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Ons doel
Het is ons doel een duurzaam en verantwoord verblijf in de natuur te bevorderen.
Daaronder valt zowel een kort verblijf, alsmede een langduriger verblijf in de natuur,
zoals het geval is bij vrijkamperen.
Onze visie
Het is onze visie dat een verblijf in de natuur bijdraagt aan het welzijn van mensen. Door
toenemende urbanisatie staan dier, natuur en landschap steeds meer onder druk.
Kennisdeling, effectief beleid en bewustwording van mensen voor hun omgeving, dragen
bij aan een duurzaam en verantwoord verblijf in de natuur, nu en in de toekomst. Een
duurzame en gezonde leefomgeving is in ieders belang en vraagt om een gedeelde
verantwoording.
Onze missie
Het is onze missie om actief te werken aan het behouden, versterken en ontwikkelen
van recreatieve mogelijkheden in de natuur, met bijzondere aandacht voor
vrijkamperen. Daarbij gaan wij uit van balans & draagkracht van mens, dier, natuur en
landschap. Dit doen wij door het bieden van inspiratie, het verstrekken van informatie,
het geven van advies en het actief samenwerken met partners. Wij gaan hierbij
betrokken, verantwoord, respectvol en duurzaam te werk.
Samenwerking
Wij zijn altijd opzoek naar partijen die raakvlakken hebben met hetgeen waar wij voor
staan. Wij werken met zowel commerciële als niet-commerciële partijen samen en laten
ons bij samenwerking leiden door pragmatisme. Online op onze speciaal ingerichte
partner-pagina is meer informatie te vinden over samenwerkingsmogelijkheden.
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Statement
Wildkamperen kan op diverse locaties en manieren: Vrijkamperen, Paalkamperen,
kamperen op een natuurcamping, kamperen bij de boer, iedereen kan daar zijn eigen
invulling aan geven. Voor wild-kamperen.nl staat verblijven in de natuur, met respect
voor de omgeving centraal. Dat wil zeggen dat wild-kamperen.nl voor iedere trip de
afweging maakt wat verstandig is om wel of niet te doen. Wildkamperen kan je zo
extreem mogelijk maken zoals men zelf wilt. Wild-kamperen.nl neemt krachtig afstand
van illegaal verblijf in de natuur. Kamperen namens wild-kamperen.nl gebeurt enkel op
de daarvoor aangewezen locaties of met toestemming van de
grondeigenaar/grondbeheerder. Wild-kamperen.nl zet zich sterk in voor het uitbreiden
van locaties waarop legaal mag worden verbleven in de natuur. Daarnaast maakt
wild-kamperen zich sterk voor een duurzame uitvoering van het verblijf in de vrije
natuur. Verblijf in de natuur dient altijd met respect voor de flora en fauna te gebeuren.
Wildkamperen mag op geen enkele manier een overlast vormen voor natuur en
omgeving.
Platform
Omdat wild-kamperen.nl een platform biedt aan wildkampeerders die ervaringen willen
delen, laten we bovenstaande afwegingen aan de gastbloggers zelf over. Wij raden de
gastbloggers aan onze adviezen te volgen. Wild-kamperen.nl staat niet per definitie
achter de opvattingen en afwegingen van de gastbloggers. Gastbloggers ondernemen
geen activiteiten namens wild-kamperen.nl
Evenementen & acitivteiten
Wild-kamperen.nl neemt deel aan/organiseert evenementen en activiteiten in het
kader van de uitoefening van het doel waaraan wild-kamperen.nl zich ontleent. Er
worden geen handelingen gepleegd die strijdig zijn met wet- en regelgeving.
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