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En het is...

Acht ondernemers laten zien hoe ze recreatie in Groot-Amsterdam een 
nieuwe impuls geven. Hun aanbod is helaas zelden gratis, toch inspireert 
hun frisse, onconventionele aanpak recreatieschappen hopelijk om 
zichzelf opnieuw uit te vinden. Zodat recreatie geen speeltje wordt van 
hogeropgeleide, witte mensen.

Dichtbij-
huis-
toerisme

Recreëren op fietsafstand 
van de stad heeft 
een belegen imago: je 
vlieger oplaten op een 
gladgeschoren speelweide, 
barbecueën onder 
toezicht van buitengewone 
opsporingsambtenaren. 
En als er al uit de band 
wordt gesprongen, dan 
massaal tijdens een 
festival. Nee, daar haalt de 
echte natuurliefhebber/
stiltezoeker/wandelaar 
zijn neus voor op, hij kent 
betere plekjes, al moet hij wel 
verdringen dat hij daarvoor 
ver moet rijden of vliegen.

Nog los van het feit dat 
je genoeg geld moet hebben 
om je zulke uitstapjes te 
kunnen permitteren en dat 
de belasting van het milieu 
aanzienlijk is, doen deze 
elitaire vooroordelen geen 
recht aan de kwaliteiten 
van bijvoorbeeld ’t Twiske 
en De Tuinen van West. 
Maar belangrijker nog: de 
coronacrisis laat zien dat 
recreatie onder handbereik 
essentieel is voor een stad, 
en dat recreatieschappen 
en recreatiegebieden daarin 
een belangrijke schakel 
vormen. De vernieuwing van 
deze gebieden, die sowieso 
al noodzakelijk was, heeft 
daarmee aan urgentie 
gewonnen.

Dit boekje bevat 
de resultaten van een 
onderzoek naar nieuwe 
vormen van recreatie in 
Groot-Amsterdam, waartoe 
de onafhankelijke denktank 
Stad-Forum opdracht gaf 
en dat begin 2020 werd 
afgerond. Er was dus geen 
virusje aan de lucht toen 
Mattijs ten Berge en Onno 
Aerden acht ondernemers 
met een nieuwe kijk op 
recreatie interviewden, maar 
dat doet aan de adviezen, 
inzichten en lessen niets af, 
integendeel.

Spelen, 
water, 
groen, 
eten, 
over-
nachten, 
welzijn 
en 
erfgoed

Aan het woord komen 
ondernemers die oog hebben 
voor de ecologische en 
maatschappelijke impact 
van hun onderneming. Wat ze 
bindt, is dat ze nieuwe inhoud 
en betekenis geven aan het 
dichtbijhuistoerisme voor 
stadsbewoners. Daarmee 
komen ze tegemoet aan 
de wensen van een nieuwe 
generatie recreanten, die 
door overheden moeilijk te 
bedienen is. Een generatie  
die echt buiten wil zijn, zónder 
de verantwoordelijkheid uit 
het oog te verliezen voor  
de natuur waarvan ze  
gebruik maakt.

Een restaurant? Prima, 
maar dan wel op een 
forteiland – dat ook nog 
eens zo duurzaam mogelijk 
van energie wordt voorzien. 
Een speelterrein? Uitstekend, 
maar dan wel ontdaan van 
kleurige wipkippen en al te 
bedachte speeltoestellen: 
‘Hier kun je moe, vies en  
nat worden.’

De initiatieven bestrijken 
een breed palet. Bij een 
poging ze in te delen kwamen 
we tot zeven categorieën: 
spelen, water, groen, eten, 
overnachten, welzijn en 
erfgoed. Gemiddeld vallen 
ze onder iets meer dan drie 
categorieën, De Hoorneboeg 
scoorde er zelfs vijf.
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De initiatieven 
verschillen ook in de manier 
van financiering. Precies 
de helft ontvangt geen 
enkele vorm van subsidie, 
twee kregen startsubsidies 
(voor de verbouwing en 
renovatie van monumentale 
gebouwen), een derde krijgt 
een exploitatiesubsidie (voor 
de  personeelskosten van 
jongeren met afstand tot de 
arbeidsmarkt) en slechts één 
initiatief, Het Woeste Westen, 
ontvangt beide vormen 
van subsidie, niet toevallig 
is dit het enige dat gratis 
toegankelijk is.

Ook de omvang loopt 
flink uiteen: van vijfduizend 
tot meer dan honderdduizend 
bezoekers per jaar, van drie 
tot honderd werknemers, en 
van nul tot vijftig vrijwilligers/
stagiairs.

Het oudste initiatief 
dateert van 2004 (Fun Forest, 
de eerste vestiging was 
overigens niet in Amsterdam, 
maar in Venlo), het jongste is 
Sumowala, dat nog op zoek 
is naar een geschikt stuk 
landbouwgrond om kleine 
recreatienederzettingen te 
bouwen. De gemiddelde tijd 
tussen idee en realisatie 
bedraagt net iets meer dan 
drie jaar.

Hoe inspirerend deze nieuwe 
recreatie ook is, er kleven 
ook nadelen aan deze 
marktgedreven, particuliere 
benadering. Ondanks hun 
idealistische uitgangspunten 
zijn zeven van de acht 
initiatieven niet gratis 
toegankelijk, en vergen zes 
van de acht zelfs een flinke 
portemonnee.  

Ook op het gebied van 
inclusiviteit is nog veel te 
winnen. Eén ondernemer zet 
marketing in om Marokkaanse 
Nederlanders te verleiden 
tot een bezoek, een ander 
geeft soms toegangskaarten 
weg aan minderbedeelden, 
maar voor de rest geldt wat 
een derde stelde tijdens 
de expert meeting met alle 
betrokken ondernemers: 
om de exploitatie rond te 
krijgen zijn tarieven nodig die 
de doelgroep beperken tot 
voornamelijk hogeropgeleide, 
witte mensen. Daar liggen, 
om het heel voorzichtig uit te 
drukken, nog uitdagingen.

Ondanks deze 
kanttekeningen leveren de 
gesprekken uit dit onderzoek 
een frisse, onconventionele 
kijk op recreatie, die zowel 
zakelijk aantrekkelijk is als 
inhoudelijk goed doordacht. 
Deze inzichten kunnen de 
recreatieschappen stimuleren 

bij hun heroriëntatie. 
Veelbelovend is Fun Forest 
in dit verband: het gaf een 
nieuwe impuls aan het 
klassieke Amsterdamse Bos.

Innoverende en 
dwarsdenkende ondernemers 
kunnen lokale en regionale 
overheden en betrokken 
organisaties helpen recreatie 
opnieuw te doordenken: 
wat streef je na, op wie 
mik je, welke beleving bied 
je, wat geef je mensen en 
wat verlang je daarvoor 
terug? Hoe combineer je 
recreatie met revitalisering 
en verrijking van landschap 
en natuur? En hoe waarborg 
je daarbij algemene, gratis 
toegankelijke dagrecreatie? 
Want recreatie om de 
hoek voor álle inwoners is 
een voorwaarde voor een 
gezonde maatschappij.

En het is...

De recrea-
tisering 
van de 
regio

De recreatieve druk op de groene ruimte blijft stijgen: trekt Groot-
Amsterdam nu al 64 miljoen bezoekers, straks zijn het er 86 miljoen. 
En die laten zich steeds lastiger in een mal persen. Het recreatiebeleid 
schreeuwt om vernieuwing, maar weten we daarvoor wel genoeg? 
JaapJan Berg sprak met onderzoekers en beleidsmakers.
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Half augustus van dit jaar ging in het 
Groningse Winsum de vlag uit nadat het 
de titel ‘Mooiste dorp van Nederland’ had 
gewonnen. Een heerlijke opsteker voor het 
dorp dat nog niet zo lang geleden vooral 
vocht tegen de gevolgen van krimp en 
aardgaswinning. Vier jaar geleden stond er 
nog bijna 35 procent van de winkelruimte leeg. 
Nog nagloeiend van trots werden de ruim 
zevenduizend bewoners echter in een mum 
van tijd geconfronteerd met flink groeiende 
bezoekersaantallen, een bedreiging voor 
de prijswinnende rust en schoonheid. Een 
volgende trofee, namelijk die van ‘drukste dorp 
van Nederland’, lag zo onbedoeld voor het 
grijpen.
Er woedt een soms verbeten strijd in 
de vele prachtige, liefelijke en semi-
arcadische landschappen die ons land rijk 
is. Aantrekkelijke groene, landschappelijke 
gebieden, natuurschoon met bijbehorende 
lommerrijke stadjes, kerkjes en molens – in rap 
tempo verliezen ze hun nostalgisch getinte 
onschuld en groeien ze uit tot splijtzwammen.
Wat is er aan de hand? De geliefde 
landschappelijkheid dient steeds vaker als 
achtergrond voor uiteenlopende wensen 
van uiteenlopende gebruikers, variërend van 

bewoners en ondernemers, tot bezoekers, 
recreanten en toeristen. Elke categorie houdt 
er specifieke voorkeuren en eisen op na. 
Bewoners en natuurliefhebbers prefereren 
doorgaans rust, sportieve recreanten zien 
graag veel fietspaden en een fijn trimparcours, 
en ondernemers willen vooral dat hun locaties 
goed bereikbaar zijn en dat er voldoende 
parkeerruimte is. Eén van de eerst gehoorde 
klachten in Winsum was dan ook dat het 
dorp over te weinig parkeerplaatsen en 
fietsenrekken beschikte.1

Grijze recreatiegebieden 
De groene, landschappelijke gebieden 
worden door steeds meer mensen gebruikt. 
Zo becijferde het Nederlands Bureau voor 
Toerisme en Congressen (NBTC) in 2019 
dat de stijgende lijn van binnenlandse en 
buitenlandse bezoekers pas het begin is 
van een veel forsere groei. Er wordt een 
verdere groei van 42 miljoen binnenlandse en 
buitenlandse bezoekers in 2017 naar ruim 59 
miljoen in 2030 voorzien.2 Natuurlijk gaan niet 
al die bezoekers naar groene gebieden, maar 
ze zullen die zeker ook niet ongemoeid laten. 
En dat was allemaal nog voor de coronacrisis, 
die abrupt een einde maakte aan het 

schier onbeperkte mondiale toerisme, maar 
daardoor ook leidde tot een steeds intensiever 
gebruik van meer nabijgelegen recreatieve 
ruimte.
De recreatieve ruimte wordt zo steeds meer 
een niet-stressloze ruimte. Dat werkt voor 
sommige mensen prima, maar voor anderen 
dus juist niet. Beide typen voorkeuren lijken 
moeilijk verenigbaar. Er is nauwelijks een 
tussenweg tussen het genieten van de 
idyllische stilte van een verlaten vennetje in 
de ochtendmist en het afraggen van een 
uitdagend MTB-parkoers om daar zo snel 
mogelijk kilo’s en energie kwijt te raken.3

De balans en nuance, ongeacht vanuit welke 
perspectief bezien, raakt zo zoek. Zodra 
een gebied of plek ontdekt, ontsloten of 
aangewezen is – bijvoorbeeld als mooiste 

dorp van het land – wordt dat overlopen door 
een grote, gretige meute, op zoek naar nieuwe 
thrills en Instagram-content. De liefhebber 
van rust en stilte ziet de stormloop vaak in 
vertwijfeling aan en probeert de ontwikkeling 
op hoge toon en met petities in de hand 
resoluut te stoppen of terug te draaien.4 
Een uitzondering zijn misschien nog de 
klassieke recreatiegebieden die in het 
verleden zijn aangelegd en waar nog geen 
piekdrukte heerst die tot problemen leidt. Het 
zijn gebieden die nog niet optimaal worden 
benut omdat de recreatieve voorzieningen 
niet zijn meegegroeid met, of niet 
aansluiten bij de huidige, diverse recreatieve 
vraag.5 Moeten we deze ‘geheime’ grijze 
recreatiegebieden juist niet koesteren?

