DE ZOMER VIEREN WE SAMEN
De Buurtcamping; al vijf jaar een succesvolle ontmoetingsplaats in de buurt
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Samenvatting
In de weekenden van 9 juli, 23 juli en 28 juli transformeerden 13 parken door heel Nederland tot
Buurtcamping. Buurtbewoners luiden samen het begin van de zomervakantie in, door met elkaar te
kamperen in het park. Er waren ruim 700 tentplekken met 2068 kampeerders. De 13 Buurtcampings
werden georganiseerd door 42 campingbeheerders, samen met 516 vrijwilligers en rond de 400 lokale
organisaties1. Ondanks dat het aantal locaties elk jaar groeit en de Lokale Teams meer zelfstandigheid
krijgen, wordt De Buurtcamping ook dit jaar positief beoordeeld. Gemiddeld wordt De Buurtcamping
beoordeeld met een 8,4 en voelde 91% van de deelnemers zich echt op zijn gemak. Ook heeft 80%
een vakantiegevoel gehad en zeggen bijna 9 op de tien deelnemers volgend jaar terug te komen.
Hiermee is De Buurtcamping 2017 weer een groot succes te noemen!

719
tentplekken

2068
kampeerders

circa 1/3e
stadspas en
andere
regelingen

circa 1/3e
22748
516
betalende ontmoetingen vrijwilligers
kampeerders

405
organisaties

42
campingbeheerders

Dit jaar heeft De Buurtcamping haar drie hoofddoelstellingen in grote mate weten te realiseren2:
Doelstelling 1: Sociale cohesie in de buurt versterken door ontmoeting te stimuleren
Gemiddeld heeft men 11 nieuwe mensen ontmoet tijdens De Buurtcamping;
86% heeft mensen leren kennen die hij/zij in het dagelijks leven niet zou ontmoeten;
76% ziet na twee maanden nog mensen die hij/zij heeft ontmoet tijdens De Buurtcamping. 72%
van dit contact is vriendschappelijk en 17% is buurtgericht;
28% geeft aan vaker ‘bekende’ gezichten te zien in de buurt sinds De Buurtcamping;
Een kwart voelt zich na deelname meer thuis in de buurt en voelt zich daarnaast ook meer betrokken
bij de buurt.
Doelstelling 2: Diversiteit. De Buurtcamping is er voor iedereen
Circa 1/3e van de deelnemers in het bezit van een pas voor lage inkomens. Hiermee konden zij
tegen gereduceerd tarief kamperen op De Buurtcamping;
34% van de deelnemers heeft op dit moment geen betaald werk;
Voor 25% is De Buurtcamping de enige vakantie van het jaar;
22% komt alleen.
Doelstelling 3: Een actieve buurt creëren door buurtbewoners te activeren
Er hebben in totaal 516 vrijwilligers bijgedragen aan De Buurtcamping;
50% van de deelnemers zegt volgend jaar (weer) te willen helpen als vrijwilliger;
32% is zich ook daadwerkelijk actief in gaan zetten voor de buurt na deelname aan De Buurtcamping,
12% is dit nog van plan;
Vrijwilligers hebben dankzij de Buurtcamping een groter en intensiever sociaal netwerk, voelen zich
gewaardeerd en hebben hun zakelijk netwerk verder uitgebreid.

1 Gemiddelde gebaseerd op basis van door 8 Buurtcampings aangeleverde data.
2 Op basis van steekproef onder respondenten van 5 campings. Vragenlijst N=156 en herhalingsvragenlijst N=25.

Inleiding
“Het zitten voor de tent bleek een soort “zwaan-kleef-aan”.
Uiteindelijk zaten we met allemaal (on)bekenden samen voor
hun tent een drankje te drinken. Een echt gezellig buurtgevoel!”
(Kampeerder Rembrandtpark)
Tijdens De Buurtcamping zijn 13 (stads)parken in Nederland voor één weekend omgetoverd tot
camping. Op deze camping is iedere buurtbewoner welkom: ongeacht achtergrond, inkomen of
geloofsovertuiging. Vrijwilligers, kampeerders en bezoekers nemen niet alleen deel aan activiteiten,
maar werken op de camping ook actief samen door met elkaar tenten op te zetten en programma’s
te organiseren. Enerzijds leidt dit tot nieuwe ontmoetingen, anderzijds tot actieve participatie van
buurtbewoners. Het doel is dat dit bijdraagt aan een positief sociaal klimaat in de buurt. Het ontstaan
van vriendschappen en nieuwe relaties, zorgt immers voor meer thuisgevoel en minder angst voor
‘de ander’.
Daarom streeft De Buurtcamping er ook in 2017 naar om de volgende hoofddoelstellingen te behalen:
1.
Het versterken van sociale cohesie in de buurt door duurzame ontmoetingen te stimuleren;
2.
Een vakantie bieden aan iedereen, ook voor mensen die normaal niet op vakantie kunnen;
3.
Een actieve buurt creëren door buurtbewoners te activeren.
In dit onderzoek wordt nagegaan in hoeverre en in welke mate deze doelstellingen dit jaar zijn
behaald. Ook richt dit onderzoek zich op de vraag of Stichting De Buurtcamping deze doelstellingen
in dezelfde mate heeft behaald als vorige jaren. Hiermee wordt ook speciale aandacht gegeven aan
het effect van de opschaling van De Buurtcamping. Voor de organisatie is het essentieel om inzicht te
krijgen in hoe zij hun werkwijzen kunnen aanscherpen of herdefiniëren om de gewenste effecten te
optimaliseren. Daarnaast profiteren de Lokale Teams van dit onderzoek doordat zij inzicht krijgen in
hoe hun camping dit jaar wordt gewaardeerd. Andere Lokale Teams kunnen de resultaten gebruiken
als onderbouwing voor hun eigen Buurtcamping.
In dit rapport wordt allereerst de organisatie en principes van De Buurtcamping besproken. Vervolgens
komen de locaties aan bod en worden de onderzoeksmethoden beschreven. Daarna worden de
resultaten gepresenteerd en eindigt het rapport met conclusies en aanbevelingen.

