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doelgroep komt niet altijd overeen met de
gebruikers, daarnaast wordt het
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die hun zorgen uiten over het huidige
paalkampeerbeleid.Daarnaast hebben
beheersorganisaties te kampen met stijgende
onderhoud- toezicht- en handhavingskosten.

Gebruikers van paalkampeerplaatsen geven aan
dat zij hier verblijven wegens de:
natuurbeleving, back to basic kamperen,
kleinschalig, gratis, uniek, op de bonnefooi
vertrekken.  Overvolle locaties (1) ,
vernielingen van faciliteiten (2) en
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registratiesysteem voor gebruikers (2),
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Aanleiding
Al geruime tijd ontvangt Stichting Wild-Kamperen.nl berichten van paalkampeerders die hun
zorgen uiten over het huidige paalkampeerbeleid. Zij hebben zorgen over het aantal locaties,
het intensieve gebruik van de locaties en de onzekerheid met betrekking tot regelgeving.
Staatsbosbeheer heeft Stichting wild-kamperen.nl benaderd. Vanuit het kantoor in Zeewolde
is gesproken over het beheersbaar maken van de problematiek (overlast, vandalisme,
sluikstortingen), het sluiten van de paalkampeerplaats Campanula en het openen van een
nieuwe locatie in de buurt. Tevens is gesproken over de mogelijkheid om Stichting Wild-
Kamperen.nl gedeeltelijk verantwoordelijk te laten maken voor het beheer van de locatie,
alsmede om intensief betrokken te zijn in de advisering op het gebied van de inrichting van
de nieuwe locatie. 
 
Met het landelijk bureau van Staatsbosbeheer in Amersfoort is gesproken over de diverse
problematieken (overlast, vandalisme, sluikstoringen), alsmede doelgroepen versus
gebruikers, (harmoniserende) regelgeving, eenduidige informatievoorziening en
internationale voorbeelden van onderhoud en beheersbaarheid van paalkampeerlocaties,
waaronder diverse registratiesystemen. Tevens is gesproken over de belangen van de diverse
gebruikers van de locaties, waarbij kernwoorden: ‘leave no trace’, respect voor de natuur,
natuurbeleving, het gevoel van vrijheid en het op de bonne fooi kunnen vertrekken typerend
zijn.
 
Bovenstaande onderwerpen heeft Stichting Wild-Kamperen.nl voorgelegd aan een kleine
klankbordgroep, bestaande uit gebruikers. De reacties en gesprekken  hebben tezamen
geleid tot dit eerste rapport genaamd Paalkamperen - laten we het leuk houden, waarin de
problematieken, doelgroepen, eigenaarschap en oplossingsrichtingen zijn beschreven.
Stichting Wild-Kamperen.nl is altijd bereid om op (deel)onderwerpen een verdiepingsslag te
maken. Uiteraard betrekken wij hierbij de gebruikers en doelgroepen van de
paalkampeerplaatsen.
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Wat is het
Paalkamperen is geen wildkamperen, maar benaderd het gevoel van wildkamperen het
meest. Het is een legale vorm van back to basic kamperen in de natuur. Een verblijf is gratis,
maar wel gebonden aan regelgeving. De basisregels zijn simpel: op iedere locatie bevindt zich
een houten paal, kamperen rondom deze paal is in een cirkel van 10 meter toegestaan. Er
mag maximaal 72 uur aaneengesloten op de locatie verbleven worden en er mogen maximaal
drie trekkerstentjes staan. Een aantal locaties kent aanvullende regelgeving. De faciliteiten
op de locatie zijn altijd basic, maar verschilt per locatie. Rust verstorende activiteiten zijn
nadrukkelijk niet toegestaan.

Doelgroep
Paalkampeerplaatsen zijn oorspronkelijk bestemd om lange afstandswandelaars een
overnachtingsmogelijkheid te bieden. Zodoende zijn de meeste locaties nabij een
langeafstandsroute gelegen. Andere rustzoekende natuurliefhebbers zijn op de locaties
welkom, maar dienen zich uiteraard ook aan strikte regelgeving te houden. Het is bij de
Nederlandse paalkampeerplaatsen vooralsnog niet mogelijk een reservatie voor een plaats te
maken. Men vertrekt op de bonnefooi.

Eigenaarschap
Er zijn verschillende partijen betrokken bij het inrichten, onderhouden en het leveren van
toezicht en handhaving bij paalkampeerplaatsen. De belangrijkste partijen zijn:
 
Staatsbosbeheer: heeft de meeste paalkampeerplaatsen in beheer. Is verantwoordelijk voor
de inrichting- en (groot)onderhoud van paalkampeerlocaties. Tevens houdt men toezicht en
handhaaft men.
 