1 Uit: ‘Allermooiste dorp 

van Nederland Winsum heeft 

gebrek aan parkeerplaatsen, 

fietsenrekken en openbaar toilet’, 

Gea Meulema, in: Dagblad van 

het Noorden, 14 september 2020, 

www.dvhn.nl, gedownload op 18 

oktober 2020.

2 In: ‘Waardevol Toerisme. 

Onze leefomgeving verdient 

het’, Advies van de Raad voor de 

leefomgeving en infrastructuur 

(RLi), september 2019.

3  ‘Het ziet er niet zo mooi uit 

om te zijn, maar sporten kan je 

er wel’, zei een anoniem panellid 

van het ‘Bezoekersonderzoek 

natuur- en recreatiegebieden 

Noord-Holland 2016’ door NBTC-

Nipo in opdracht van de Provincie 

Noord-Holland en de natuur- en 

recreatiebeheerders van het 

terreinbeheerdersoverleg (TBO), 

2016.

4  De Monitor, het 

onderzoeksjournalistieke platform 

van KRO-NCRV, wijdde op 7 

september 2020 onder de titel 

‘Van wie is de natuur?’ een 

uitzending aan het intensieve 

gebruik van de Nederlandse 

natuur en de conflicten die dat 

oplevert.

5  Uit: interview van auteur met 

Robert Graat, 1 september 2020.
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De helft van de recreanten laat zich 
niet ophokken
Ook in Groot-Amsterdam kampen de 
recreatieve gebieden met snelgroeiende 
gebruikersaantallen en bijkomende problemen 
en uitdagingen. Dat heeft vooral te maken 
met de huidige politieke en ruimtelijke keuze 
voor een compacte stad met een hoge 
dichtheid. Steven Slabbers, Provinciaal 
Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit (PARK) van 
Noord-Holland, stelt vast dat de gewenste 
intensieve stad alleen te verwezenlijken zal zijn 
‘bij de gratie van een fantastisch ingericht en 
goed bereikbaar buitengebied. De stedeling 
is voor rust en ruimte, ontspanning, verkoeling 
en natuurbeleving in toenemende mate op 
het buitengebied aangewezen.’6 Maar, voegt 
hij eraan toe: ‘We weten nauwelijks wat “de 
stedeling” van het buitengebied verwacht.’7

Het gaat om substantiële aantallen: vijf 
jaar geleden waren er volgens onderzoek 
van onder andere de provincie Noord-

Holland op jaarbasis al 64 miljoen bezoekers, 
voornamelijk inwoners van de Metropoolregio 
Amsterdam en de aangrenzende regio’s.8 
Door het groeiend aantal inwoners van de 
MRA, de toename in vrije tijd én het steeds 
meer vervagen van het onderscheid tussen 
werk en vrije tijd verwacht de provincie dat 
de bezoekersaantallen met 35 procent zullen 
stijgen, een toename van ruim 22 miljoen 
bezoekers dus.9 De coronacrisis heeft daarvan 
onvoorzien al een voorproefje gegeven.
Mensen zoeken de buitenruimte steeds 
vaker op. Zowel dicht bij huis in parken, als 
in de natuur- en recreatiegebieden buiten 
de steden. In dat licht is het opmerkelijk 
dat er anno 2020 nog steeds zo weinig 
bekend is over de verwachtingen en 
specifieke recreatiewensen. Er wordt vooral 
geregistreerd, gemonitord en nog weinig 
geduid. Slabbers wijst op het feit dat veel 
algemeen recreatieonderzoek gedateerd is en 
dat een actualisering noodzakelijk is.10

Wel stelde het genoemde onderzoek van 
de provincie Noord-Holland vast dat er 
in de onderzochte gebieden, maar ook 
daarbuiten, een duidelijke diversiteit in gebruik 
en gebruikers zichtbaar is. Grofweg vijftig 
procent van de recreanten geeft de voorkeur 
aan klassieke recreatiebestemmingen zoals 
recreatiegebieden, parken en stranden: zij 
maken dankbaar gebruik van een historisch 
gegroeid recreatielandschap rond en in de 
huidige MRA.11 
Maar de andere helft van de recreanten 
richt zich, naar eigen zeggen, juist op 
recreatieve ruimte die niet als zodanig is 
bedoeld of ingericht, maar wel onderdeel 
is van de MRA. Die weigering zich ruimtelijk 
en programmatisch te laten beperken tot 
specifiek aangewezen plekken en de wens 
om buiten de gebaande paden te treden, 
stemt in zekere zin positief: weg met de 
hokjesgeest. Maar een niet onbelangrijk 
nadeel is dat vrijwel alle ruimte als recreatieve 
ruimte kan worden beschouwd. De recreatieve 
ruimte dreigt daarmee grenzeloos te worden. 
Het is duidelijk dat deze voortschrijdende 
‘recreatisering van de ruimte’ om actie vraagt.

Zonering en opgerekte scheggen
Een korte rondgang langs een aantal 
betrokken organisaties en personen leert 
dat er nog weinig grip op de recreatie is. 
Jos Gilliam, directeur Recreatie Noord-
Holland, bevestigt dat de druk op de schaars 
beschikbare ruimte toeneemt. Simpelweg 
uitbreiden is geen optie omdat het aantal 
vierkante meters beperkt is. Om de druk in 
goede banen te leiden zijn volgens Gilliam 
twee zaken belangrijk.
Allereerst moeten beleidskeuzes en kaders 
voor recreatie en toerisme op de schaal van 

de provincie en MRA worden gemaakt, en 
niet op de schaal van individuele gemeentes. 
Met behulp van zonering kunnen de identiteit 
en randvoorwaarden van gebieden worden 
bepaald, zodat bezoekers gespreid kunnen 
worden.
Daarnaast zouden volgens Gilliam de 
verschillende ruimtelijk-recreatieve 
ontwikkelingen niet ten koste moeten gaan 
van de natuur, maar juist nieuwe natuur 
moeten opleveren. Daartoe moet meer 
worden geïnvesteerd in innovatieve concepten 
die zowel de ontwikkeling van natuur als 
recreatieve voorzieningen nastreven.12

6  Uit: Brief aan Ilse Zaal, 

gedeputeerde recreatie en 

toerisme Noord-Holland, over 

advies en onderzoek t.b.v. nieuwe 

visie Recreatie en Toerisme, 

25 juni 2020.

7  Ibid.

8  Uit: ‘Bezoekersonderzoek 

natuur-en recreatiegebieden, 

Metropoolregio Amsterdam 

2014-2016’, uitgevoerd in opdracht 

van de provincie Noord-Holland, 

Staatsbosbeheer en het 

Terreinbeheerdersoverleg (TBO), 

2016.

9  Het bezoekersonderzoek 

richtte zich op 47 

openluchtrecreatiegebieden 

in de provincies Noord-Holland 

en Flevoland, waaronder het 

Amsterdamse Bos (1,1 miljoen 

unieke bezoekers), het strand 

Wijk aan Zee (605.000), 

Uitbreiden 
is geen optie 
omdat het 
aantal m2 
beperkt is

Venneperhout (55.000), maar ook 

de Oostvaarderplassen bij Almere 

(905.000).

10  Steven Slabbers gaf het 

bureau Flux opdracht voor 

dergelijk onderzoek, ‘Recreatie 

Noord-Holland, onderzoek naar 

het recreatielandschap van de 

toekomst’, 15 juni 2020.

11  De duinen van 

Kennemerland, de 

Vechtstreek en het Gooi 

hebben een lange traditie 

als gekende én aangewezen 

recreatiebestemmingen.

12  Uit: interview van auteur met 

Jos Gilliam, 31 augustus 2020.
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Voor Nanette van Goor, projectleider Visie 
Recreatie & Toerisme bij de Provincie Noord-
Holland, is het vooral van belang dat heel 
Noord-Holland profiteert van recreatie en 
toerisme. Dit betekent dat in gebieden die 
te druk bezocht worden, en die veelal binnen 
de MRA liggen, spreiding van recreatie een 
belangrijke opgave is. Daarnaast zijn er nog 
steeds gebieden, zelfs binnen de MRA, die 
nog wel toestroom van recreanten kunnen 
opvangen. Die liggen overigens voornamelijk 
buiten de huidige recreatieschappen.13

In de toekomst zal het landschap van de 
MRA volgens haar moeten meegroeien 
met het aantal inwoners, om zodoende 
voldoende ruimte te bieden aan de groeiende 
recreatievraag. De uitdaging zal vooral 
liggen in het verbinden van recreatief 
interessante gebieden. Door de bestaande 
recreatieschappen zowel onderling te 
verbinden als met gebieden die nog niet als 
recreatieve ruimte zijn benoemd of herkend, 
kan het recreatie-areaal volgens Van Goor wel 
degelijk vergroot worden.14

Robert Graat, secretaris Programma Groene 
Metropool bij Staatsbosbeheer, ziet een ideaal 
recreatielandschap voor zich dat begint op 
het moment dat de inwoner van de MRA 
de voordeur uitstapt. Vanaf dat moment 
ontrolt zich een groen netwerk, waarin het 
buurtgroen en stadsparken drempelloos 
zijn verbonden met de recreatiegebieden 
en cultuurlandschappen in de stadsrand 
(Waterland en Vechtstreek) en de uitgestrekte 
natuurgebieden in de MRA (Noordzeeduinen, 
’t Gooi en de Oostvaardersplassen). 
Zo’n ononderbroken, prettig en groen netwerk, 
dat grotere en kleinere gebieden – binnen 
en buiten steden – aaneensmeedt is niet 
alleen een aangename en veelzijdige habitat 
voor de recreërende stadsbewoner, maar 
ook voor planten en dieren. In een dergelijk 
vertakt en continu groen netwerk ontmoeten 
mens en natuur elkaar als vanzelfsprekend.15 
Graat borduurt met zijn gewenst 
perspectief duidelijk voort op de beroemde 
scheggenstructuur van Amsterdam, zij 
het dat de schaal en reikwijdte van deze 
hoofdstedelijke hoofdgroenstructuur veel 
verder worden opgerekt.