Foto: Spoorpark Tilburg, Annemiek Tigchelaar
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Organisatie en Principes
De Buurtcamping wordt ontwikkeld door de buurt zelf. De Lokale Teams zijn verantwoordelijk voor
het opzetten en faciliteren van hun ‘eigen’ Buurtcamping. Dit betekent dat de Lokale Teams zelf
ruimte bieden aan buurtparticipatie. Alle Lokale Teams werken op dezelfde manier. De procedures
worden beschreven in de digitale Campinggids, die is ontwikkeld door het Centrale Team van De
Buurtcamping. De Campinggids is een online platform, en biedt campingbeheerders informatie en
inspiratie. Het staat vol tips, handige documenten en checklists die de Lokale Teams nodig hebben
voor de organisatie van De Buurtcamping. Ook kunnen beheerders elkaar online ontmoeten bij het
Kampvuur, waar zij elkaar kunnen helpen en ideeën uitwisselen.
Sinds 2016 zijn alle Buurtcampings zelfstandige entiteiten geworden (stichting of vereniging), die zelf
een eigen begroting en jaarrekening opstellen en verantwoordelijk zijn voor het grootste deel van de
financiering. Beheerders stellen zelf een team samen, vragen vergunningen aan en gaan de buurt in
om bewoners en organisaties te betrekken bij De Buurtcamping. Ook werven zij zelf vrijwilligers.
De reden om voor deze werkvorm te kiezen is om in de toekomst het aantal Buurtcampings te laten
groeien met behoud van visie en kwaliteit. Het uitgangspunt is om de lokale campings zoveel mogelijk
vrijheid en verantwoordelijkheid te geven. Hierdoor vindt ontwikkeling plaats op verschillende niveaus:
enerzijds leren Lokale Teams zelf een camping te organiseren, anderzijds leert het Centrale Team hoe
je De Buurtcampings nationaal kan uitbreiden en hoe zij zelfstandig kunnen 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 doelgroepen, 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
informatiebijeenkomsten te organiseren.
Naast toegang tot de Campinggids en het Kampvuur, krijgt ieder Lokaal Team advies van een expert
op het gebied van financiën, promotie en productie. Ook krijgen de Lokale Teams een zogenaamd
‘Droombezoek’ op locatie, met praktische tips en een visualisatie van alle wensen in de vorm van een
‘Droomtekening’.
Daarnaast verzorgde het Centrale Team tijdens de Buurtcamping oplaadpunten met Masseurs voor
Telfort, en organiseerden zij een media team, Buurtcamping Broadcasting, met campingverslaggevers
voor live Radio Komkomkommer.
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Organisatie en Principes
De organisatiestructuur van De Buurtcamping 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

Een derde van de plekken is gereserveerd voor mensen met een
laag inkomen, een derde voor vrijwilligers en een derde voor andere
bezoekers.

Voor en door de buurt

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

Kleinschalig

Een Buurtcamping heeft maximaal 100 tentplekken waarop 300
buurtbewoners kunnen kamperen. Niet massaal, wel zo fijn.

Betaalbaar

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

Activiteiten

Buurtbewoners, lokale organisaties en ondernemers organiseren
een diversiteit aan activiteiten op het gebied van cultuur, sport,
natuur, eten en ontspanning.

