit aantal jaarlijks gegroeid. De Groene Koepel hoopt deze trend voort te zetten
door de Natuurkampeerterreinen nog meer te profileren op natuur en duurzaamheid. Zo zijn er al diverse
terreinen met een Green Key, het keurmerk voor duurzaamheid in de toeristische sector, en doen de
beheerders van de terreinen steeds meer aan duurzaam beheer. Kampeerders en beheerders kunnen via De
Groene Koepel korting krijgen bij de overstap op groene energie van Greenchoice. Voor kinderen is er een
speciale ‘ontdekkist’ om op zoek te gaan naar beestjes, vlinders, bijzondere bloemen, paddenstoelen of
steentjes, en op diverse terreinen zijn er natuurwandelingen of wordt er in het seizoen een nachtvlinderavond
georganiseerd. Sinds twee jaar wordt er op de terreinen ook meer aandacht besteed aan cultuurhistorie, in de
vorm van informatie over het culturele erfgoed in de omgeving, bijvoorbeeld gekoppeld aan een wandeling of
een fietsroute. Om te kamperen op een van de Natuurkampeerterreinen is de Natuurkampeerkaart nodig. Deze
is met of zonder Het Groene Boekje 2016 te bestellen via www.natuurkampeerterreinen.nl. Ook is de gids te
koop op alle Natuurkampeerterreinen en in diverse (reis)boekhandels, ANWB en Bever. Meer informatie:
www.natuurkampeerterreinen.nl
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