Particulier: Diverse particuliere initiatieven zijn ontstaan rondom het paalkamperen. Zo zijn
er scoutingverenigingen en lokale lionclubs die zich inspannen voor het creëren van
paalkampeerlocaties. Er is hier over het algemeen minder handhaving.
 
Stichting Wild-Kamperen.nl: Is de belangenbehartiger van back to basic kampeerders,
waaronder de bovenstaande doelgroep is beschreven. De stichting levert daarnaast advies
aan diverse organisaties over de inrichting, onderhoud en het beheersbaar houden van
paalkampeerplaatsen. Zij zet zich tot slot in voor het versterken van de informatievoorziening
op het gebied van paalkamperen en back to basic reizen.
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Huidige probleemschets
Een toenemend gebruik van paalkampeerplaatsen zorgt ook voor een toenemend aantal
overlastgevende locaties. Steeds meer mensen gaan kamperen, deze trend is ook zichtbaar
bij de paalkampeerplaatsen in Nederland en de Bivakzones in België. De bezettingsgraad van
locaties neemt toe, overtredingen worden steeds vaker geconstateerd. De gebruikersgroep
komt steeds vaker niet overeen met de oorspronkelijke doelgroep. Zo staan er regelmatig (te)
grote groepen op de locaties, worden overlastgevende activiteiten uitgevoerd zoals het
betreden van het terrein met gemotoriseerd verkeer of het draaien van muziek, worden
faciliteiten niet met respect gebruikt, komt vandalisme regelmatig voor en leeft men het
verblijfsreglement onvoldoende na. Dit heeft tot gevolg dat de oorspronkelijke doelgroep, die
juist met respect voor de natuur wil verblijven in de natuur, zich regelmatig ergert aan andere
gebruikers. Het verblijfsgenot en de natuurbeleving neemt hierdoor af. Als gevolg van deze
overlast neemt de behoefte aan meer toezicht en handhaving toe. Dit heeft echter ook
financiële consequenties en praktische bezwaren (capaciteit). Aanwezig faciliteiten worden
helaas door onjuist gebruik of doelbewuste vandalisme, vernield. Dit brengt financiële
gevolgen met zich mee en draagt bij aan een minder verblijfsgenot. Dit roept de vraag op
hoe de toekomst van het paalkamperen er in Nederland uit gaat zien. De tabel op de
volgende pagina geeft een inzicht in de meest urgente problematieken en de gevolgen daar
van. 
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Bezettingsgraad locaties neemt toe Hierdoor te veel mensen op een locatie. Met
name in het weekend en tijdens feestdagen.
  - verblijfsgenot neemt af
  - natuurverstoring
  - vraag om meer toezicht en handhaving 
 - verblijf buiten de locatie neemt toe (illegaal
wildkamperen)

Probleem Gevolg

De groep gebruikers komt niet altijd overeen
met de doelgroep.

Mismatch tussen doelgroep en gebruikers. Dit
hoeft geen probleem te zijn indien men zich aan
het verblijfsreglement houdt.
  - vormt discussie onder betrokken partijen
  - vormt discussie onder gebruikers

Overlastgevende activiteiten, zoals
bijvoorbeeld; muziek, gemotoriseerd verkeer
nabij de locatie, het maken van kampvuren
buiten de bestemde faciliteiten, sluikstortingen

Overtreding van het verblijfsreglement. 
  - verblijfsgenot neemt af
  - natuurverstoring
  - vraag om meer toezicht en handhaving
  - stijgende onderhoudskosten

Vandalisme zoals bijvoorbeeld: vernielingen van
faciliteiten, maar ook bijvoorbeeld het kappen
van bomen.

Vandalisme gaat verder dan overlastgevende
activiteiten.
  - verblijfsgenot neemt af
  - natuurverstoring / schade
  - vraag om meer toezicht en handhaving
  - stijgende onderhoudskosten

Tabel 1 | Problemen bij paalkampeerplaatsen en de gevolgen daar van *

*dit hoeft geen probleem te
zijn zolang het over de week
verdeeld is en de gebruikers zich
aan het verblijfsreglement
houden.

