2020

JAARVERSLAG

STICHTING
WILD-KAMPEREN.NL

JAAR 2020

JAARVERSLAG

Terugblik en kijk op 2021
2020 Was voor de meeste mensen en sectoren een slecht jaar. Al vroeg in het jaar sloeg het coronavirus om zich
heen en zorgde ervoor dat veel voorzieningen werden gesloten. In zeer korte tijd zag de wereld er ineens heel
anders uit. Mensen trokken massaal de natuur in voor ontspanning. Dit zagen wij ook in de bezoekersaantallen op
de website en de interactie op onze social media kanalen. We hebben veel nieuwe bezoekers mogen verwelkomen
en zijn hiermee als platform nog verder gegroeid. Hiermee krijgen liefhebbers van kamperen in de vrije natuur een
grotere stem, dank daarvoor!
Voor paalkampeerliefhebbers had 2020 helaas nog een negatieve verrassing. De paalkampeerplaatsen van
Staatsbosbeheer werden definitief opgeheven. Dit ondanks de gesprekken die nog gaande waren tussen Stichting
Wild-Kamperen.nl en Staatsbosbeheer. Een voorbarig besluit, aangezien er voldoende haalbare alternatieven zijn
aangedragen door Stichting Wild-Kamperen.nl. Hier is echter nooit inhoudelijk op gereageerd door
Staatsbosbeheer. Stichting Wild-Kamperen.nl staat nog steeds open voor het voortzetten van deze gesprekken
met Staatsbosbeheer. Tegelijkertijd werkt Stichting Wild-Kamperen.nl ook aan een eigen alternatief, we hopen
hier snel meer over te kunnen melden!

''wildkamperen is de
kunst om van weinig
alles te maken.''

Het bestuur
Mathieu Ogay
Bas van der Voort
Chiem Prinsen

Kom in contact!
www.wild-kamperen.nl
Info@wild-kamperen.nl

Stichting Wild-Kamperen.nl kijkt uit naar een mooi 2021 waarin de maatschappij weer op gang komt en
liefhebbers van vrijkamperen weer meer mogelijkheden krijgen in eigen land. Komend jaar gaan wij (zodra de
maatregelen het weer toelaten) flink wat nieuwe locaties in kaart brengen, in binnen- en buitenland! Net als
afgelopen jaar kunnen jullie ook weer de nodige productreviews van ons verwachten! We zoeken voor dit jaar
weer een aantal gastbloggers, aarzel niet om ons hierover te benaderen!

@Wildkamperen
@Wildkamperen
Stichting Wild-Kamperen.nl

Laat ik afsluiten met een woord van dank aan al onze trouwe volgers. Samen vormen we een groot platform en
geven we liefhebbers van vrijkamperen een stem! We streven er naar om laagdrempelig en persoonlijk met elkaar
in contact te blijven. Aarzel dus niet om contact met ons op te nemen, of een keer aan te sluiten tijdens een trip!
Stichting Wild-Kamperen wenst iedereen een mooi, gezond en avontuurlijk 2021!
Met avontuurlijke groet,
Mathieu Ogay
Voorzitter Stichting Wild-Kamperen.nl
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FEITEN & CIJFERS
Stichting Wild-Kamperen.nl
Stichting Wild-Kamperen.nl werkt actief aan het behouden, versterken en ontwikkelen van recreatieve mogelijkheden in de natuur, met bijzondere
aandacht voor vrij kamperen. 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. Stichting Wild-Kamperen.nl is een volledig onafhankelijke stichting. Wij zijn financieel onafhankelijk en niet
gelieerd aan een andere organisatie.
Onze activiteiten worden beschreven op de digitale kampeerplaats. Wij zijn het gehele jaar geopend! Onze kampeerplaats is een verzamelplaats
van al onze activiteiten. Zo schrijven wij vaak over (outdoor)producten die wij getest hebben, bijzondere overnachtingslocaties waar wij verbleven
en back-to-basic trips die wij deden. Natuureducatie is een belangrijke activiteit van de stichting, dit wordt vormgegeven door middel van
laagdrempelige workshops en het produceren van (instructie) video’s. Daarnaast geven wij gastbloggers een podium om hun kampeerervaring te
delen. Regelmatig zijn wij op (kampeer) evenementen te vinden waar wij vertellen over onze activiteiten, maar het liefste zitten wij in de natuur
om daar te genieten (maar ook te werken) aan een volgende blog.

ORGANISATIE

3 bestuursleden
6 vaste vrijwilligers
0 bezoldigde medewerkers / bestuurders
3 vaste samenwerkingspartners
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1 | Wat is jouw mooiste wildkampeerervaring van 2020?

Chiem: De eerste trip het afgelopen jaar vond ik het mooist. Dat was in België, we verbleven in een erg mooi bosrijk gebied met
rotsblokken en een wild stromend riviertje. Veel sporen van (groot)wild en mooie spotplekken. Het belangrijkste is voor mij goed
gezelschap en goede gesprekken rond het kampvuur.
Mathieu: Mijn mooiste kampeerervaring in 2020 was in België bij Bivakzone Hooilingen. Een locatie met alles erop en er aan.
Waterpomp, composttoilet, platforms, vuurplaats en zelfs blokken brandhout! Al ben ik persoonlijk meer van de locaties zonder
voorzieningen: deze locatie liet net na de sluiting van de paalkampeerplaatsen zien dat het toch nog mogelijk is! En wat een
prachtige locatie!
Bas: Toen we in de winter naar België gingen! De locatie was erg mooi: een bosrijke omgeving, afgesloten voor gemotoriseerd
verkeer: het enige wat je hoorde waren de geluiden van de natuur. De locatie beschikte over een centrale schuilhut en vuurplaats.
Verder was er stromend water (een ijskoud beekje) in de buurt. Het was een van de eerste keren dat ik mijn hangmat set-up
gebruikte, ik heb toen heerlijk geslapen!

