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Column

Groei voor  
Natuur kampeerterreinen

Kamperen in de natuur is populair. De overnachtingscijfers op de Na-
tuurkampeerterreinen stegen in 2018 met maar liefst 17 procent. Meer 
dan 58.000 kampeerders kochten Het Groene Boekje, de gids met daarin 
alle Natuurkampeerterreinen en de benodigde Natuurkampeerkaart. Een 
absoluut record. Ook het groepskamperen neemt in populariteit toe, 
daar steeg het aantal overnachtingen bij de Natuurkampeerterreinen met 
7 procent. De verklaring voor de groei ligt deels bij het warme weer van 
afgelopen zomer. Maar er kwamen ook vijf nieuwe groepsterreinen bij. 
Naast de 134 Natuurkampeerterreinen in Nederland en elf in Frankrijk, 
is er in 2019 voor het eerst een Belgisch kampeerterrein aangesloten: 
Camping Beau Rêve in de Ardennen.

Golfbewegingen
De Russische econoom Nikolaj Kondratieff 
werd in het begin van de twintigste eeuw 
beroemd met zijn theorie over de conjunc-
tuurgolven. Over (vaste) periodes van groei 
en stagnatie in de economie. Ik moest denken 
aan Kondratieff toen ik in de geschiedenis 
van RECRON dook. Is er sprake van bepaalde 
wetmatigheden in het werk van een branche-
organisatie?  De vraag stellen is hem beant-
woorden.  Ik lees een willekeurig nummer 
van het ‘ORKAVA-Bulletin’ uit 1955. ORKAVA 
(‘Organisatie van kamp- en vacantiebedrijven’) 
is een van de voorlopers van RECRON. Na ‘een 
woord ter opwekking’ van het bestuur worden 
‘doel en werkwijze’ duidelijk gemaakt. ORKAVA 
is er voor ‘het behartigen van de belangen van 
haar leden bij de bevoegde autoriteiten, in de 
ruimste zin des woords’ en ‘het samenwerken 
met andere verenigingen, organisaties etc.’ 
 Geschreven wordt over ‘voorlichting, propa-
ganda, gezamenlijke inkoop en cursussen’. In 
een artikel over het ‘vreemdelingenverkeer’ le-
zen we over een enorme stijging van het aan-
tal buitenlanders. Van 500.000 in 1947 tot 2,1 
miljoen in 1955. En in een advertentie wordt 
de leden Weesper kluit margarine aangebo-
den (‘spat niet in de pan en geeft een bruine 
gebonden jus’). Voor vegetariërs (!) is er het 
zuiver plantaardige Kampong.  In een ander 
artikel valt het woord massatoerisme. Gepleit 
wordt voor ‘spreiding in tijd en ruimte’. Ik sla 
een ‘Rekreaksie’ uit 1971 open. De burgemees-
ter van Barneveld is kritisch over het plaatsen 
van caravans en zomerhuisjes op agrarische 
gronden. Muziek- en auteursrechten stijgen. 
En op de achterkant van het blad adverteert 
Seijsener… L’histoire se répète. Sterker nog, de 
cirkel is helemaal rond als ik lees dat het secre-
tariaat van ORKAVA gevestigd was in Leusden. 
Laat dat nou de plaats zijn waar RECRON en 
HISWA gaan samenwonen …

Martin Maassen,
waarnemend 
directeur RECRON
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