*  De bovenstaande problemen en de gevolgen daarvan zijn in kaart gebracht door Stichting Wild-Kamperen.nl. De informatie is verkregen
door: gesprekken met betrokken partijen, gebruikers en eigen ervaringen, daarnaast is informatie verkregen via het meldpunt natuurschade
en overlast (Stichting Wild-Kamperen.nl). 4



Gebruikersbehoefte
De gebruikers van paalkampeerplaatsen geven in meerderheid aan dat vooral de overvolle
locaties (1) , vernielingen van faciliteiten (2) en rustverstorende activiteiten (3)  de grootste
bron van ergernissen zijn. Zij hebben in mindere mate een probleem met het niet
overeenkomen van de gebruikersgroep met de oorspronkelijke doelgroep. Waarbij wel
opgemerkt wordt dat de gebruikers zich dan wel aan het verblijfsreglement moeten houden.
Een ander opvallend veelgenoemde bron van ergernis is het gebruik van grote tenten (anders
dan trekkerstenten). De gebruikers geven aan dat hierdoor een andere natuurbeleving
ontstaat. Zij hebben in dat geval het gevoel op een natuurcamping te staan. Dit gevoel wordt
nog eens versterkt wanneer de locatie overvol is (meer dan drie tenten). Gebruikers geven
aan dat zij het liefste een trekkerstent, bivakzak, hangmat of andere kleinschalige back to
basic vorm van overnachten zien. Het overgrote deel van de gebruikers geeft aan geen
problemen te hebben met andere gebruikers op de locatie. Het sociale aspect van
paalkamperen (het gezamenlijk rond het kampvuur zitten) is een veelgehoorde uitspraak. Het
sociale aspect wordt met name prettig ervaren als het gelijk gestemde gebruikers betreft
(natuurbeleving centraal, back to basic verblijf, respect voor verblijfsreglement). Indien dit
niet overeenkomt, wordt het verblijf van andere gebruikers vaak als negatief ervaren. Er
wordt zeer wisselend gedacht als het gaat over een ‘aanspreekcultuur’, waarbij gebruikers
andere gebruikers aanspreken op het niet naleven van het verblijfsreglement. Hier liggen
verschillende oorzaken aan ten grondslag. Een merendeel van de gebruikers geeft aan zelf
onvoldoende op de hoogte te zijn van het (lokale) verblijfsreglement. Omdat zij onvoldoende
kennis hebben van de verblijfscode handelen zij vaak op intuïtie. De meeste gebruikers
zeggen uiteindelijk niet over te gaan tot het daadwerkelijk aanspreken van andere
gebruikers. Het is opvallend om te constateren dat op locaties die in kaart gebracht zijn door
Stichting Wild-Kamperen.nl gebruikers aangeven beter op de hoogte te zijn van het
verblijfsreglement. Zij geven aan de lokale situatie, omgeving en regelgeving beter te kennen.
Een kanttekening moet hierbij wel geplaatst worden: het is niet uit te sluiten dat de locaties
die op de website van de stichting staan intensiever gebruikt worden omdat regelgeving en
de lokale situatie hier helder staan omschreven (aanzuigende werking). Op de vraag waarom
gebruikers verblijven op een paalkampeerplaats worden de volgende antwoorden veelvuldig
gegeven; natuurbeleving, back to basic kamperen, kleinschalig, gratis, uniek, op de
bonnefooi vertrekken. Gebruikers hebben een helder idee over hoe een paalkampeerlocatie
ingericht zou moeten zijn. In dit rapport gaan wij daar echter niet verder op in omdat dit
rapport zich specifiek richt tot het beperken van overlast en het beheersbaar houden van
locaties.
 
 
 
 
 

1. Overvolle locaties (meer dan drie tenten)

2. Vernielingen van faciliteiten

3. Rustverstorende activiteiten

Tabel 2 | Top drie ergenissen volgens gebruikers van paalkampeerplaatsen in Nederland
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Beheersmaatregelen
De inzet van (extra) beheersmaatregelen draagt bij aan het verminderen van de
problematieken, maar zorgt ook voor mogelijke verschuivingseffecten (gevolgen voor
natuurbeleving, financiële gevolgen, capaciteitsgevolgen). Uitgaande van de drie
geprioriteerde ergernissen volgens gebruikers; overvolle locaties (1) , vernielingen van
faciliteiten (2) en rustverstorende activiteiten (3), zou hier volgens de gebruikers de aandacht
naar toe moeten gaan. Bij de opties voor beheersmaatregelen is uiteraard ook gekeken naar
de gevolgen voor de betrokken partijen. Evenredigheid en proportionaliteit zijn hierbij het
uitgangspunt.
 