H o o il in g e n 2 0 2 0

B e l g ië 2 0 2 0

België 2020

Waar ben je trots op als je terug kijkt op het afgelopen jaar? | 2

Mathieu: Ons platform is afgelopen jaar enorm gegroeid. Steeds meer mensen sluiten zich bij ons aan. Dat zorgt voor een grotere
stem voor de liefhebbers van vrijkamperen. Ik ben trots op deze groei!

Chiem: Waar ik het meest trots op ben is dat ondanks de COVID-19 pandemie we er het beste van weten te maken. We zijn als
stichting minder actief dan vooraf gehoopt, maar als je dan weer naar de cijfers kijkt mogen we erg trots zijn met ruim 140.000
bezoekers, wauw! Persoonlijk ben ik ook trots op mijn job switch. Ik heb de buitensport achter mij gelaten en heb mij aangemeld bij
de Koninklijke Landmacht. In maart 2020 moest ik mij melden in Oirschot voor de Algemene Militaire Opleiding. Deze heb ik in
september behaald als ''best man''. Een ervaring om nooit te vergeten!
Bas: De COVID-19 crisis hakte er behoorlijk in, ineens mochten we veel dingen niet meer, waaronder wildkamperen. We hebben
ondanks dat onze tijd goed besteed, onder andere door het onderzoeken van alternatieven voor de gesloten paalkampeerplaatsen in
Nederland. We blijven daarbij trouw aan onze principes: principieel, in plaats van commercieel! Daar ben ik trots op!

3 | Wat haalt de ultieme wildkampeerder in jou naar boven?

Bas: Als we in een natuurlijke omgeving verblijven, met zo min mogelijke menselijke invloeden. Een locatie zonder voorzieningen en
dan zelf een tarp-shelter bouwen. Na het inrichten van het kamp is het tijd om vuur te maken en te koken. De geur van speklappen,
een slok whiskey, goed gezelschap en genieten van de schemering blijft erg mooi!
Chiem: Als ik weer eens in de bossen wandel, rugzak om, goed schoeisel aan voor een lange wandeling. Dan kijk ik altijd naar mooie
plekken waar ik wel zou willen kamperen, alleen jammer dat dat niet zomaar kan en mag natuurlijk.
Mathieu: Er bestaat geen prettiger gevoel dan bij een kampvuur te zitten, terwijl alles om je heen donker is en je enkel het geluid van
de natuur om je heen hoort. Een natuur die zoveel mogelijk ongerept is, locaties die zo eenvoudig en natuurlijk mogelijk zijn. Als je
tijdens zo'n avond in je hangmat kruipt is het avontuur compleet. Geen bed slaapt zo lekker als mijn hangmat!
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Hoe ziet jouw ideale basecamp eruit? | 4

Chiem: Mijn ideale basecamp ziet er als volgt uit: tarpje strak gespannen op een berg met uitzicht op een meer diep in het bos. Lichte
regen en een graad of 10 / 15. Knisperend vuurtje bij mijn onderkomen met een zacht pruttelend stoofpotje, top!
Bas: Een tarpshelter op een veilige afstand van een kabbelend riviertje waarbij ik aan de ene kant het water zie en aan de andere
kant een knisperend kampvuur heb. Naast het kampvuur staat de percolator voor de versie koffie in de ochtend. De omgeving is
dichtbebost met naaldbomen en er zijn verder geen voorzieningen. Het kamp gaat in de natuur op!
Mathieu: Een locatie zonder voorzieningen. Enkel ongerepte natuur met een aantal bomen die geschikt zijn voor hangmatten.
Centraal tussen de hangmatten of tenten/tarps brandt een mooi kampvuur. Veel meer is er niet nodig. De omgeving maakt je base
camp mooi!

Goed eten

Een mooi vuur

Comfortabele shelter

5 | Wat hoop je dat 2021 op het gebied van wildkamperen brengt?

Bas: Ik hoop dat we we samen met de outdoorcommunity in 2021 kunnen werken aan nieuwe locaties. Er zijn genoeg particulieren
die mee willen werken en in de community zit veel kennis, daar moet je als stichting gebruik van maken! Wie weet kunnen we nieuwe
locaties openen aan internationale wandelnetwerken of gaan we locaties zelf in beheer nemen.
Mathieu: Ik hoop dat wij in 2021 het vrijkamperen in Nederland nieuw leven in kunnen blazen door nieuwe locaties te openen samen
met partners en gebruikers! Legale plekken waar je écht kan genieten van de natuur om je heen. Het zou mooi zijn als deze plekken
worden onderhouden en aangelegd door de gebruikers, in afstemming met de terreineigenaren. Dit voorkomt overlast en zorgt voor
ideale locaties!
Chiem: Weer wat meer tripjes, misschien een keer voor een langere tijd en wat verder weg. Zuid-Duitsland, Noord-Frankrijk of
Scandinavië. Het terrein wat moeilijker begaanbaar. Als ik er aan denk wil ik de rugzak al pakken!
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