Leave no trace
We gaan respectvol om met de omgeving. Op maandag zie je aan
niets meer dat er dat weekend een gezellig camping was in het park.
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LOCATIES
In de zomer van 2013 vond de eerste De Buurtcamping plaats in het Amsterdamse Oosterpark.
Sindsdien is De Buurtcamping flink gegroeid. In 2014 werden drie Amsterdamse parken omgetoverd
tot camping, in 2015 zijn we ook uitgebreid naar Utrecht en vonden er in totaal 7 Buurtcampings
plaats. Vorig jaar is De Buurtcamping verder opgeschaald met een totaal van 11 campings door heel
Nederland (Amsterdam, Utrecht, Haarlem, Rotterdam en Tilburg). Maar liefst 13 locaties werden
er deze zomer omgetoverd tot Buurtcamping. Dit jaar doet voor het eerst ook een dorp mee aan
De Buurtcamping: Haulerwijk (Friesland). Stadsparken die hebben deelgenomen zijn: Flevopark,
Sloterpark, Rembrandtpark, Noorderpark en Egeldonk (Amsterdam); De Gagel, Noordse Park, en
Majellapark (Utrecht); Zuiderpark (Den Haag), Spoorpark (Tilburg), Kampen (Overijssel) en Nieuwegein
(Utrecht).

HAULERWIJK

AMSTERDAM

KAMPEN

Noorderpark
Flevopark

DEN HAAG

Rembrandtpark
Sloterpark

Zuiderpark

Egeldonk
Park de Gagel

Majellapark

Noordse Park

NIEUWEGEIN

TILBURG
Spoorpark
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UTRECHT

Onderzoeksmethoden
De focus van dit onderzoek is om na te gaan in hoeverre De Buurtcampings de drie doelstellingen
hebben behaald. De drie doelstellingen zijn: 1) sociale cohesie in de buurt versterken door duurzame
ontmoetingen te stimuleren; 2) een vakantie bieden aan iedereen, ook voor mensen die normaal niet
op vakantie kunnen; 3) een actieve buurt creëren door buurtbewoners te activeren.
Selectie onderzoekscases
Zes Buurtcampings vormen de onderzoekscases en kunnen gezien worden als de steekproef. Dit zijn
de campings: De Gagel en Noordse Park (Utrecht), Flevopark (Amsterdam), Zuiderpark (Den Haag),
Spoorpark (Tilburg) en Kampen (zie tabel 1). Deze zes campings zijn uitgekozen als onderzoekscases
omdat het belangrijk is om een representatieve steekproef te hebben. Dit betekent dat de geselecteerde
Buurtcampings variëren op de volgende vlakken: a) het aantal jaar dat de camping bestaat (ervaring)
en b) de locatie van de camping (kleine, middelgrote en grote gemeenten)3.

Tabel 1: Onderzoekscases		

			

Buurtcamping		Gemeente		Omvang gemeente		Jaar camping
						(aantal inwoners)
Kampen			Kampen			< 100.000			1
Spoorpark		Tilburg			200.000 – 400.000		2
De Gagel		Utrecht			200.000 – 400.000		2
Noordse Park		Utrecht			200.000 – 400.000		3
Flevopark		Amsterdam		> 500.000			5
Zuiderpark		Den Haag		> 500.000			1

In de resultaten wordt onder meer een vergelijking gemaakt tussen Buurtcampings in:
Zuiderpark en Flevopark: omvang gemeente is gelijk, maar respectievelijk 1 en 5 jaar georganiseerd;
Zuiderpark en Kampen: gelijkenis in aantal jaren ervaring, maar verschil in omvang gemeente;
Spoorpark en De Gagel: gelijkenis in omvang gemeente en aantal jaar ervaring.
Zijn er verschillen te zien tussen de campings wanneer één van de variabelen constant wordt
gehouden en de ander verschilt? En is er daarnaast een verschil te zien tussen Buurtcampings die
beiden dezelfde variabelen hebben?

3 De selectie van onderzoekscases is gebaseerd op de variabelen omvang van de gemeente en aantal jaren georganiseerd,

maar daarnaast verschillen De Buurtcampings ook in formaat (tussen de 50 en 350 kampeerders).
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Onderzoeksmethoden
Respondenten en methoden
De campingbezoekers, bestaande uit kampeerders, vrijwilligers en dagbezoekers, zijn de respondenten
binnen dit onderzoek. De respondenten zijn geworven op de locatie zelf (offline) of via social media
en de De Buurtcamping nieuwsbrief. Per camping hebben er gemiddeld 28 campingbezoekers
deelgenomen aan het onderzoek (totaal: N = 165). De respondenten hebben een vragenlijst ingevuld
waar de bovenstaande doelstellingen zijn gemeten. De vragenlijst bestond uit gesloten vragen,
open vragen en een aantal stellingen (zie bijlage 1). Daarnaast is er een herhalingsvragenlijst uitgezet
onder de respondenten die hun contactinformatie hebben ingevuld tijdens de eerste fase van het
onderzoek. Doel van deze herhalingsvragenlijst was om na te gaan of ook ± 2 maanden na deelname
aan De Buurtcamping de bovenstaande doelstellingen zijn behaald. Ook deze herhalingsvragenlijst
bestond uit gesloten vragen, open vragen en een aantal stellingen (zie bijlage 2). De respons op deze
herhalingsvragenlijst is N = 25.
Naast de vragenlijsten zijn er ook een aantal gesprekken gevoerd met de campingbezoekers. De
onderzoekers zijn in gesprek gegaan met de kampeerders, vrijwilligers en dagbezoekers, die hun
ervaringen hebben gedeeld. Dit waren ongestructureerde gesprekken maar zijn wel verbonden aan
de belangrijkste thema’s in het verslag. Het materiaal dat hieruit is voortgekomen geeft verdieping aan
de veelal kwantitatieve resultaten van de vragenlijsten.
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 Buurtcamping.