Bij het formuleren van (extra) interventies om het paalkamperen voor zowel gebruikers als de
betrokken partijen aangenamer te maken is gebruik gemaakt van voorbeelden uit België en
Duitsland, alsmede gesprekken met paalkampeerders en gebruikers. In dit rapport worden
vier voorbeeld interventies verder uiteengezet.
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1.
Optimaliseren informatievoorziening
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1 optimaliseren informatievoorziening

Versterk de informatievoorziening richting de gebruikers van paalkampeerlocaties. Dit betreft
allereerst het verblijfsreglement, maar ook informatie over de faciliteiten die op de
paalkampeerplaats aanwezig zijn. Gebruikers zijn hierdoor beter voorbereid. Daarnaast acht
Stichting Wild-Kamperen.nl het van belang om ook het ‘doel’ van de paalkampeerplaatsen
helder uiteen te zetten. Dit vergroot het begrip voor het verblijfsreglement. Daarnaast
adviseren wij de regelgeving te harmoniseren: creëer 1 verblijfsreglement waar incidenteel
lokaal beargumenteerd van af geweken kan worden. Toegankelijke en eenduidige informatie
maakt handhaving en toezicht duidelijker. Zorg dat deze informatie zowel online verkrijgbaar
is, maar ook op de locatie zelf. Stichting Wild-Kamperen.nl ziet voor zichzelf een belangrijke
rol weggelegd om de informatievoorziening richting de gebruikers te kanaliseren. Daarnaast
stelt de stichting graag in samenspraak met betrokken partijen het geharmoniseerde
verblijfsreglement op. Deze maatregel haakt in op de drie prioritaire thema’s: het reduceren
van overvolle locaties (1), vernielingen van faciliteiten tegen gaan (2), rust verstorende
activiteiten beperken (3).

+ reduceren van overvolle locaties
+ vernielingen van faciliteiten tegen gaan
+ rust verstorende activiteiten beperken
+ aanspreekbaarheid van gebruikers vergroten
+ verblijfsgemak vergroten: gebruikers zijn beter
voorbereid
+ wildkamperen verminderen

# kosteninvestering
# tast wellicht de lokale beleidsvrijheid van de
boswachter aan
# minder grijs gebied voor gebruikers, hierdoor
minder ruimte om 'je eigen gang te gaan' als
gebruiker.

Voordeel Kanttekening

Tabel 3 | Optimaliseren van de informatievoorziening

Het optimaliseren van de informatievoorziening kan worden vormgegeven door middel van
een website waarop in ieder geval de locatie, faciliteiten en regelgeving is weergegeven. Maar
ook fysiek op paalkampeerplaatsen moet de regelgeving helder zijn: verblijfsregelement en
contactgegevens om problemen en/of suggesties te melden.  Het is tevens verstandig om
zogenoemde 'uitwijklocaties' zowel online- als offline te beschrijven.  Indien de locatie vol is
kan de gebruiker doortrekken naar een nabijgelegen alternatief, zoals bijvoorbeeld een
andere paalkampeerlocatie of groepsterrein van Staasbosbeheer.
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2.
Registratiesysteem voor gebruikers
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2 Registratiesysteem voor gebruikers

Veel gebruikers geven aan dat het ‘op de bonnefooi’ kunnen vertrekken bijdraagt aan het
gevoel van vrijheid. Dit is een van de kenmerkende elementen voor paalkamperen.
Desalniettemin zijn veel locaties overvol en reizen nieuwe gebruikers vaak niet door als zij bij
een reeds volledig bezette  locatie aankomen. In omringende landen heeft men om dit
probleem te ondervangen verschillende registratiesystemen opgezet. Het opzetten van een
registratiesysteem draagt bij aan het reduceren van de overvolle locaties, daarnaast is het
dan ook bekend wie er op de locatie staat en hoelang deze persoon op de locatie verblijft.
Personen zijn hierdoor makkelijker aanspreekbaar en zullen eerder geneigd zijn om het
verblijfsreglement na te leven. Een door gebruikers veel genoemd nadeel is dat dit ten koste
gaat van ‘het op de bonnefooi’ kunnen vertrekken. Stichting Wild-Kamperen.nl is bekend met
verschillende registratievormen (AVG-proof). Wij gaan hierover graag het gesprek aan omdat
dit erg afhankelijk is van de mogelijkheden wat betreft financiën, onderhoud en beheer.