Versnippering
In het huidige recreatiebeleid van provincies 
en MRA-gemeentes ligt de focus nog vooral 
op de gebieden van recreatieschappen. De 
recreatieve betekenis van het landschap 
en de natuur buiten deze traditionele 
recreatiegebieden is lange tijd een blinde vlek 
geweest, volgens Graat. Om een evenwichtig, 
gevarieerd hedendaags recreatieaanbod te 
krijgen moet het beleid dus verbreed worden. 
Denkend vanuit de verschillende behoeften 
van recreanten, de nabijheid/bereikbaarheid 
én de draagkracht van gebieden moet het 
hele landschap van de MRA betrokken worden 
in de recreatieve ontwikkeling.16 
Ook moet de huidige versnippering van 
gebieden teruggebracht worden. Er is nog 
te veel sprake van losse fragmenten die 
ruimtelijk en qua aanbod niet goed op 
elkaar aansluiten of die elkaar suboptimaal 
aanvullen. Voor een verdere harmonisering zal 
bestaand gemeentelijk recreatiebeleid ook 
beter op elkaar moeten worden afgestemd. 
Dat proces zal niet altijd rimpelloos verlopen. 
Het is immers niet ondenkbaar dat bestaande 
recreatieve ‘melkkoeien’ in bepaalde 
gemeentes opgeofferd moeten worden 
omwille van het meer gevarieerde en grotere 
recreatieve plaatje op regionaal niveau. 
In het verlengde van de huidige nadruk op 
de economische waarde en dus het lucratief 
inzetten van recreatie doemt ook nog de 
commerciële versnippering van het landschap 

op. De groei van het aantal betrokken partijen 
en het introduceren van nieuw programma 
kan het landschap als collectief goed onder 
druk zetten. Dat gevaar dreigt eens te meer 
omdat de beheerbudgetten van natuur- en 
recreatieterreinen vaak in schril contrast 
staan met de commerciële opbrengsten én 
kansen die ze kunnen opleveren. 
De provincie heeft met de ‘Opgave Vitaal 
Landelijk Gebied’ een onderzoek- en 
consultatietraject ingezet dat medio 2021 
moet leiden tot sturend provinciebreed beleid 
op dit onderwerp.17

13  Recreatieschappen zijn 

samenwerkingsverbanden 

tussen gemeentes en provincies 

met als doel het ontwikkelen, 

beheren en exploiteren 

van voorzieningen voor 

openluchtrecreatie buiten de 

bebouwde kom zoals (zwem)

plassen, picknickplaatsen, 

fiets- en wandelpaden en 

16  Ibid.

17  Zie: https://www.noord-

holland.nl/Onderwerpen/Land_

en_tuinbouw_visserij/Projecten/

Opgave_Vitaal_Landelijk_Gebied, 

gedownload op 31 augustus 2020.

Het is 
immers niet 
ondenkbaar 
dat bestaande 
recreatieve 
‘melkkoeien’ 
in bepaalde 
gemeentes 
opgeofferd 
moeten 
worden

kanoroutes. Ze liggen meestal op 

het grondgebied van meerdere 

gemeentes.

14  Uit: interview van auteur met 

Nanette van Goor, 3 september 

2020.

15  Uit: interview van auteur met 

Robert Graat, 1 september 2020.
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Verborgen recreatie
Het overheersende beeld is dat van een 
lappendeken van parallelle en elkaar 
verdringende recreatieve programma’s en 
ambities. Tegen de achtergrond van het 
nu al intensieve gebruik van de recreatieve 
ruimte en de prognoses van verder stijgende 
gebruikersaantallen zijn nieuwe richtlijnen 
en een langetermijnvisie dringend nodig. Die 
betreffen zowel de ruimtelijke integraliteit 
van gebieden, een slimmere variatie van 
programma (met hulp van nieuwe partijen, 
zoals ondernemers), maar ook een beter 
beheer van veel gebieden.
De onstuitbare recreatisering van de MRA is 
zo een intrigerend traject. Er ligt een lange 
recreatietraditie, er zijn spanningsvelden 
én er zijn talloze kansen. Een deel daarvan 
wordt verbeeld door de ondernemers die in 
deze publicatie aan het woord komen. Zij 
belichamen de veelzijdigheid die we kunnen 
verwachten, want andere ondernemers, 
initiatieven en bedrijven staan in de 
startblokken om de kansen te grijpen die de 
verdere uitbreiding en verfijning van recreatie 
biedt.

Het door Slabbers geïnitieerde onderzoek 
naar het recreatielandschap van de 
toekomst geeft daarvan al een indicatie. 
Landschapsarchitectenbureau FLUX 
onderscheidt in Noord-Holland nu al 
liefst vijftig soorten recreanten, elk met 
een eigen voorkeur zoals wandelen, 
racefietsen, mountainbiken, zeilen of 
golfsurfen.18 Maar het zijn vooral de 
‘verborgen recreatie’ en subculturen in de 
verschijning van dronevliegen en GPS-
tracking die bijdragen aan de nieuwe 
recreatieve veelzijdigheid.
Het zal bij dit alles in de eerste plaats de 
kunst worden om steeds veranderende 
vragen en behoeften op het gebied van 
recreatie te kennen en te duiden. Waarna 
goed gedoseerde aanpassingen, binnen 
gestelde kaders mogelijk worden en een 
recreatielandschap kan ontstaan dat 
veelzijdig en veranderlijk is, dat bepaalde 
waarden koestert, maar ook open staat 
voor vernieuwing. 

Voor dit artikel is gesproken met:

•  Jos Gilliam, directeur Recreatie 

Noord-Holland

•  Nanette van Goor, projectleider 

Visie Recreatie & Toerisme, 

Agenda Vitaal Landelijk 

Gebied, Provincie Noord-

Holland

•  Robert Graat, secretaris 

18  Zie: https://www.noord-

holland.nl/Onderwerpen/

Ruimtelijke_inrichting/Advies_

bij_ruimtelijke_ontwikkelingen/

Provinciaal_Adviseur_Ruimtelijke_

Kwaliteit_PARK, gedownload op 

31 augustus 2020.

Programma Groene Metropool, 

Staatsbosbeheer

•  Vincent Kompier, lid 

Technische Adviescommissie 

Hoofdgroenstructuur,  

Gemeente Amsterdam

Met dank aan Mark Hendriks 

en Kris Oosting.
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Martin Hup broedde lang 
op een vertaling van het 
gevoel dat hij zo goed 
kende uit zijn jeugd: 
onbekommerd buitenspelen 
in de vrije natuur. Hij 
startte een avonturenclub 
voor kinderen, onder zijn 
begeleiding konden ze 
in het Westerpark ‘lekker 
raggen en rauzen’. Hij 
ontdekte er een verwilderde 
uithoek, kennelijk ooit als 
natuurspeeltuin bedoeld, 
en besloot het terrein 
samen met betrokken 
gemeenteambtenaren een 
nieuw leven te geven.
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Klimbossen domineren 
het leven van Ernst-Jan 
Swarte en zijn vrouw Fieke. 
In Duitsland ontdekte hij 
de magie van tokkelbanen 
en platforms tussen de 
boomtoppen, zij verruilde 
haar consultantsbestaan 
om zulke bossen in 
Nederland te ontwikkelen. 
Met, stelde ze, één 
belangrijke toevoeging: 
hun klimbossen zouden 
mensen met afstand tot de 
arbeidsmarkt aan een baan 
moeten helpen.
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Mariska Griffioen en haar 
man Yordi zijn de bedenkers 
van de ‘vrijhaven van de 
stad’. Plaats van handeling: 
de jachthaven die de 
grootouders van Mariska 
ooit in de Vinkeveense 
polder begonnen. Bewustzijn 
overbrengen staat centraal: 
yoga, lezingen, praten 
rond het kampvuur, een 
ochtendduik in het koude 
water, op een eilandje 
overnachten ‘zonder bereik’.

Tussen de biologische 
kwekerijen en de 
volkstuintjes van De Tuinen 
van West ligt sinds zomer 
2020 The Unbound. Dit ruim 
opgezette recreatiedorpje 
is het geesteskind van 
vastgoedman Ton van 
Oosten en ontwerper 
Renée Appelo. ‘Een 
boutique invulling van het 
randstedelijke toerisme’, met 
duurzame houten huisjes, 
bar-met-terras, restaurant, 
recreatievijver, sauna, 
vuurplaats, stilteweide en 
moestuinen.

V
u

u
rt

or
en

ei
la

n
d

Fo
rt

 R
es

or
t 

B
ee

m
st

er

Als kind groeide Frank Bart 
naar eigen zeggen op met 
het ‘fortenvirus’. Samen 
met zijn broers speelde 
hij vaak op en rond de 
betonnen relieken van de in 
ongerede geraakte Stelling 
van Amsterdam. Toen de 
provincie Noord-Holland 
het verwaarloosde fort 
Nekkerweg te koop zette, 
hoefde hij niet lang na te 
denken. Dankzij hergebruik 
van restwarmte en zonne-
energie is zijn wellnessresort 
‘het duurzaamste van 
het land’.

Brian Boswijk verruilde een 
succesvol horecabestaan 
voor een ongewis avontuur. 
Met vrouw en jonge kinderen 
ging hij op een eilandje voor 
de kust van Durgerdam 
wonen en verbouwde 
een oude bunker tot 
restaurant. Een diner op 
Vuurtoreneiland start in de 
Amsterdamse binnenstad. 
Na het diner brengt die boot 
de gasten weer terug naar 
de stad. Ook het personeel 
komt elke dag, met vers 
voedsel, per boot naar 
het werk. 
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Vijf gebouwen op 
twaalf hectare grond op 
een boomrijke heuvel 
net buiten Hilversum: 
voormalige buitenplaats 
De Hoorneboeg – anno 
1792 – heeft een nieuw 
leven gekregen als spirituele 
ontmoetingsplaats. Geheel 
volgens het plan van 
Raymond Dommanschet 
en partners is het landgoed 
een plek ‘waar plezier altijd 
wint van cynisme en waar 
leven gevierd wordt’.

Genieten van de natuur en 
die tegelijk ook beter maken. 
Dat is de essentie van het 
nieuwe recreëren volgens 
de initiatiefnemers van 
recreatieconcept Sumowala 
– Sun, moon, water, land. 
Agrarische gronden gaan 
ze terugbrengen naar wilde 
natuur, een beperkt deel 
wordt bestemd voor kleine 
huisjes. Wie wil, kan ter 
plekke op het land aan de 
slag: onkruid wieden, zaaien, 
de biodiversiteit vergroten.
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Een natuurspeeltuin in een verwilderde 
hoek van het Westerpark. Het idee 
ontstond in 2008, vanaf 2010 konden 
kinderen hier rauzen. Het Woeste  
Westen kreeg zowel voor de start als  
de exploitatie subsidie, en is daardoor 
gratis toegankelijk. Er werken 3 betaalde 
krachten en 15 vrijwilligers. Het is 
360 dagen per jaar open en trekt 
40.000 kinderen.

spelen

groen

En het 
is...



Buiten zijn is voor 
kinderen verworden  
tot een ingeplande  

en gereguleerde 
activiteit. Nog even en 
het laatste spelende 

kind verlaat de straat.



“Wij laden de plek, wij zorgen voor leven, 
voor activiteiten, koffie, stoeltjes, gastheerschap, 

voor een helpende hand als het moet. 
Het kampvuur brandt altijd!”



Martin Hup was als jonge tiener in Den Helder 
vaak buiten. Gewoon wat struinen in de ruige 
landjes achter de jarenzeventigwijk waar hij 
woonde, met vrienden kattenkwaad uithalen.
‘Als ik een blauwe plek op mijn knie had, of 
twee blauwe plekken, was er niemand die 
daar iets van zei. Even je kiezen op elkaar en 
weer verder: het avontuur buiten was immers 
eindeloos groot, daar kon geen kwetsuur 
tegenop.’
Hup vertelt het verhaal als aanloop naar 
het punt dat hij wil maken: buiten is zowat 
terra incognita voor de huidige generatie 
Nederlandse kinderen. Blauwe plekken leiden 
onmiddellijk tot ouderlijke consternatie – áls 
die al kan ontstaan, want half Nederland is 
vol gelegd met rubberen tegels en omheinde 

" Half 
Nederland 
is vol gelegd 
met rubberen 
tegels"

 ← Martin Hup 

Het 
Woeste 
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speelplaatsjes. ‘Buiten zijn is voor kinderen 
verworden tot een ingeplande en gereguleer-
de activiteit. Volgens uitgebreid onderzoek 
van Jantje Beton van 2019 speelt vijftien 
procent van de kinderen helemaal nooit meer 
buiten. Schermpjes, games en indooractivitei-
ten hebben buiten kennelijk tot iets exotisch 
gemaakt. Nog even en het laatste spelende 
kind verlaat de straat.’