Foto: Rembrandtpark Amsterdam, Annemiek Tigchelaar
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Foto’s: Mr. Picture, verschillende Buurtcampings
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Resultaten
In dit hoofdstuk presenteren we de resultaten van De Buurtcamping 2017.

De Buurtcamping in cijfers
Tijdens De Buurtcamping waren er ruim 700 tentplekken bezet met meer dan 2000 kampeerders.
De 13 Buurtcampings werden georganiseerd door ruim 40 beheerders, samen met meer dan 500
vrijwilligers en rond de 400 lokale organisaties. NB: niet alle vrijwilligers hebben ook gekampeerd.

719
tentplekken

2068
kampeerders

circa a/3e
stadspas en
andere
regelingen

circa 1/3e
22748
516
betalende ontmoetingen vrijwilligers
kampeerders

405
organisaties

42
campingbeheerders

Foto: Spoorpark Tilburg, Annemiek Tigchelaar

De Buurtcamping wordt positief beoordeeld
De Buurtcamping wordt door de deelnemers positief beoordeeld. Gemiddeld krijgt de Buurtcamping
het rapportcijfer 8,4. 91% geeft aan zich echt op zijn gemak te voelen. Daarnaast zegt 80% van de
campingbezoekers een vakantiegevoel te hebben. Hoewel De Buurtcamping Zuiderpark in Den Haag
voor het eerste jaar meedoet, hebben deelnemers hier toch vaker een vakantiegevoel dan bij De
Buurtcamping Flevopark in Amsterdam, die dit jaar al vijf jaar bestaat. Respectievelijk 96% tegenover
82%.
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Resultaten
Bijna 40% van de deelnemers is ook in de jaren ervoor op De Buurtcamping geweest. Daarnaast zegt
88% volgend jaar weer terug te willen komen. Ook hier valt op dat de deelnemers van de Buurtcamping
Zuiderpark in Den Haag optimistischer zijn dan de deelnemers van De Buurtcamping Flevopark in
Amsterdam. 96% van de deelnemers van het Zuiderpark zegt volgend jaar terug te komen, tegenover
87% in Amsterdam. Weersomstandigheden spelen een grote rol bij de algemene beoordeling van De
Buurtcamping. Zo was het tijdens De Buurtcamping Zuiderpark tropisch weer, terwijl andere campings
getroffen werden door buien en onweer. Dit kunnen de verschillen in beoordeling verklaren.
De deelnemers geven aan de gezellige en open sfeer, het samen zijn, het samen doen, de
ontmoetingen, het contact, de diversiteit aan mensen en de activiteiten het leukste te vinden aan De
Buurtcamping. Zo zegt een campingbezoeker van De Buurtcamping de Gagel:
“[Het leukste van De Buurtcamping is] het samenzijn van alle Overvechters op het grote grasveld: samen
eten, dansen en spelen!”
Algemene beoordeling De Buurtcamping 2017
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Algemene beoordeling De Buurtcamping 2017
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wil volgend jaar weer terugkomen

Spoorpark (Tilburg)

Kampen

DOELSTELLING 1
Doelstelling 1: Sociale cohesie in de buurt versterken door ontmoetingen te stimuleren
De ambitie van De Buurtcamping is om de sociale cohesie in de buurt te versterken. Dit doet zij door
letterlijk ruimte te creëren voor ontmoeting. Een camping is bij uitstek een plaats waar mensen elkaar
ongedwongen kunnen leren kennen.
Het aanbod van activiteiten dat wordt aangeboden (waaronder Bingo, sport en spel, muziek en een
kampvuur) op De Buurtcamping speelt een grote rol bij het bevorderen van contact, maar interactie
ontstaat ook op het kampeerveld, bij de wc’s, tijdens het ontbijt of diner. Een kampeerder op De
Buurtcamping Spoorpark in Tilburg heeft haar buurvrouw op het kampeerveld leren kennen:
“We hadden geen hamer voor de haringen bij ons. De buurvrouw kwam aansnellen met een hamer en zette
de tent met ons samen op.”
Gemiddeld ontmoet men 11 mensen op De Buurtcamping. Opgeteld zijn dat 22748 ontmoetingen dit
jaar. 86% van de campingbezoekers heeft zelfs mensen leren kennen die hij of zij in het dagelijks leven
niet zou ontmoeten. Zo vertelt bijvoorbeeld deze kampeerder in het Rembrandtpark:
“Ik heb met iemand gesproken die vroeger skinhead was en daar veel van had geleerd. Eigenlijk was iedere
ontmoeting bijzonder want jonger of ouder, arm of rijk, we hadden altijd iets met elkaar gemeen.”
En een kampeerder in het Flevopark:
“Ik heb hier gesprekken met mensen die anders niet zo snel op mijn pad komen. Er is ook de tijd voor”