+ reduceren van overvolle locaties
+ vernielingen van faciliteiten tegen gaan
+ rust verstorende activiteiten beperken
+ aanspreekbaarheid van gebruikers vergroten
+ kan interactief zijn, dus versterkt de
informatievoorziening en betrokkenheid van
gebruikers

# kosteninvestering
# Neemt bij gebruikers een deel van het gevoel
van vrijheid af: 'het op de bonnefooi kunnen
vertrekken'.
# beheer van registratiesysteem

Voordeel Kanttekening

Tabel 4 | Registratiesysteem voor gebruikers

Stichting Wild-Kamperen.nl stelt voor om in ieder geval op een overlastgevende locatie te
starten met een eenjarige  pilot registratiesysteem paalkamperen. Tijdens deze pilot willen we
het gebruik, de overlast en de tevredenheid van gebruikers en betrokken partijen monitoren.
Deze ervaringen kunnen na een jaar jaar gebruikt worden om definitief wel of niet (deels) over
te stappen op een registratiesysteem. Stichting Wild-Kamperen.nl acht het niet verstandig om
zonder pilot een registratiesysteem in te voeren omdat dit direct van invloed is op het
concept paalkamperen.
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3.
Bivaklocatie
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3 Bivakplek

Een substantieel deel van de huidige paalkampeerplaatsgebruikers heeft behoefte om
bushcraft-achtige activiteiten uit te kunnen oefenen op de locatie. Deze gebruikers hebben
geen behoefte aan voorzieningen, anders dan een vuurpit. Er zou overwogen kunnen worden
om in de behoefte van deze groep gebruikers te voorzien. Hiervoor zou een bivakplek
gecreëerd kunnen worden. Deze locatie zou dan toegankelijk zijn voor groepen bushcrafters
(tot maximaal 15 personen). Deze specifieke doelgroep maakt geen gebruik van tenten, maar
gebruikt vaak een hangmat of bivakzak als overnachtingsfaciliteit. Door een dergelijke locatie
te creëren wordt de belasting op paalkampeerplaatsen verminderd en wordt tevens voorzien
in de behoefte van deze specifieke doelgroep.
 
Stichting Wild-Kamperen.nl ziet voor zichzelf een rol weggelegd om gebruikers te betrekken
bij de inrichting van een dergelijke locatie. Ook gaan wij graag het gesprek aan over een
mogelijke beheers- aanspreekfunctie voor een dergelijke locatie.

+ reduceren van overvolle locaties
+ voorzien in de behoefte van een substantiële
groep gebruikers
+ Gevoel van vrijheid blijft
+ Geen investeringskosten voor faciliteiten
+ lage onderhoudslasten

# kosteninvestering: (extern) toezicht,    
 bosperceel

Voordeel Kanttekening

Tabel 5 |  Bivakplek voor buscraftactiviteiten
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4.
Extra paalkampeerlocaties
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4 Extra paalkampeerplaatsen

Momenteel is het zo dat de huidige paalkampeerlocaties onvoldoende dekkend zijn in
Nederland. Zo zijn in het noorden van het land onvoldoende paalkampeerlocaties. Hierdoor
worden de locaties in midden Nederland extra zwaar belast.  Daarnaast constateren wij dat
het in de praktijk lastig is om een back-up locatie te vinden op afzienbare afstand van een
andere locatie. Hierdoor besluiten veel kampeerders toch te overnachten op een reeds volle
locatie. Het toevoegen van extra locaties draagt bij aan het vergroten van de dekking en
draagt tevens bij aan het beter verdelen van kampeerders over verschillende locaties.
 
Stichting Wild-Kamperen.nl ziet voor zichzelf een rol weggelegd in het betrekken van de
gebruikersgroep bij de inrichting van nieuwe locaties en de geografische keuze voor nieuwe
locaties. Daarnaast staan wij open voor een toezichthoudende rol.

+ reduceren van overvolle locaties
+ backup locaties
+ Gevoel van vrijheid blijft
+ landelijke dekking en betere aansluiting op
lange afstandswandelroutes

# kosteninvestering
#  vraagt wellicht om extra toezicht en
handhaving

Voordeel Kanttekening

Tabel 6 | extra paalkampeerplaatsen in Nederland

Stichting Wild-Kamperen.nl is bereid om te kijken naar de mogelijkheden om ook in
samenwerking met de eigenaar van de paalkampeerplaatsen en het terrein te kijken naar de
mogelijkheden tot het opzetten en beheren van locaties. Op veel plekken ontbreekt het aan
toezicht. Mogelijk kan Stichting Wild-Kamperen.nl hier met vrijwilligers invulling aan geven.
Dit is echter afhankelijk van verschillende factoren zoals financiën, mankracht, locaties en de
vraag van de terrein- of paalkampeerplaatseigenaar. Op basis van maatwerk kan er worden
gekeken naar deze mogelijkheden.
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de kunst om van weinig alles te maken