De jonge Hup zoog de natuur in zich op, wilde 
die beter leren kennen en ging biologie stude-
ren in Amsterdam. Maar al die wetenschappe-
lijke kennis werd wel erg verengd tot speciali-
saties. ‘Ik was uiteindelijk meer geïnteresseerd 
in de natuur als belevingsding, dan als iets 
dat helemaal wetenschappelijk uit elkaar  

gerafeld moest worden. Daarom ben ik me 
gaan omscholen in de natuur- en milieu-
educatie aan de Universiteit Utrecht. Meer 
de sociale kant van de biologie: hoe breng je 
mensen in aanraking met de natuur? Hoe leer 
je ze over de natuur ín de natuur?’ 
Eenmaal afgestudeerd en inmiddels woon-
achtig in Amsterdam, koos Hup voor het 
les lokaal. Maar tijdens tien jaar docentschap 
– als leraar biologie – rijpte het besef: voor de 
klas staan wordt op den duur toch ook wat 
saai. ‘Het digitale schoolbord, dat was onge-
veer de grootste innovatie.’ De natuur lonkte. 
Hij werd veertig. Er moest iets gebeuren, en 
waarom niet meteen. 
In 2006 startte Hup naast zijn baan de 
Avonturen club. Gewoon, door een kraampje 

te huren op een informatiemarkt in het 
Amsterdamse Westerpark. Hij legde er een 
bijl neer, wat touw en een inschrijfformulier en 
legde voorbijgangers uit dat hij elke week het 
– toen nog veel wildere – park in zou trekken 
met de kinderen die in waren voor ontdekkin-
gen. Binnen een mum van tijd had hij een club 
van twaalf kinderen op de been, er was zelfs 
een wachtlijst.
Zijn motivatie: ‘Als je duizend mensen vraagt, 
wat doe je in de natuur, zeggen er 999:  
wandelen en fietsen. De duizendste geeft 
een antwoord als: met een verrekijker op zoek 
gaan naar bijzondere flora en fauna. Terwijl 
het merendeel van de natuur- en milieu- 
e ducatie op die uitzondering is geënt.  

Maar wat is het equivalent van wandelen 
en fietsen voor kinderen? Lekker raggen en 
rauzen, vies worden en stiekeme dingen doen. 
Net zoals ik dat in mijn jeugd deed.’ 

Zo trok Hup met zijn twaalf kinderen het wilde 
park in, als het regende mocht hij schuilen 
bij een buurtboerderij, ‘maar dat heb ik in de 
twee jaar dat ik de Avonturenclub had, maar 
twee keer gedaan. Kinderen malen niet om 
regen en wind als ze het buiten leuk hebben.’
Het was in die tijd dat hij telkens terechtkwam 
op een verwilderde uithoek waar een ruig 
speelveld al een jaar of acht niets lag te doen. 
Het was een oud weiland met sloten, twee 
bruggetjes en een halfvergane kabelbaan.  
Er was, buiten zijn clubje gerekend, geen kind 
te vinden, er kwam alleen af en toe iemand 
zijn hond uitlaten. Zonde: intentie goed,  
potentie ook, maar dan moest er wel een  
organisatie komen die daar leven in de 
brouwerij zou brengen. Mét een huisje om te 
schuilen, wc en koffie en thee. 
Het was 2008 – voorzichtig doken in 
Nederland hier en daar natuurspeeltuinen op. 
Hij verdiepte zich erin, sloeg aan het lezen en 
rekenen en diende een plan in bij het toen-
malige stadsdeel Westerpark. Een wethouder 
pakte het plan op, het paste precies in de 
ontwikkelopgave voor dat laatste stukje van 
het Westerpark. Op politiek niveau was het 
dus snel aangenomen. ‘Maar dan krijg je te 
maken met de structuren van de ambtenarij,’ 

Binnen een 
mum van tijd 
had hij een 
club van twaalf 
kinderen
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legt Hup uit. ‘Er kwam een projectmanager op 
het plan te zitten met eigen lijntjes en ambi-
ties. Om kort te gaan: na drie jaar hadden vier 
projectleiders zich over het plan gebogen. Het 
rare was: als ik wilde langskomen, was dat al-
tijd lastig: “Wie bent u?” Nou, de grondlegger, 
zei ik dan – de bedenker van het plan.  
Elke keer toch een beetje de vreemde eend in 
de bijt.’ 
De stadsdeelwethouder zelf kreeg steeds 
meer geld los om het serieus aan te pakken. 
Hups nattevingerbegroting bleek te laag inge-
schat – op een gegeven moment was er een 
half miljoen beschikbaar voor een volwaardige 
inrichting van de speeltuin en kreeg het ge-
bouwtje de kwaliteit van een woonhuis.

Terug naar de begintijd. Hup had een baan 
gevonden op zijn oude werkterrein en was 
gaan werken als docent natuur- en milieu-
educatie in Amsterdam-Noord. Een onderdeel 
van zijn werk was natuurlessen geven aan 
basisschoolkinderen. En ook hier werkte hij, 
inmiddels met ervaring, een plan voor een  
natuurspeeltuin uit. Maar naast zijn nieuwe 
baan ging zijn droomproject gewoon door. 
‘Ik kwam erachter dat het eigenlijk één groot 
ego-project was,’ glimlacht Hup. ‘Mijn pad-
vindersachtergrond, mijn opleiding, mijn 
docentschap, mijn opvoeding, mijn organisa-
tievaardigheden – alles kwam erin samen.’ 
Het was inmiddels 2009. De initiatiefnemer 
probeerde aangehaakt te blijven bij alle plan-
nenmakerij. Er was na al die tijd nog niets ge-
beurd op het verwilderde terrein in de uithoek 
van het park, maar er kwam wel een beetje 
geld voor een speeltuinleider. Daar mocht  
Hup een subsidieaanvraag voor indienen.
‘Die mogelijkheid trok mij over de streep om 
mijn droomproject echt te gaan ontwikkelen. 

Tot dan toe was het een hobby geweest, ik 
zag mezelf niet als toekomstige beheerder. 
Maar nu merkte ik dat ik de regie weer zou 
moeten pakken om het slepende proces te 
doorbreken. Doorzetten, doorzetten, door-
zetten. Weerstanden slechten. Positie nemen. 
Opeisen. Die krachten in mezelf moest ik echt 
ontwikkelen.’ Wel tien keer stond hij op het 
punt het bijltje erbij neer te gooien.

‘Er bleek een ontwerp van een groot 
ingenieurs bureau te liggen en dat vond ik 
tamelijk slecht doordacht. Alleen de ideeën 
van een matig bezochte bewonersavond 
waren erin opgenomen. Dat was weer zo’n 
keuzemoment: laat ik dit schieten of ga ik 
iets doen? De hele nacht voor het plan zou 
worden gepresenteerd heb ik zitten schetsen 
en schrijven aan een alternatief ontwerp. Om 
vijf uur ’s ochtends was het af en heb ik het 
alle betrokken gemaild, om tien uur was de 
vergadering. Twaalf man om de tafel, het was 
kennelijk een klus geworden met nogal veel 
beslissers. Iedereen reageerde: schitterend 
ontwerp, laten we het doen. Om vijf voor elf, 

" Ik kwam 
erachter dat 
het eigenlijk 
één groot  
ego-project 
was"
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aan het eind van de vergadering, kreeg ik 
het woord. Ik spuide mijn kritiek, rolde mijn 
alternatief uit. Tja, zeiden de mensen van het 
ingenieursbureau: er is door ons geen heront-
werp begroot. Met andere woorden: er is geen 
ruimte voor veranderingen. Terwijl het toch 
echt conceptontwerp heette.’ 
De projectleider van de gemeente zag wel dat 
de nieuwe ideeën van toegevoegde waarde 
waren en gaf het ingenieursbureau opdracht 
tot een herontwerp. Het ontwerp van Hup 
werd volledig overgenomen. 

Zo ging eind 2009 de spade de grond in.  
Er kwamen speeltoestellen en geulen, 
paadjes, wilgenhutten, verstopbosjes en een 
beheerdershuis. In 2010 vond de feestelijke 
opening plaats. Hup, die inmiddels zijn baan 
had opgezegd, werd directeur en vooralsnog 
enige werknemer van de stichting Hart voor 
de Natuur.
Al snel meldde zich een enthousiaste vrijwillige 
gastheer en twee maanden later kwam er een 
tweede gastheer via een werkervaringstraject. 
Beiden bleken een schot in de roos en samen 

met nog een paar werknemers en stagiairs 
kan de speeltuin inmiddels zeven dagen 
per week, 360 dagen per jaar open worden 
gehouden. ‘Wij laden de plek,’ zegt Hup, ‘wij 
zorgen voor leven, voor activiteiten, koffie, 
stoeltjes, gastheerschap, voor een helpende 
hand als het moet. Maar vooral voor een fijne 
sfeer. Het kampvuur brandt altijd!’ 
Met motto’s als ‘Hier kweken we scharrelkin-
deren’ en ‘Hier kun je moe, vies en nat worden’ 
is Het Woeste Westen van meet af aan een 
succes: ruim veertigduizend bezoekers per 
jaar lopen het terrein op, in topjaar 2013 waren 
het er zelfs zevenenvijftigduizend. Toegang is  
gratis, wie wil kan een kinderfeestje boeken, 
een broodje boven open vuur bakken of een 
ijsje of kopje koffie kopen in het bescheiden 
cafeetje in het beheerderhuis. ‘We zijn prin-
cipieel elke dag open. De natuur gaat nooit 
op slot. En eerlijk gezegd ben ik trotser op 
de duizend ouders en kinderen die hier in de 
vrieskou in januari komen spelen dan op die 
zesduizend in een warme zomermaand.’ 