Foto: Rembrandtpark Amsterdam, Kika Booy

11

DOELSTELLING 1
De wens is dat deelnemers 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. Na ongeveer twee maanden na deelname aan De
Buurtcamping ziet 76% van de respondenten nog wel eens de mensen die hij of zij heeft ontmoet
tijdens De Buurtcamping. 72% van dit contact is vriendschappelijk en 17% is buurtgericht. Mensen
helpen elkaar bijvoorbeeld bij buurtactiviteiten of gaan samen naar een evenement in de wijk.
Ook zegt 48% van de deelnemers dat zij de mensen uit de buurt beter hebben leren kennen door
De Buurtcamping. 28% zegt sinds De Buurtcamping vaker bekende gezichten te zien in de buurt,
bijvoorbeeld op straat, in de supermarkt of het plaatselijk café. Een oud-deelnemer zegt hierover het
volgende:
“We komen elkaar tegen in de supermarkt of de kroeg. Dan is het leuk om elkaar eens te spreken en ook
weer gedag te zwaaien.”
Draagt dit contact ook bij aan het thuisgevoel in de wijk? In zekere mate wel. Twee maanden later
zegt ongeveer een kwart van de deelnemers zich meer thuis te voelen. Ook zegt een kwart zich meer
betrokken te voelen bij de buurt.

Sociale cohesie in de buurt dankzij De Buurtcamping
(2 maanden later) (gemiddeld)
Ziet sinds De
Buurtcamping
vaker bekende
gezichten in de
buurt

28%

Heeft door De
Buurtcamping
mensen uit de
buurt beter
leren kennen

48%

Ziet de mensen
die hij/zij heeft
ontmoet tijdens
De
Buurtcamping
nog wel eens

76%

0%

50%

Foto: Rembrandtpark Amsterdam, Annemiek Tigchelaar
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100%

DOELSTELLING 2
Doelstelling 2: Diversiteit. De Buurtcamping is er voor iedereen
De tweede hoofddoelstelling van De Buurtcamping is om iedereen de mogelijkheid te bieden om
op vakantie te gaan. In eigen stad, samen met een diversiteit aan buurtbewoners. Mensen met een
laag inkomen kunnen daarom ook aan De Buurtcamping deelnemen dankzij een gereduceerd tarief
(sponsoring van o.a. Stadspas, U-pas, Ooievaarspas of Meedoen regeling). Daarnaast worden prijzen
voor eten en drinken laag gehouden om de Buurtcamping voor iedereen toegankelijk te houden.

De diversiteit onder deelnemers met betrekking tot werk en inkomen is zeker waar te nemen. 34 % van
de respondenten geeft aan op dit moment geen betaald werk te verrichten. In een kleine gemeente
als Kampen (minder dan 100.000 inwoners) heeft zelfs 50% geen betaald werk, terwijl in Den Haag
(meer dan 500.000 inwoners) 25 % van de respondenten geen betaald werk verricht. Daarnaast zegt
25% van de deelnemers buiten De Buurtcamping niet op vakantie te gaan. In Kampen zegt zelfs 50%
niet op vakantie te gaan, tegenover 29% in Den Haag. Deze resultaten laten zien dat mensen met
een lage sociaaleconomische positie ook deelnemen aan De Buurtcamping. Bovendien blijkt uit een
vergelijking met de afgelopen jaren ook dat zij steeds vaker deelnemen aan De Buurtcamping.

Foto’s boven: Zuiderpark Den Haag, Annemiek Tigchelaar
Foto’s onder: Rembrandtpark Amsterdam, Kika Booy
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DOELSTELLING 2
De Buurtcamping is er voor iedereen: ook voor mensen die alleen komen, zonder familie of vrienden. 1
op de 5 deelnemers komt alleen om vakantie te vieren met de buurt. Dit laat zien dat De Buurtcamping
laagdrempelig en toegankelijk is voor iedereen. Een oud-deelnemer van De Buurtcamping Flevopark
merkt ook op dat iedereen welkom is:
“Wat een gevarieerd aanbod van inwoners van de wijk op De Buurtcamping! Jong, oud, arm, rijk, allochtoon
autochtoon.”
Daarnaast ziet een oud-campingbezoeker ook dat deze verscheidenheid verbindt:
“Er is simpelweg geen kloof tussen welke groepering dan ook op De Buurtcamping! Dat vind ik heel bijzonder!”

