Buitenleven in samenwerking met Vekabo

“Een vers ei voor elke gast”
Een landelijk gelegen huis met wijds uitzicht over weilanden, midden in het rivierenlandschap. Een
omgeving vol fruitbomen en slechts één pontje verwijderd van de Utrechtse heuvelrug. Vanaf het
moment dat ze hierheen verhuisden, is het vakantiegevoel bij Joost Ghijssen en zijn vriendin Joke
nooit ver weg geweest. En dat gevoel delen ze maar al te graag met anderen op hun minicamping
het Wielseveld.
Verdeeld over meerdere veldjes, hebben ze vijfentwintig plekken. Zo kun je kiezen voor een rustig
plekje in de schaduw van hoge bomen, of een plek wat dichter bij een speelveldje, met aan de ene kant
een vergezicht van uitgestrekte weilanden en aan de andere kant twee kersenbomen. Daar mag
uiteraard ook geplukt worden. “Vanaf deze zomer is het plaatje helemaal compleet”, zegt Joost terwijl
hij een enthousiast opspringende pup tot kalmte maant. “Kippen voor de verse eitjes, vers fruit uit de
Betuwe en nu dus ook onze hond Joep. Al hebben we wel heel bewust gekozen om hem pas na het
seizoen in huis te halen, als er geen campinggasten meer zijn. Nu hebben we mooi de tijd om hem een
beetje op te voeden voor het seizoen begint.”
De ideale camping
“Kamperen gaat nooit vervelen”, vindt Joost. Zeker niet bij kleinere accommodaties. “Juist de
persoonlijke aanpak op zulke plekken maakt een verblijf vaak extra bijzonder.” Al zijn eigen
kampeerervaringen nam hij mee bij het maken van de planning voor hun eigen camping. “We willen
een camping creëren waar we zelf ook gast zouden willen zijn. Ik sta honderd procent achter alles wat
ik hier doe.” Zo heeft de camping zo min mogelijk verlichting. Wel langs het wandelpad en bij het
sanitair natuurlijk, maar geen extra lantarenpalen. Joost: “Er is hier een prachtige sterrenhemel. Die
willen we wel kunnen laten zien.” Wat ook vanaf het begin af aan duidelijk was: ze willen geen camping
met borden vol regels en verboden. “Natuurlijk hebben we campingafspraken waarin staat beschreven
wat we graag van onze gasten zien. Dat is een veel positievere benadering en ik merk dat onze gasten
zich ook graag houden aan deze afspraken.”
Persoonlijk contact
Bert Bal is samen met zijn vrouw Tineke al dertien jaar eigenaar van vakantiecomplex Toffe Peer in het
Drentse Ruinerwold. Ook hij merkt dat zo’n waslijst aan regels niet nodig is, juist vanwege het
persoonlijke contact. “We hebben het hele jaar door mensen op ons terrein. In principe loop je zo bij
onze woonboerderij naar binnen, maar het is nooit nodig geweest om bordjes op te hangen met
‘privé’.
Natuurlijk gebeurt het wel eens dat je net even lekker lui in de tuin zit en dat er dan iemand komt met
een vraag. Maar dat is juist wat dit werk zo leuk maakt. We hebben het hele jaar door contact met
mensen die we kunnen laten meegenieten van de prachtige omgeving waarin we wonen.”
De boerderij van Bert en Tineke Bal ligt aan een lange weg, omzoomd met perenbomen. Net als de
andere boerderijen hier in de regio, is hun woning gebouwd rond 1800. “We hebben een echt Drents
erf”, vertelt Bert “met rietgedekte woningen en omringd door meidoorns, essen en wat elzen. Bomen
die van oorsprong in dit gebied voorkomen.”
Slapen in een plaggenhut
Dat is ook meteen de charme van de Toffe Peer, denkt Bert. “Ook al is een groot deel van de
boerderijen niet meer als zodanig in gebruik, je zit hier nog altijd in een echte agrarische omgeving met
de sfeer van vroeger.” Vandaar dat de vakantieverblijven bewust in dezelfde sfeer zijn gebouwd; met