Honderdduizenden jongeren ontdekten via 
Het Woeste Westen inmiddels het plezier 
van volkomen vrijheid – je zou bijna zeggen, 
van een natuurlijke vrijheid. Voor veel stadse 
kinderen is dit zelfs de enige natuurervaring, 
heeft Hup gemerkt. Toch ziet hij deze natuur-
speeltuin het liefst als opstapje naar de  
echte natuur. De eerste natuurorganisatie die 
voor komt rijden met een bus richting een  
natuurgebied, wil Hup graag vullen met  
stadse kinderen. 
Hup is meewerkend directeur, er is een kleine 
staf en nogal wat vrijwilligers en studenten: 
aan het kerstdiner telt hij twintig hoofden, 
daar zitten mensen bij die af en toe mee-
draaien maar ook vaste krachten, die ook in 
weer en wind paraat staan. Allemaal fijn. Het 
is vanaf dag één geweldig, zegt hij. Als men-
sen vragen hoe de wandelroute loopt, zeggen 
de mensen van Het Woeste Westen: ‘Bedenk 
er maar een, ga zelf op ontdekking.’ 
‘De kinderen, die wéten wat dit betekent,’ 
zegt Hup. ‘Dat voelen ze diep vanbinnen. 
Sommigen doen eerst even moeilijk over de 
nieuwe, witte sneakers waarmee ze binnen-
komen. Nou, dat duurt vaak niet lang. Zo’n 
jongen of meisje zie je een half uur later dan 
even langskomen, vlekken en vegen overal.  
En uitgelaten blij.’ 
Maar het aanbieden van al die vrolijke vrijheid 
komt vanuit een diepe zorg. Over de ver-
maaksmaatschappij met zijn schermpjes en 
zijn overgeorganiseerdheid, over dat kinderen 
zo weinig vrij buitenspelen, over het nog ge-
ringere contact met de natuur. Een stevig al-
ternatief bieden, dat is de boodschap voor de 
bezoekende Amsterdamse scholen met hun 
klassen, voor de avonturenclubs en verjaar-
daggezelschappen, voor de grote families die, 
koelboxen meezeulend, op zoek gaan naar 

" We zijn 
principieel 
elke dag open, 
de natuur gaat 
nooit op slot"
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een plek onder het lover om te lunchen terwijl 
het kroost elders op het terrein allang met een 
wiebelig vlot over een vijver vaart. 
‘Ouders komen hier graag: het líjkt een veilige 
plaats, er is één ingang, er staat een hek 
omheen, er is een organisatie ter plekke die de 
randvoorwaarden stelt voor wat hier gebeurt, 
om het maar zo te zeggen. En voor kinderen  
is het groot genoeg om uit het zicht van hun 
ouders te spelen. Die kunnen hier échte avon-
turen beleven. Juist dit samengaan maakt 
deze speeltuin zo populair denk ik. Ik zeg wel-
eens gekscherend dat dit een soort reservaat 
is voor de laatste vrijspelende kinderen. En het 
is mooi, ik hoor steeds vaker ouders zeggen: 
als dit er niet was, woonde ik niet meer in 
Amsterdam.’

Er zijn meer min of meer gelijkwaardige 
speeltuinen in de hoofdstad: Jeugdland 
in Oost, waar kinderen hutten kunnen 
bouwen, De Natureluur aan de Sloterplas 
in Nieuw-West, een natuurspeelplaats in 
Noord en bouwspeelplaats ’t Landje in West. 
Van samenwerking is het nog niet echt 
gekomen: ‘Jeugdland wordt gerund door 
ambtenaren, er is een organisatie Maakland 
die de activiteiten aanbiedt. Ik meen dat 
de gemeente van de verantwoordelijkheid 
af wil, te duur. Ook de Natureluur wordt 
gedreven door de gemeente, hoewel daar 
verandering in lijkt te komen, ook zij zijn nu 
op zoek naar een private partij. Aan één kant 
snap ik dat, want ik ben ervan overtuigd dat 
private partijen veel slagvaardiger zijn en 
voor meer sociale dynamiek kunnen zorgen, 
en dat ook nog eens voor minder geld. Aan 
de andere kant vind ik dat de gemeente wel 
moet beseffen dat dit soort speeltuinen van 
groot belang zijn voor de ontwikkeling van 

stadse kinderen en dat je daar niet op moet 
beknibbelen.’ Begin 2020 zijn Jeugdland en de 
Natureluur overgedragen aan private  
stichtingen.
De aanpak – het organiseren van de vrijheid 
om te spelen in de natuur – kan beslist breder 
worden uitgerold, vindt Hup. ‘In Amsterdam 
zou ik bijvoorbeeld nog pleiten voor een 
natuurspeeltuin in Zuidoost. Ook landelijk is de 
natuurspeeltuin een fenomeen geworden. Er is 
een landelijk platform, Springzaad, daar leren 
we van elkaar, helpen we elkaar. Het voelt als 
een missie, ja. Overal is het in vrijheid spelende 
kind toch ten prooi gevallen aan het comfort 
van digitaal vermaak en de angst van ouders 
voor de grote boze buitenwereld?’
Hij durft zich nu, na tien jaar, ‘speelspecialist’ 
te noemen, hij heeft zich ontwikkeld tot 
vraagbaak en expert op het gebied van 
buitenspelen, hij geeft gastlessen, workshops 
en lezingen en hij publiceert erover. 

Kinderen werken buiten aan hun fysieke en 
motorische vaardigheden – ze rennen zich suf. 
Ze vallen, staan op en gaan door. Ze werken 
aan hun sociaal-emotionele vaardigheden, 
door samen te spelen en van elkaar te leren, 
uitdagingen samen te lijf te gaan. Ze leren 
hun angsten bedwingen: balanceren op een 
balk boven een vijver, telkens een tak hoger 
klauteren, de trots op eigen kunnen als dat 
gelukt is.
Loslaten, veerkracht, creativiteit, trots – dat 
werden kernwoorden in Hups visie op het 
buiten spelende kind. ‘Merkwaardig genoeg 
allemaal kwaliteiten die de afgelopen 
dertig jaar in het reguliere onderwijs 
ondergesneeuwd zijn geraakt,’ merkt hij op. 
‘Daar gaat het inmiddels over twenty-first 
century skills. Zeven van de elf vaardigheden 

– te weten kritisch denken, zelfregulering, 
creatief denken, probleem oplossen, 
sociale vaardigheden, samenwerken en 
communiceren – zijn nou juist vaardigheden 
die je per definitie bij vrij spelen leert. En 
niet door af en toe een les op school, maar 
al spelend van jongs af aan, zodat de 
vaardigheden in je systeem gaan zitten.
‘Volgens onderzoek van Jantje Beton halveert 
per generatie het aantal uren dat een kind 
in zijn jeugd buiten speelt. Dat maakt me 
ongerust over het spelende kind over een jaar 
of twintig. Zou dat nog bestaan? Zomaar op 
straat komen – alléén, zonder overbezorgde 

" Een soort 
reservaat 
voor de 
laatste 
vrij-
spelende 
kinderen"
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En het 
is...

Een klimbos in het Amsterdamse Bos 
(plus vestigingen in Almere, Rotterdam 
en Venlo). Het idee ontstond in 2004, in 
2006 konden de eerste kinderen de boom 
in. Geen startsubsidie, wel voor personeel 
met ‘afstand tot de arbeidsmarkt’. 
Naast 100 betaalde krachten werken 
er 50 stagiairs. In 180 dagen komen er 
jaarlijks iets meer dan 100.000 bezoekers.

ouder op de loer? Zoals ik zelf ooit? Want als ik 
terugdenk aan wat me gemaakt heeft tot wie 
ik ben, is dat weliswaar óók school, óók mijn 
opvoeding, maar toch vooral mijn talloze  
ervaringen “in het wild”.’ 

Er is volgens Hup niemand schuldig aan de 
exotische status van het buiten spelende 
kind. Het is er allemaal langzaam ingeslopen: 
de social media maakten ouders steeds 
overbezorgder, veiligheidsregels snoerden 
de professional steeds verder in – maar daar 
gaat het hem niet om. Samen onze kinderen 
naar buiten trekken, dat staat ouders en 
verzorgers te doen. Ze laten zien dat het er 
fijn is en spannend. Stop de speel-armoedige 
maatschappij! 
Tien tegen een dat je vervolgens merkt 
dat het aantal depressieve twintigers 
afneemt, dat het aantal botbreuken onder 
jongvolwassenen afneemt: wie in zijn jonge 

jaren een paar keer flink is gevallen, weet 
beter met vallen en opstaan om te gaan, ook 
op mentaal vlak, daarvan is Hup overtuigd.
Zelf ziet hij natuurspeeltuin Het Woeste 
Westen als een plek voor ‘zinvolle recreatie’. 
‘Een plek waar je als kind én ouder rijker van 
terugkomt, in plaats van geestelijk en finan-
cieel te zijn leeg getrokken in een omgeving 
die op consumentisme is gericht.
‘En als ik het heb over zinvol, gaat dat heel 
diep. Ik kan nog elke dag intens blij worden 
van een kind dat echt los gaat op dit stuk 
land. Dat urenlang achter elkaar in de weer 
is. Het spelen appelleert zo sterk aan iets 
diep in onszelf. Ik denk dat velen zich nog wel 
die geweldige flow kunnen herinneren: een 
klimboom bedwingen! Een dam bouwen! Je 
eigen hut! Met vrienden onder elkaar. Als ik 
iemand hoor beweren dat we onze kinderen 
weer moeten leren spelen zeg ik: nee. We 
moeten leren ze weer los te laten.’  

spelen

groen
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“Zouden bomen  
niet een perfecte 

entourage vormen  
voor een combinatie  
van natuureducatie  

en kwetsbare  
mensen helpen?”



“Wie hier op bezoek komt, heeft niet alleen 
een buitenervaring, maar voelt zich ook gezien, 

veilig, geen nummer. Mensen die hier komen, 
weten zich verbonden.”



" We 
zoeken 
nog een 
invulling 
voor 
het bos 
om ons 
heen"

Met stevige haken vastgeklonken aan een 
lang touw door het bos zwieren. Van platform 
naar platform over zwevende paden, vlak 
onder de toppen van de bomen. Een vrije 
sprong maken vanaf dertien meter hoogte – 
en helemaal veilig neerkomen. Nederland kent 
inmiddels tientallen ‘klimbossen’. Aan de basis 
van deze tamelijk nieuwe vorm van dagrecre-
atie staat een echtpaar: Ernst-Jan Swarte 
(1971) en Fieke Swarte-Roozen (1975). 
Hun verhaal is een aaneenschakeling van 

initiatieven, ideeën en inzichten dat begon 
toen Ernst-Jan in 2004 een kennis tegen het 
lijf liep in Duitsland. ‘Ik had na mijn stu-
die commerciële economie aan de HES in 
Amsterdam een tijd lang als accountmanager 
gewerkt bij GWK, de grenswisselkantoren. 
Daar was ik ontslagen, ik was werkloos, kluste 
eindeloos aan een boot en was ondertussen 
op zoek naar een wezenlijke invulling van mijn 
bestaan. Die kennis begon over klimbossen – 
een nieuwe onderneming die hij ging starten. 
Gaaf, dacht ik, daar wil ik meer van weten. Dus 
ben ik in de winter met de Poolse arbeiders die 
voor hem werkten, de bomen ingegaan om 
platforms te monteren.
‘Terug op mijn woonark in Amsterdam-Noord 
besloot ik dat zoiets ook in Nederland moest 
lukken en ik begon te lobbyen: gemeentes 
aanschrijven, boseigenaren zoeken, praten 
met Staatsbosbeheer. Ik mocht een oproep 
plaatsen op de website van de Unie van 
Bosgroepen, een samenwerkingsverband 
van particuliere boseigenaren voor beheer en 
risicomanagement. De beheerder van Klein 
Zwitserland, een grote speeltuin in Venlo, 
reageerde: kom eens praten, we zoeken nog 
een invulling voor het bos om ons heen.’ Dit 
gesprek leidde tot de start van het eerste 
klimbos in Nederland. 
Eind 2006 waren de vergunningen in Venlo op 
orde. Ernst-Jan had er voor zichzelf en zijn 
Poolse crew annex vrienden-sinds-de-klus-in-
Duitsland, drie stacaravans op de kop getikt 
op het terrein van een hotel in Slenaken. Zijn 
vader schoot te hulp voor de financiering van 
het avontuur, met een rentedragende lening 
voor twintig procent van het startkapitaal, de 
rest kwam van de Triodos Bank, die – ver voor 
de financiële crisis van 2008 – wel heil zag in 
zo’n buitenproject. 