Diversiteit op De Buurtcamping
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29%

25%

29%
25%

25%

22%

8%
0%
Komt alleen

Gemiddelde

Heeft geen betaald werk

Kampen (< 100.000 inwoners)

Gaat buiten De Buurtcamping niet op
vakantie

Zuiderpark (Den Haag, > 500.000 inwoners)

Diversiteit op De Buurtcamping
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25%
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Heeft geen betaald werk
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Gaat buiten De Buurtcamping niet op
vakantie

Flevopark (Amsterdam)

Spoorpark (Tilburg)

DOELSTELLING 3
Doelstelling 3: Een actieve buurt creëren door buurtbewoners te activeren
De derde doelstelling van De Buurtcamping is om buurtbewoners te motiveren om zich actiever in
te zetten voor de buurt. Een positieve camping ervaring is hierin essentieel, maar ook het contact
met lokale organisaties en andere actieve buurtbewoners draagt bij aan het activeren van de
campingbezoekers.
Opvallend is dat 63% van de deelnemers al actief is in de buurt. Deelnemers zijn onder meer
vrijwilliger (43%) of ZZP’er (8%) in hun eigen wijk of werken bij de gemeente of een maatschappelijke
organisatie (12%). De meerderheid van de campingbezoekers is dus al een actieve buurtbewoner. Bij
deelnemers van De Buurtcamping Spoorpark in Tilburg is dit zelfs hoger, met 69%. Ondanks dat De
Buurtcamping De Gagel in Utrecht dezelfde eigenschappen heeft als Tilburg (middelgrote gemeente
en 2 jaar ervaring), ligt dit percentage iets onder het gemiddelde, namelijk 56%. Daarnaast geeft 27%
van de respondenten aan dat deelname aan De Buurtcamping hun aanzet om actief of actiever te
worden in de buurt. Bij deelnemers van De Buurtcamping De Gagel in Utrecht is dit percentage zelfs
40%, terwijl in Tilburg dit percentage rond het gemiddelde ligt (25%).

Foto links: Spoorpark Tilburg, Annemiek Tigchelaar
Foto rechts: Rembrandtpark Amsterdam, Kika Booy
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DOELSTELLING 3
In hoeverre komen deze verwachtingen overeen met de werkelijkheid? 32% van de ondervraagde
deelnemers is zich ook daadwerkelijk actief gaan inzetten in de buurt. 12% is dit nog van plan. Van de
deelnemers die actief is geworden in de buurt, doet 46% vrijwilligerswerk, 27% organiseert activiteiten
voor de buurt en 18% is aangesloten bij een lokale organisatie of stichting.
Daarnaast biedt de Buurtcamping buurtbewoners een plek om ervaring, een netwerk en zelfvertrouwen
op te bouwen door zich in te zetten als vrijwilliger voor de Buurtcamping, onder meer door
vrijwilligerstaken te doen en de mogelijkheid om zelf laagdrempelige activiteiten te organiseren. Dit
jaar hebben 516 vrijwilligers mee gedaan om De Buurtcamping een succes te maken. Veel vrijwilligers
geven aan dat dit een positieve ervaring is geweest. Allereerst geven zij aan dat hun sociaal netwerk
is vergroot. Naast dat zij meer contacten hebben opgedaan, hebben zij er ook intensievere contacten
aan overgehouden. Bovendien zeggen zij dat het vrijwilligerswerk er aan heeft bijgedragen dat zij zich
gewaardeerd voelen. Ook is hun zakelijk netwerk uitgebreid en doen zij, dankzij hun ervaring bij De
Buurtcamping, vrijwilligerswerk bij andere organisaties. De helft van de respondenten geeft zelfs aan
volgend jaar (weer) te willen helpen als vrijwilliger op De Buurtcamping.
Een actieve buurt door De Buurtcamping
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Wil volgend jaar (weer) helpen als vrijwilliger

Zuiderpark (Den Haag)

Kampen

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 deze in de toekomst vaker en daarnaast op een verantwoordelijke
manier gaat bezoeken. Uit de resultaten komt naar voren dat De Buurtcamping de stadsparken
positief op de kaart zet. 44% van de deelnemers zegt het park vaker te gaan bezoeken. Dit is een
stijging ten opzichte van vorig jaar, toen 1 op de 3 deelnemers aangaf het park vaker te bezoeken door
De Buurtcamping.