rieten daken en zelfs een kleine woning in het model van een ouderwetse plaggenhut. Hier kun je
slapen in een bedstee en eten aan een eiken tafel bij het schijnsel van een oude lamp. Maar ook:
genieten van het comfort van een luxe douche en centrale verwarming.
De vakantieverblijven zijn vooral in trek bij gezinnen, merkt Bert. Ze bieden wat meer gemak en
comfort dan de camping, zodat het verblijf voor het hele gezin aantrekkelijk is. De kinderen hebben alle
ruimte om lekker te spelen en er lopen verschillende dieren rond op het terrein. “Kinderen die hier
verblijven hebben al snel door wanneer het voedertijd is voor de geitjes en kippen”, vertelt Bert
enthousiast. “Dan komen ze allemaal even kijken, helpen en naar eitjes zoeken. Dat kan alleen omdat
we hier zelf ook wonen en de verzorging van de dieren onderdeel is van ons dagelijkse leven.”
Rust ruimte en natuur
Schoon sanitair en echt goede wifi zijn twee zaken die voor de meeste gasten belangrijk zijn, merkt
Joost. Maar redenen waarom mensen kiezen voor een kleinere camping? Dat zijn vooral de rust,
persoonlijke aandacht én de lagere kosten. Joost: “Bij grote camping betaal je ook voor alle faciliteiten
waarvan je geen gebruik maakt. Logisch, maar er zijn ook heel veel gasten die helemaal geen behoefte
hebben aan een animatieteam, een zwembad of allerlei andere extra’s. Die komen voor de rust, ruimte
en natuur. Dat is precies waarom ik zelf ook altijd een voorkeur heb voor kleinere campings.”
Warm welkom
Een ander belangrijk voordeel van een kleine camping is persoonlijke aandacht, vinden Joost en Bert.
Wat dat concreet inhoudt? “Dat is lastig om te benoemen”, vindt Joost. “Het zit in bijna alles dat ik
onderneem tijdens het kampeerseizoen.” Zo krijgen gasten bij aankomst allemaal een zakje met een
vers gelegd ei, vers fruit uit de buurt en de wificode. Ook kan hij honderduit vertellen
bezienswaardigheden en mogelijke uitstapjes in de omgeving. “Maar het zit denk ik vooral in mijn
houding. Iedereen is hier welkom en ik ben altijd beschikbaar. Zelfs midden in de nacht als het nodig
is.” Bert sluit zich hierbij aan. “In een kleiner bedrijf als dit maak je makkelijker contact met je gasten.
Dat begint al bij aankomst. We lopen bijvoorbeeld altijd even mee naar het verblijf, zodat we alles
kunnen laten zien en meteen even wat kunnen vertellen over de omgeving. Ik ben ervan overtuigd dat
je je als gast dan meer welkom voelt dan wanneer je aan een balie staat en daar wordt weggestuurd
met een sleutel en een plattegrond.”
Betrokken gasten
Door het persoonlijke contact voelen gasten zich ook sneller betrokken, merkt Joost. “We hadden eens
een groepje gasten die zichzelf internetnerds noemden. Ze wilden graag een beetje achteraf staan,
maar daar hadden we op dat moment nog geen wifi. Het signaal kwam simpelweg niet zo ver. Dat was
geen probleem, zeiden ze. Dat zouden zij wel even regelen. Ik kreeg een lijstje met materialen die ik
moest halen en sindsdien hebben we overal een perfect signaal. Fantastisch! Gewoon omdat ze het
leuk vonden.”
Doordat je een persoonlijke relatie opbouwt vinden mensen het gewoon leuk om zoiets voor je te
doen, denkt Joost. “Zo heeft iemand ooit prachtige luchtfoto’s en een dronefilmpje gemaakt van onze
camping.” Ook op de website van Toffe Peer staat een filmpje met dank aan enthousiaste gasten.
Joost: “Ik heb het me van tevoren niet gerealiseerd, maar we hebben er echt vriendschappen aan
overgehouden sinds we met de camping zijn begonnen.”
Het wiel uitvinden
Natuurlijk zit er ook een nadeel aan kleinschaligheid. Als kleine ondernemer doe je alles zelf. Je bent
gastheer, klusser, marketeer, tuinman en nog veel meer. En dat allemaal tegelijkertijd. Dat is precies
wat het werk zo leuk maak, maar je bent ook elke keer opnieuw het wiel aan het uitvinden. Zowel
Joost als Bert hebben zich daarom aangesloten bij Vekabo, een netwerk van zo’n 1200 andere

plattelandsaccommodaties. Van kleine campings en vakantiehuizen tot bed & breakfasts en
groepsaccommodaties. Door lid te zijn van Vekabo doen ze veel kennis op van collegacampinghouders. Joost: “Zeker in het begin had ik echt duizenden vragen. Nu is er altijd wel iemand die
met me mee wil denken.”
Ook voor bezoekers is het prettig, merkt hij. Het is soms best lastig om een keuze te maken uit het
enorme aanbod van vakantieverblijven. Via Vekabo kun je heel eenvoudig alle aangesloten
accommodaties vinden, zonder dat je eerst ergens lid van moet worden.
Prachtige plek
Natuurlijk heeft Joost nog volop plannen voor de toekomst. Het kan tenslotte altijd beter. Nog
ecologisch verantwoorder bijvoorbeeld. “We hebben al wat zonnepanelen, maar dat kan nog meer. En
ook een speelbosje lijkt ons erg fijn. En natuurlijk komt er nog een eigen boomgaard met fruitbomen
die het hele seizoen bloesem of vrucht dragen. Voor de echte Betuwebeleving”, voegt hij lachend toe.
En inspiratie voor al die plannen? Die doen de heren op wanneer ze zelf op vakantie gaan. Elk jaar na
het kampeerseizoen, pakken Joost en Joke de camper om drie weken lang rond te reizen. Steeds naar
een andere bestemming in Europa en zonder vastomlijnde plannen of reserveringen. Bij kleine
campings kun je meestal toch wel terecht, weten ze inmiddels. Maar het fijne van weggaan, is
thuiskomen op deze prachtige plek. Bert en Tineke vinden het belangrijk daar deelgenoot van te
maken.
“Elke keer als ik hier tussen de perenbomen fiets, geniet ik van het uitzicht. Het blijft mooi. We krijgen
niet voor niets heel veel mensen uit de stad op bezoek. Je komt hier echt even tot rust.”