 ↑ Fieke Swarte-Roozen en 
 Ernst-Jan Swarte met hun zoon Ties 

Fun
ForestAmstelveen 9 km van 
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In die tijd liep jeugdliefde Fieke opnieuw zijn 
leven binnen. Ze werkte als ICT-consultant: 
mantelpakje, leaseauto. Zekerheid tegenover 
het bepaald avontuurlijke ondernemers-
bestaan dat Ernst-Jan inmiddels richting 
Limburg trok. Fieke kwam regelmatig langs, 
zag op een dag de eerste platforms aan de 
takken hangen en beleefde haar ‘eureka-mo-
ment’: zou het niet geweldig zijn als dit project 
óók nog eens mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt aan de slag zou kunnen helpen? 
Ze had zich tijdens haar studie onderwijs-
kunde aan de Universiteit van Amsterdam 
beziggehouden met alternatieve lesconcep-
ten, met een grotere rol voor mens-zijn en voor 
vaardigheden als samenwerken, zelfvertrou-
wen opbouwen, om hulp vragen, omgaan met 
angsten – zo’n beetje de latere twenty-first 
century skills. Zouden bomen niet een perfec-
te entourage vormen voor een combinatie van 
natuureducatie en kwetsbare mensen helpen? 
Ze schreef een visie op het klimbos als leer-
bedrijf en maatschappelijke onderneming, 
gaf haar baan eraan en werd samen met 
haar partner de spil van de onderneming. Het 
bedrijf kampte met de typische problemen 
van seizoenbedrijvigheid: voldoende geld aan 
het eind van de herfstvakantie, maar na drie 
maanden wintersluiting weer beginnen met 
een negatief banksaldo. 
In het eerste seizoen tokkelden en klommen 
twaalfduizend jongeren in de bomen bij Venlo, 
aan het eind van dat eerste seizoen belde de 
ANWB: mochten ze een kortingsbon opnemen 
in de Kampioen? Jazeker. Het tweede jaar 
verdubbelde het aantal bezoekers ruim. Nu 
Venlo met een ingewerkt team draaide, startte 
Ernst-Jan een lobby bij andere gemeentes. 
De eigenaar van het Duitse bedrijf, met wie 
hij nog altijd contact onderhield, had zijn geld 

verdiend in onroerend goed voor de retail. Hij 
legde uit dat bijvoorbeeld fastfoodrestaurants 
het best slagen in een grootstedelijke omge-
ving. Ernst-Jan besloot dat dat inzicht ook 
ten grondslag moest liggen aan de uitbreiding 
van Fun Forest. 

Het was de gemeente Amsterdam die, na 
drie jaar, zo’n concept wel aandurfde. Daarbij 
vielen de ambtenaren vooral voor de maat-
schappelijke opzet: geen winstmaximalisatie, 
wel betrokken ondernemerschap met oog 
voor de zwakkeren in de samenleving. Met de 
financiering lagen de kaarten anders: Ernst-
Jan en Fieke konden inmiddels weliswaar 
goede cijfers laten zien, maar de crisis had 
banken weigerachtig gemaakt en de woonark 
in Noord moest als onderpand dienen voor de 
lening. Dat moest dan maar. 
In het Amsterdamse Bos kon het team weer 
eens aan de slag: bouwen. Aan het begin van 
de Bosbaan mochten ze hun entree maken, in 
een fraai houten gebouwtje. ‘Al meteen kwa-
men er eindeloos mensen langs, die omhoog-
keken en de losse platforms zagen, zonder 
koorden en paden nog. “Wat komt hier? Is 
dit kunst? Zijn het vogelnesten?” Uiteindelijk 
hebben we een bord geplaatst: Fun Forest in 

aanbouw. Zelf heb ik geposeerd met een stuk 
hout en een paar schroeven in mijn hand, die 
foto dook overal op. De aandacht was over-
weldigend, mede omdat de opening in 2009 
samenviel met het 75-jarig bestaan van het 
Bosplan: Jeugdjournaal, landelijke pers. Het 
liep meteen storm.’ 
In het eerste jaar werden 28 duizend toe-
gangskaartjes verkocht, een niveau dat nog 
altijd wordt gehaald. Via een warm contact 
bij het ROC van Amsterdam kon het team 
meteen worden uitgebreid met supergemo-
tiveerde stagiairs van Sport en Bewegen, 
ook trokken ze jongeren aan die elders lastig 
aan de bak kwamen omdat ze wat extra hulp 
nodig hadden. 

Een belangrijk contact voor de verdere ont-
wikkeling van Fun Forest kwam langs opmer-
kelijke weg tot stand. De moeder van Fieke 
stond erop dat het huwelijk van haar dochter, 
in 2011, in de huwelijksrubriek in Elsevier zou 
komen: goede publiciteit voor de onderne-
ming. Na enig heen en weer gebel met de 
redactie lukte dat. Waarna ze een mailtje 
kregen van ene Alje Kuiper: ‘Zag jullie artikel, 
gefeliciteerd met jullie huwelijk. Misschien kan 
ik helpen bij Fun Forest?’ 
‘We keken elkaar aan: mogelijk iemand die 
vrijwilligerswerk wil doen in het bos – daar 
kwamen regelmatig verzoeken voor binnen,’ 
zegt Ernst-Jan. ‘Tijdens ons eerste con-
tact bleek dat hij directeur innovatie was bij 

Geen winst-
maximalisatie, 
wel betrokken 
ondernemer-
schap
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" Iedereen 
krijgt bij ons 
een kans"

Randstad. Iemand met veel strategische en 
financiële kennis die ons wilde helpen om onze 
maatschappelijke doelstellingen beter te inte-
greren in wat we aan het doen waren. Iemand 
ook die wat rust en overzicht kon inbrengen – 
wij waren permanent bezig met onze vestigin-
gen, dag en nacht. Het was achteraf gezien 
echt een slopende tijd, hij kwam dus als 
geroepen. Hij stelde slechts een voorwaarde 
aan zijn onbezoldigde hulp: het moest menens 
zijn met onze maatschappelijke missie. Daar 
waren we snel uit.’
Het leidde in 2016 tot het oprichten van de Fun 
Forest Foundation, waarvan Kuiper voorzitter 
werd. Er kwam dus een stichting naast de bv, 
waarin alle activiteiten waren ondergebracht. 
‘Je kunt prima maatschappelijk bezig zijn 
vanuit een bv,’ zegt Ernst-Jan, ‘maar de bui-
tenwereld heeft al snel iets van “jaja, ergens 
zal er wel wat aan de strijkstok blijven han-
gen”. Niet dus – geen cent. We haalden met 
zijn tweeën maar één salaris uit de zaak, alles 
gaat terug in de club. Met een stichting hoef 
je jezelf niet telkens te verdedigen. Fun Forest 
onderschreef de Code Sociaal Ondernemen, 
waarin personeels- en betalingsbeleid en 
zaken als winstnemingen nauwkeurig staan 
omschreven. Fieke. ‘Het is een soort keurmerk. 
Iedereen krijgt bij ons een kans, óók als het er 
niet meteen inzit.’ 

Ernst-Jan illustreert de aanpak van Fun 
Forest met een voorbeeld: ‘Al snel merkten 
we dat een autistische jongen keer op keer 
met zijn ouders aan de receptie verscheen in 
Amsterdam – hij leefde zich compleet uit op 
de tokkelbaan. We kwamen in contact: wilde 
hij misschien vrijwilligerswerk doen in ruil voor 
gratis klimmen? Natuurlijk. Hij begon met het 
indraaien van schroefjes, kwam terecht bij de 
uitgifte van de veiligheidsgordels, en uitein-
delijk bediende hij de kassa – stel je voor, zo’n 
vierhonderd mensen voor je neus op een ge-
middelde zomerdag: dan heb je een enorme 
groei doorgemaakt als je binnen het autistisch 
spectrum valt.
‘Onze medewerkers omschrijven de cultuur als 
een soort familie: veilig en vertrouwd – maar 
we scheppen meteen ook een goede context 
om vaardigheden op te pakken die aanvanke-
lijk net te ver weg lijken te liggen. Zo zagen we 
deze jongen helemaal opbloeien. Dan zijn wij 
ook heel blij.’ 
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" We zouden 
nog wel een 
echt grote 
stad aan ons 
rijtje willen 
toevoegen"

Fieke: ‘Vanuit de onderwijskunde vind ik dat 
boeiend. Onze leeraanpak is: stap voor stap. 
Een complexe opdracht delen we op in over-
zichtelijke stukjes, die onze mensen telkens 
eerst rustig leren beheersen voordat ze de 
volgende stap zetten. Dat biedt structuur.’ De 
aanpak leidde tot aandacht bij accountants 
van PWC, die hun ‘maatschappelijke uren’ 
inzetten om de missie van Fun Forest nader 
uit te werken. ‘Dan kom je op kernwoorden als 
samenwerken, veiligheid, persoonlijke groei, 
respect voor elkaar. In de loop der jaren is 
een echte Fun-Forestcultuur ontstaan. Daar 

reageren onze gasten ook weer op – wie ze 
ook zijn. Wie hier op bezoek komt, heeft niet 
alleen een buitenervaring, maar voelt zich ook 
gezien, veilig, geen nummer. Mensen die hier 
komen, weten zich verbonden.’ 

Voor jongeren met afstand tot de reguliere 
arbeidsmarkt zijn er inmiddels vijftig leer- en 
werkplekken gecreëerd op een totaal van 
ongeveer honderdvijftig arbeidsplaatsen 
gedurende het seizoen. Vestigingen zijn er, be-
halve in Venlo en Amsterdam, sinds 2013 ook 
in Rotterdam en in Almere, waar het echtpaar 
het bestaande klimbos kon overnemen toen 
de eigenaar er al snel de brui aan gaf. 
‘Meestal zijn lokale overheden bereid om ons 
te helpen, bijvoorbeeld door vergunningen 
relatief snel af te geven. In Venlo ging dat 
binnen een half jaar, in Amsterdam en Almere 
duurde dat traject twee jaar, dat is nog steeds 
relatief snel. Maar het komt ook voor dat een 
subsidieaanvraag – bijvoorbeeld voor het te-
rugdringen van jeugdwerkloosheid – leidt tot 
eindeloos bureaucratisch gedoe. Welke jonge-
ren dan? Wie betaalt wat? Voor je het weet zijn 
de deadlines die voor de ondernemer cruciaal 
zijn alweer voorbij, of krijg je zelfs ruzie over 

vermeende nalatigheid over en weer. Gelukkig 
is dat een uitzondering.’
Fieke: ‘Nog steeds hebben we het idee dat we 
meer uit onze sociale missie kunnen halen, 
door een betere samenwerking met gemeen-
tes en instanties. Daar komt bij: stel dat wij er 
niet meer zijn, is die sociale inborst voldoende 
verankerd in het DNA van Fun Forest?’ Niet dat 
het stel terugtrekkende bewegingen maakt. 
‘We zouden nog wel een echt grote stad aan 
ons rijtje willen toevoegen,’ zegt Ernst-Jan, 
waarop hij vertelt dat er al jaren gesprekken 
lopen met een stad waar het idee kennelijk 
flink moet rijpen. 
Op hete kolen zit hij niet: ‘Op dit moment zit-
ten we niet te springen om een verdubbeling 
van ons team, of een overname van andere 
klimbosexploitanten. Dan krijg je meteen te 

maken met verschillende culturen – en met 
een vorm van drukte die we juist even willen 
verminderen, na vijftien tropenjaren.’ 
Op dit moment ziet hij meer heil in een aan-
palend project, dat onder Fun Forest wordt 
geplaatst om de inkomsten wat evenwichtiger 
over het hele jaar te verspreiden en de nog al-
tijd spannende financiële ‘winterdip’ te vermij-
den: Spider City. Het idee: een indoorhal waar 
jong en oud, op de rug gezekerd, tegen allerlei 
objecten op kunnen klimmen en half vliegend 
weer wat kunnen zakken om vervolgens een 
ander object te beklimmen – er is een com-
pleet parcours. Die objecten vormen een soort 
stad met wolkenkrabbers – je kunt jezelf even 
Spider-Man of Spider-Woman wanen. 
‘Ik heb het patent gekregen op een specia-
le industriële klittenband waarmee je jezelf 
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En het 
is...