Foto: Rembrandtpark Amsterdam, Kika Booy
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Opschaling
Sommige campings beleefden deze zomer hun vierde of zelfs hun vijfde editie. Andere campings
werden dit jaar voor het eerst georganiseerd. In tabel 2 worden een aantal van de belangrijke resultaten
vergeleken tussen nieuwe campings en campings die al langer bestaan. Opvallend is dat er op campings
die al 5 jaar bestaan, meer ontmoetingen plaats hebben gevonden dan op campings die voor de eerste
keer zijn georganiseerd. Ondanks dat er op campings die al 5 jaar bestaan 44% van de bezoekers en
vrijwilligers van vorige edities terug zijn komen, zijn er wellicht toch veel nieuwe deelnemers die het
aantal nieuwe ontmoetingen hebben doen toenemen. Verder valt op dat deelnemers van campings
uit jaar 4 het minst een vakantiegevoel ervaren tijdens De Buurtcamping. Wat de mogelijke reden is,
is moeilijk vast te stellen.
Tabel 2: vergelijking tussen bestaande en nieuwe campings (alle resultaten 2017)
1e jaar

2e jaar

3e jaar

4e jaar

5e jaar

8,5

8,3

8,1

8,7

8,6

8,4

aantal nieuwe mensen ontmoet

9

12

9

8

16

11

‘Ik ben eerder op De Buurtcamping geweest’

-

37%

34%

27%

44%

36%

‘Ik kom volgend jaar weer’

85%

90%

86%

76%

87%

85%

‘Ik voel me op mijn gemak’

92%

89%

97%

97%

98%

95%

‘Ik heb echt het gevoel op vakantie te zijn’

87%

76%

75%

64%

82%

77%

gemiddeld rapportcijfer

Foto: Spoorpark Tilburg, Annemiek Tigchelaar
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gemiddeld

Opschaling
In tabel 3 worden de resultaten van dit jaar vergeleken met die van de voorgaande jaren. Terwijl
het aantal campings in de loop der jaren toeneemt, blijven de resultaten tot op een zekere hoogte
gelijk. Dit laat zien dat de kwaliteit en visie van de Buurtcamping, ondanks de groei, behouden blijft.
Twee resultaten vallen echter wel op. Allereerst is er een lichte stijging te zien in het ervaren van een
zogenaamd vakantiegevoel. Ten opzichte van vorig jaar is dit met 6% gestegen. In vergelijking met 2
jaar terug is dit gevoel gelijk gebleven. Daarnaast is er een lichte daling te zien in het aantal duurzame
contacten na afloop van De Buurtcamping. Sinds 2014 is dit percentage gedaald met 11%. Uit het
onderzoek komt geen duidelijke verklaring naar voren voor dit resultaat.
Tabel 3: vergelijking resultaten 2017 met voorgaande jaren (steekproef 2017)
2013

2014

2015

2016

2017

aantal campings

1

3

7

11

13

gemiddeld rapportcijfer

9

8,4

8,3

8,5

8,4

aantal nieuwe mensen ontmoet

9

9

13

13

11

‘Ik kom volgend jaar weer’

-

90%

92%

87%

88%

‘Ik voel me op mijn gemak’

-

96%

99%

93%

91%

100%

90%

80%

74%

80%

-

87%

84%

83%

76%

‘Ik heb echt het gevoel op vakantie te zijn’
‘Ik zie mensen van De Buurtcamping nog wel
eens’ (± 2 maanden later)

Foto: Spoorpark Tilburg, Annemiek Tigchelaar
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Conclusies & Aanbevelingen
De vragen die centraal staan in dit onderzoeksrapport zijn: In hoeverre en in welke mate zijn de
drie hoofddoelstellingen dit jaar behaald? En zijn deze doelstellingen in dezelfde mate behaald als
de vorige jaren? In het kort kan gezegd worden dat ook dit jaar Stichting De Buurtcamping de drie
hoofddoelstellingen in grote mate heeft weten te realiseren. Dit terwijl het aantal Buurtcampings is
uitgebreid naar 13 en de verzelfstandiging van de campings verder is doorgezet. Hieronder volgen kort
conclusies per doelstelling en een aantal aanbevelingen om de doelstellingen in toekomstige jaren
verder te optimaliseren.
Doelstelling 1: Sociale cohesie in de buurt versterken door ontmoeting te stimuleren
Ontmoeting is essentieel om sociale cohesie in de buurt te versterken. Gemiddeld ontmoet men 11
nieuwe mensen tijdens De Buurtcamping. 86% van de campingbezoekers heeft zelfs mensen leren
kennen die hij of zij in het dagelijks leven niet zou ontmoeten. Voorwaarde voor sociale cohesie is wel
dat deze ontmoetingen ook transformeren in duurzame contacten. Na ongeveer twee maanden na
deelname aan De Buurtcamping ziet driekwart van de respondenten nog wel eens de mensen die hij
of zij heeft ontmoet tijdens De Buurtcamping. Het meest van dit contact is vriendschappelijk (72%),
een klein deel is buurtgericht (17%). In vergelijking met 2014 is dit percentage echter gedaald met 11%.
Geconcludeerd kan worden dat hoewel doelstelling 1 dit jaar in sterke mate is behaald, er wat betreft
duurzame contacten wel een lichte neerwaartse trend is waar te nemen ten opzichte van voorgaande
jaren.
Aanbeveling: Duurzame ontmoetingen blijven stimuleren
Omdat het percentage duurzame ontmoetingen elk jaar geleidelijk afneemt, is het belangrijk dat
De Buurtcamping hier in de toekomst extra aandacht aan gaat geven. In de resultaten komt ook naar
voren dat volwassenen vinden dat er te weinig activiteiten op De Buurtcamping zijn voor volwassenen.
De activiteiten zijn volgens hen met name gericht op kinderen. Een aanbeveling is daarom ook om
activiteiten te organiseren die contact stimuleert tussen volwassenen.
Doelstelling 2: Diversiteit. De Buurtcamping is er voor iedereen
De Buurtcamping biedt iedereen de mogelijkheid om op vakantie te gaan, ongeacht sociaaleconomische klasse. Buurtbewoners met een laag inkomen kunnen deelnemen dankzij een
gereduceerd tarief (sponsoring van o.a. Stadspas, U-pas, Ooievaarspas of Meedoen regeling).
De diversiteit onder deelnemers met betrekking tot werk en inkomen is zeker waar te nemen. Een
op de drie deelnemers geeft aan op dit moment geen betaald werk te verrichten. Daarnaast zegt
een kwart van de campingbezoekers buiten De Buurtcamping niet op vakantie te gaan. Vorig jaar was
dit nog 20%. Doelstelling 2 is dus in sterke mate behaald: mensen met een laag inkomen lijken De
Buurtcamping steeds vaker te vinden.
Aanbeveling: diversiteit behouden
Op dit moment is er mooie mix van deelnemers met betrekking tot werk en inkomen. Het is
belangrijk om deze diversiteit te behouden, zodat De Buurtcamping het imago behoudt als een plek
waar iedereen welkom is. De communicatie (zowel online als offline) moet dus gericht blijven op alle
groepen in de samenleving. Door diverse communicatiekanalen in te zetten kunnen alle doelgroepen
worden bereikt.
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Conclusies & Aanbevelingen
Doelstelling 3: Een actieve buurt creëren door buurtbewoners te activeren
De Buurtcamping activeert buurtbewoners op twee manieren. Allereerst kunnen bewoners vrijwilliger
zijn tijdens De Buurtcamping. Daarnaast wordt activatie gestimuleerd door bewoners in contact te
laten komen met andere actieve buurtbewoners en lokale organisaties. Immers, ervaringen delen
inspireert en zet aan tot actie. In hoeverre hebben deze manieren van activatie effect?
De helft van de respondenten zegt volgend jaar (weer) te willen helpen als vrijwilliger op De
Buurtcamping. Vrijwilligers geven aan dat werken op De Buurtcamping een positieve ervaring is
geweest: hun sociaal en zakelijk netwerk is vergroot, bestaande sociale contacten zijn geïntensiveerd
en zij voelen zich meer gewaardeerd. Daarnaast zegt 27% van de respondenten dat deelname aan
De Buurtcamping hun aanzet om actief of actiever te worden in de buurt. Twee maanden later geeft
zelfs 32% van de ondervraagde deelnemers aan zich ook daadwerkelijk actief in te zetten in de buurt
en daarnaast is 12% dit nog van plan. Ongeveer vier op de tien deelnemers is dus geactiveerd. In
vergelijking met vorig jaar is er een stijging te zien van maar liefst 10%. Geconcludeerd kan worden
dat doelstelling 3 in sterke mate is behaald, en er daarnaast een opwaartse trend is waar te nemen ten
opzichte van voorgaande jaren.
Aanbeveling: Een actieve buurt behouden
Ondanks dat vier op de tien deelnemers is geactiveerd, is het belangrijk dat deze deelnemers ook
actief blijven in de buurt. Maar hoe dit te realiseren? Verbinding blijven voelen met de buurt is daarin
essentieel. Op dit moment wordt er per locatie al jaarlijks een De Buurtcamping Reünie georganiseerd.
Dit is een mooi initiatief om de buurt samen te brengen, maar één keer per jaar is beperkt. Een
aanbeveling is om vrijwilligers van De Buurtcamping te mobiliseren en hen te faciliteren om vier keer
per jaar een activiteit voor de buurt te organiseren. Dit kan variëren van een buurtbarbecue op Burendag,
een buurtwandeling over de geschiedenis van de wijk, of een buurtmarkt waar lokale organisaties
vrijwilligers kunnen werven en waar bewoners de ruimte krijgen om hun eigen marktkraam te runnen.
Het oude ‘buurtgevoel’ kan hierdoor aanwakkeren en kan mensen inspireren om zich blijven in te
zetten voor de buurt.
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Happy Camping!