Een ‘vrijhaven’ aan de Vinkeveense 
Plassen waar je ‘zonder bereik’ kunt 
overnachten. Het idee ontstond in 2013 
en in 2017 konden de eerste gasten 
er terecht voor yoga, kampvuur en 
ochtendduik. Zwier draait geheel zonder 
subsidie, er werken 25 mensen en per  
jaar komen er ruim 5.000 bezoekers.  
Het hele jaar open.

probleemloos aan flink hellende oppervlakten 
kunt hechten en daarna net zo probleem-
loos weer loshaakt. Een test bij Fun Forest in 
Rotterdam, met duizend deelnemers en een 
paar van zulke objecten, was spectaculair. Nu 
nog zoeken naar een geschikte en niet te dure 
loods in Amsterdam.’ 

Fun Forest draait als een tierelier. In 2019 wa-
ren 100 duizend bezoekers geprognosticeerd 
voor de vier locaties, het werden er 100.400 
– en dat terwijl in ons land meer dan veertig 
procent van de jongeren nauwelijks meer de 
natuur ingaat.
Voor de dagelijkse leiding is David Balhuizen in 
2016 aangetrokken, als commercieel directeur. 
Fieke kwam hem tegen op een bijeenkomst 
over social entrepreneurship – hij had in 
Engeland gewerkt bij allerlei maatschappelijke 
ondernemingen en stapte met plezier in.  

Los van het management rond alle activi-
teiten – behalve een keur aan klimparcour-
sen inmiddels onder meer kajakken, ‘Forest 
Adventures’, culturele minifestivals en een  
buitenrestaurant onder de noemer ‘Boss 
Kitchen’ – zorgt hij voor beter meetbare 
sociale impact en een natuurlijke balans in 
het personeelsbestand. ‘Een balans tussen 
bijvoorbeeld jongeren met Downsyndroom of 
jongeren in het autismespectrum aan de ene 
kant, en wat je als semi-normale jongeren 
kunt beschouwen aan de andere kant,’ lacht 
Ernst-Jan. 
Gestaag werken Ernst-Jan en Fieke verder 
aan hun missie, samen met maatschappe-
lijke partners en sponsors – zoals sinds 2016 
Stichting Doen en de Rabobank Foundation 
– en met lokale overheden. Ernst-Jan: ‘Wij 
geloven in positieve verandering door goede 
samenwerking en door goed overleg. En dat 
is nodig. Zo is Amsterdam bezig met een drie-
jarenplan voor het Amsterdamse Bos, terwijl 
wij nú behoefte hebben aan een terras om 
maatschappelijk verantwoorde horeca toe te 
voegen aan onze activiteiten. Een glaasje, een 
hapje na het buitenwerk, geserveerd door ons 
personeel. Als je dan van de projectleider te 
horen krijgt: we nemen het mee, over drie jaar 
hoort u ervan, dan kun je kiezen, of gefrus-
treerd raken of via de diplomatieke weg tot 
een tussenoplossing proberen te komen die 
voor niemand schadelijk is. Door de jaren heen 
is dat misschien wel mijn grootste les geweest 
als ondernemer: geduld betrachten om samen 
verder te komen.’  

water

eten

overnachten

welzijn
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“Zonder iets tegen 
elkaar te zeggen 

plakten we post-its 
op. Wat iedereen had 

opgeschreven: we willen 
deze plek delen met 

anderen omdat hij zo 
fijn is, zoveel positieve 

energie oproept.”



Zwier belichaamt niet alleen een nieuwe  
manier van recreëren, maar ook een 

generatiekloof tussen traditionele exploitanten 
zoals vader Griffioen en vernieuwers zoals  

zijn dochter en schoonzoon.
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" Mijn opa 
boerde hier 
nog"

In het voorwoord van de Zwierkrant, de op 
krantenpapier gedrukte brochure van Zwier, 
noemt De Bruin onze mobieltjes ‘de verslaving 
van deze tijd’. ‘Bij mij heeft het echt geholpen 
om mezelf een spiegel voor te houden: even 
stilstaan bij mijn gebruik.’ Bewustzijn, wil hij 
maar zeggen, helpt ons ons eigen gedrag te 
bezien en vervolgens een nieuwe invulling aan 
ons leven te geven. 
Bewustwording – het is een van de kernwaar-
den van Zwier, ‘vrijhaven van de stad’. De 
bezoeker die over het slingerende dijkje door 
de weilanden rond de Vinkeveense Plassen 
het terrein van Jachthaven Winkeloord oprijdt, 
ziet naast een robuust familiehuis en de ge-
bruikelijke rijen boten, een fris houten gebouw 
staan, met veel glas: het pand nodigt uit om 
naar binnen te lopen. Die Huiskamer, anno 
april 2019, is opgetrokken voor vergaderingen, 
voor eten en drinken. 
Even verderop een glazen Keukenkas, waar 
gekookt kan worden, een houten gebouw voor 
sanitair, een vuurplaats. En op een landtong 
zie je de plekken waar ’s zomers op gepaste 
afstand van elkaar een paar canvastenten 
staan, de rest van de dertien tenten staat 
elders op het terrein. De ‘typische jacht-
havensfeer’ met loodsen, ligplaatsen en 
steigers, gaat hier vergezeld van een lichte, 
vrolijke energie die vernieuwing uitstraalt. 

In een loods even verderop, die strak is inge-
richt als vergaderruimte Werfplaats, steken 
Mariska Griffioen en haar man Yordi de Bruin 
van wal. ‘Mijn opa boerde hier nog,’ vertelt 
Griffioen, ‘hij was melkveehouder. Van oudsher 
werd hier veen gestoken om Amsterdam van 
energie te voorzien. Toen de grond te drassig 
werd voor de koeien werd een netwerk van 
vaartjes tussen de legakkers gegraven om 
het veen, gedroogd tot turf, te transporteren. 
En al dat nieuwe heldere water, trok vissers 
uit de stad aan. Om al die vissersbootjes een 
ligplaats te geven, en omdat zijn koeien wel 
heel natte voeten kregen, begon mijn opa een 
jachthaventje.’
Vader Cock Griffioen bouwde de haven uit tot 
een hotspot voor watersporters nadat in de 
jaren zestig de Vinkeveense Plassen waren 
ontstaan: niet door het eindeloze turfsteken, 
maar om zand te winnen voor de aanleg van 
de Bijlmer en de snelweg A2. Amsterdam 
begon zich actief te bemoeien met het plas-
sengebied: een recreatieve bestemming zou 
de stad lucht geven en het wezenlijk veran-
derde poldergebied een nieuwe functie. De 
hoofdstad werd zelfs mede-eigenaar van het 
Recreatieschap Vinkeveense Plassen, hoewel 
die feitelijk in de provincie Utrecht liggen. 
Pas in 2018 stapte Amsterdam uit die ge-
meenschappelijke regeling, sindsdien worden 
beheer en onderhoud van de recreatiegebie-
den uitgevoerd door de gemeenschappelijke 
regeling Stichtse Groenlanden. ↑ Mariska Griffioen en Yordi de Bruin 
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Een plan 
om de 
jacht-
haven 
nieuwe 
energie
te geven

Griffioen bracht haar jeugd door ‘op de 
jachthaven’, waar in de loop der tijd ook 
tentjes en stacaravans bij waren gekomen. 
Het was een prettig buitenleven: ‘Mijn enige 
chagrijn was dat het huis vroeg in de ochtend 
altijd vol zat met werkmannen, ook als ik wilde 
uitslapen.’ Maar verder was het: rust, vrijheid, 
gedragsregels voor de gasten – een nette 
plek, zoals haar grootouders dat ooit hadden 
bedoeld. 
De Bruin, zoon van een slager uit het aan de 
andere kant van de A2 gelegen Abcoude, 
kreeg al als tiener vaste verkering met 
Griffioen. ‘Ik hield net als Mariska van de 
plassen, kwam hier al vanaf mijn elfde als 
Zeeverkenner. Mariska’s vader was met twee 
vrienden een strandpaviljoen op Eiland 1 
begonnen, een stukje verderop. Tijdens de 

feestweek van Abcoude van 2008 stonden we 
met een biertje te praten. “Dat kan veel beter 
worden geëxploiteerd,” pochte ik. “Bewijs dat 
dan maar als bedrijfsleider”, zei hij droog. Zo 
rolde ik voorzichtig het bedrijf in. Begin twintig 
was ik, zonder enige ervaring.’ 

Cock Griffioen bleef Eiland 1 pachten van 
het Recreatieschap, zijn schoonzoon mocht 
tijdens het seizoen van alles uitproberen. 
Er kwamen evenementen, zoals Film aan de 
Plas: met zijn allen in de openluchtbioscoop 
met uitzicht over het avondlijke water: ‘Heel 
Abcoude kwam daar.’ Een verbouwing gaf ‘de 
veredelde snackbar met schaatsen aan het 
plafond en frikadel en kroketten’ wat meer 
allure. Dat was nodig om de nieuwe generaties 
recreanten aan boord te houden. 

Hij discussieerde veel met vader Griffioen:  
over de wenselijkheid van een website, over 
het organiseren van complete dagjes uit, over 
varen met huurbootjes van de jachthaven, 
over borrelen en barbecueën bij het paviljoen 
– er was een zaadje geplant.
Maar dochter en schoonzoon woonden in-
middels samen in Amsterdam, waar Griffioen 
als psycholoog werkte met kinderen en hun 
ouders en De Bruin naast zijn bedrijfsleider-
schap aan een start-up werkte, een app voor 
waterrecreanten. Toen die niet het gedroomde 
succes opleverde – ‘We hebben ervan geleerd 
om niet alles van tevoren te willen bedenken: 
build as you learn werkt veel beter, dat passen 
we hier dus ook toe’ – kwam een moment van 
bezinning. Waar willen we wonen: nog eens 
tien jaar in Amsterdam? Of misschien toch 
aan het water, waar onze roots liggen, waar 
we allebei gelukkig worden door simpelweg 
naar de golfjes te staren? Waar willen we onze 
kinderen laten opgroeien? 
De keuze was simpel, op de haven. ‘Dat kon 
niet anders,’ glimlacht Griffioen, ‘maar dan 
wilde ik ook wel wat met het familiebedrijf 
gaan doen. Yordi stond te trappelen. Die was 
al langer aan het denken over een leven op en 
rond het water.’
Griffioen senior had het idee al half opgege-
ven dat een van zijn twee dochters het bedrijf 
zou overnemen maar hij raakte geïnspireerd 
tijdens een lange heisessie met het gezin in 
de winter van 2013. Het idee: met z’n vijven 
– vader, moeder, beide dochters en De Bruin – 
zouden ze een plan ontwikkelen om de jacht-
haven nieuwe energie te geven en toekomst-
bestendig te maken. Wie welke rol zou krijgen, 
zouden ze later wel zien, want voorlopig waren 
de zussen nog blij met hun eigen carrière 
buiten het bedrijf.

‘Zonder iets tegen elkaar te zeggen plakten 
we minutenlang post-its op een tafel,’ her-
innert Griffioen zich die sessie, ‘met woorden 
erop die voor elk van ons het doel weergaven, 
en de sfeer die we wilden neerzetten. Wat ie-
dereen had opgeschreven: we willen deze plek 
delen met anderen omdat hij zo fijn is, zoveel 
positieve energie oproept.’
Na anderhalf jaar investeren in tijd, energie en 
adviseurs lag het plan er: Zwier. Een onthaas-
tingsplek, waar ruimte is voor verdieping en 
zingeving. Yoga, biologisch eten uit de buurt, 
nagenoeg zonder vlees en vis, canvastenten 
om in te slapen, een eilandje iets verderop met 
een Eilandhut waar mensen 24 of zelfs 48 uur 
zonder mobieltje en internet kunnen logeren. 
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‘Nu, vijf jaar later, constateren we twee din-
gen,’ zegt Griffioen. ‘Ten eerste slaat ons idee 
aan. We verkopen elk seizoen zo goed als alle 
slaapplaatsen, en bedrijven vinden hun weg 
naar deze plek voor bezinningssessies en 
verdieping. Ten tweede: het vergt constante 
aandacht om de visie van mijn vader en die 
van ons op elkaar aan te laten sluiten.’ 
Want zo is het nog steeds: het ondernemen-
de echtpaar staat op de loonlijst van vader 
Griffioen: Zwier is bedrijfsmatig gezien een 
onderdeel van de jachthaven en geen aparte 
werkmaatschappij, met een eigen begroting: 
Zwier is een handelsnaam, een brand waar-
onder horeca-activiteiten, gastheerschap, 
onderhoud en invulling van de buitenruimtes 
vallen. 

‘We zetten flinke stappen,’ stelt Griffioen. 
‘Winkeloord en Zwier zijn een langdurig 
huwelijk aangegaan dat in de loop der tijd 
een echte eenheid oplevert.’ Het lijkt voor de 
hand te liggen dat de vernieuwingsdrift van 
de nieuwe generatie op termijn de boventoon 
gaat voeren. Want het jonge stel méént het 
met hun zorg voor het klimaat en het geeste-
lijk welbevinden van de medemens. 
Wat hun de wind in de zeilen geeft, is de 
groeiende omzet van Zwier: voor 2020 zijn 
zwarte cijfers voorzien. Maar voor diepte- 
investeringen als wintervaste houten huisjes 
in plaats van stacaravans, een flinke batterij 
zonnepanelen of de botenloods staat senior 
aan de lat, een gevolg van de manier van 
samenwerken. 
‘Op onze post-its stond destijds niet hóe we 
tot onze doelen zouden komen. Tempo, inten-
siteit, overtuiging – daarover concrete afspra-
ken te maken, dat hadden we misschien iets 
meer tijd moeten geven. Vader was uiteindelijk 

vooral blij dat wij bedrijfsleiders werden, dat 
er opvolging is voor het bedrijf. Maar onze 
plannen leggen een flinke verantwoordelijk-
heid onze schouders, op termijn dus óók als 
mede-eigenaar.’ 
Zo bezien belichaamt Zwier niet alleen 
een nieuwe manier van recreëren voor 
Amsterdammers en andere stedelingen, maar 
ook een generatiekloof tussen de traditione-
le exploitanten van de Vinkeveense Plassen 
zoals vader Griffioen en vernieuwers zoals zijn 
dochter en schoonzoon. 

Zwier is anno 2020 een succesvol voorbeeld 
van de vernieuwing in de dag- en verblijfsre-
creatie in het plassengebied. Het terrein is zo 
duurzaam mogelijk opgezet. De Werfplaats 
vond onderdak in een bestaande loods, op de 
oorspronkelijke betonvloer werd geen gietvloer 
gegoten, maar die werd uitsluitend van lak 
voorzien. Elders wordt zoveel mogelijk ge-
bouwd met oud hout en gerecyclede materia-
len, het houtskelet van de Huiskamer vormde 
ooit een cabine van de BAM, veel hout komt 
van de oude beschoeiing van de zandeilan-
den in de plas. 
Verwarming vindt plaats middels pelletka-
chels. Gekookt wordt elektrisch, op eigen 
zonne-energie van vijfhonderd cellen op het 
dak van de enorme scheepsloods waar in de 
winter honderdvijftig boten worden gestald. 
De Bruin: ‘Voor de ombouw van de bestaande 
vloot, die nu nog voorzien is van dieselmoto-
ren, denken we ofwel aan benzine ofwel aan 
elektrische motoren. De beslissing hangt af 
van wat we nog gaan horen over de ecologi-
sche impact van elektrische aandrijving. We 
leren elke dag.’
Voor alle activiteiten – logeren in de tenten, 
boottochten, verblijf op het stilte-eilandje, 

Veel hout 
komt 
van oude 
beschoeiing
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groepsbijeenkomsten – mikken de exploitan-
ten op bewuste jonge stedelingen: mensen die 
tegen de grenzen van de huidige, jachtige tijd 
aanlopen. Gebrek aan werkelijk contact, de 
onmogelijkheid tot verdieping of bezinning – 
het zijn de zaken die Zwier juist centraal stelt. 
‘Wij geloven dat bewuste mensen in staat zijn 
om een positieve bijdrage te leveren aan de 
wereld,’ legt De Bruin uit. ‘Wij willen onze gas-
ten bewustzijn bijbrengen, maar dan uitge-
sproken als bewust zíjn. 
Iedereen kan hier de prikkeling ervaren van 
buitenzijn, even uit de dagelijkse omgeving, 
te onthaasten, positieve energie op te doen. 
’s Morgens in alle vroegte het koude water in 
springen, voordat je ook maar iets gedaan 
hebt, de natuur letterlijk om je heen voelen.’ 
Griffioen: ‘Mijn eigen ervaring van vijftien jaar 
yoga en meditatie komt terug in de aandacht 
voor bewustzijnsoefeningen op Zwier.’
Gasten verblijven minimaal twee nachten 
op Zwier, zegt Griffioen, ‘anders krijg je niet 
voldoende de tijd om je open te stellen voor 
de ervaringen’. De canvastenten zijn ruim, zo’n 
dertig vierkante meter. Op een ander deel van 
het terreinen komen daar in 2020 de eerste 
van uiteindelijk veertig huisjes bij: houtske-
letbouw, volledig circulair want opgetrokken 

informatiemiddelen: ‘We selecteerden in het 
eerste seizoen op social media als Facebook 
en Instagram het profiel 25 tot 40 jaar, vrouw, 
interesse in yoga en gezonde voeding’. Dat 
werkte vrijwel meteen. Daarnaast gingen we 
samenwerkingen aan met online influencers 
en websites op het gebied van bewust leven 
en voeding. Even later kwamen de kranten 
en magazines langs – er zijn veel artikelen 
geschreven door redacteuren na een verblijf 
op het stilte-eilandje.’
Een zakelijk succes,  maar, haasten de twee 
te zeggen, het zijn nou juist de cijfertjes waar 
niet te veel belang aan moet worden gehecht. 
‘Ons gaat het om de impact die we met dit 
project willen hebben. Hoeveel mensen zetten 

we blijvend aan het denken? Hoeveel mensen 
worden zich bewust van het systeem waarin 
ze in hun dagelijks leven zitten – en kunnen ze 
dat meer naar hun hand zetten?’ 

Griffioen weet het, ook haar vader kijkt eerst 
onderaan de streep. ‘Maar het is echt zo: als 
je iets doet waarin je echt gelooft, iets dat 
inspirerend werkt, dan komt het geld vanzelf. 
Cijfers komen voor ons op de derde plaats, na 
impact en team. Als mensen meer bereid zijn 
om keuzes te maken die de samenleving, de 
aarde ten goede komen, levert dat ons alle-
maal op termijn zoveel meer op dan wanneer 
we blijven kijken om te checken of we er zélf 
wel goed zijn uitgesprongen.’ 

uit oud hout, en energieneutraal. Ontbijt is 
inclusief, lunch en diner worden door eigen 
koks ter plekke bereid. ‘En: we verwachten 
van de gasten dat ze zich tijdens hun verblijf 
minstens één keer op het water begeven. 
Daarom stellen we de kano’s en sups – grote 
windsurfplanken om staand op te peddelen 
– gratis beschikbaar. In de praktijk hoeven we 
niemand aan te sporen overigens: iedereen 
gaat vanzelf het water op.’ Voor de rest is het: 
laat de natuur over je heenkomen. Volg een 
yogales, kook samen, kom elkaar tegen  
’s avonds rond het open vuur – maak contact. 

Zwier gaat zijn vierde seizoen in, telkens wordt 
de plek uitgebreid en bijgeschaafd, het gaat 
volkomen naar wens: ‘Zwier voor mezelf’ als 
verblijfsrecreatieplek in de weekends, ‘Zwier 
voor zakelijk’ met doordeweekse vergader-
arrangementen. Gemiddeld worden 26 week-
enden met ‘Zwier voor Mezelf’ gevuld, waarbij 
de tenten voor 85 procent bezet zijn. 
Yogadocenten komen, maar ook nieuwsgie-
rige stellen die eens een keer op een andere 
manier willen recreëren, vriendinnenclubjes,. 
Zo’n driekwart van de particuliere gasten 
komt uit Amsterdam, zakelijk is dat bijna 
honderd procent. Regelmatig komt er iemand 
onderzoeken of hij werkelijk verslaafd is aan 
zijn mobiel. ‘Een keer kwam er na een etmaal 
een jongen van het eilandje af,’ zegt  
De Bruin, ‘met trillende handen. Zwetend 
pakte hij meteen zijn mobiel om Twitter te 
checken. “Ongelooflijk,” zei hij, “ik ben echt 
fysiek verslaafd geraakt.” Hij ging hulp zoeken.’
De nadruk op Amsterdam – en dan beslist 
niet de ‘rolkofferttoeristen’ maar de inwoners 
– was een bewuste keuze, stellen de beden-
kers, die daarvoor wel hun toevlucht moesten 
nemen tot de, al dan niet mobiele, digitale 

" Ongelooflijk, 
ik ben 
echt fysiek 
verslaafd 
geraakt"
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En het 
is...

Een recreatiedorpje in de Amsterdamse 
Tuinen van West. Het idee ontstond in 
2016, de eerste gasten sliepen er in 2020. 
Subsidie was niet nodig, het project 
bedruipt zichzelf. Er is geen personeel in 
dienst, de verhuur van de houten lodges 
loopt via een boekings- annex chat-app. 
Het hele jaar geopend.

Ze ondervinden het aan den lijve: een be-
staand bedrijf in transitie brengen, het vergt 
veel discussies, soms schuurt het flink, maar 
het levert een immense energie op, een oer-
kracht om dóór te gaan – het goede te doen. 
‘Er komen hier nog weleens mensen die om 
een Coca-Cola vragen, met een plastic rietje 
liefst. Als we dan op onze biologische sappen 
wijzen, is het even wennen. Maar na twee keer 
blijken die veel lekkerder te zijn.’
‘Mensen zijn als uien. Hoe meer je afpelt, hoe 
meer je bij de kern komt. Die rotsvaste overtui-
gingen, om die te veranderen zullen we blijven 
pellen. ‘Waar is mijn biefstuk?’ Nou, die hebben 
we hier niet, probeer deze vegetarische shoar-
ma eens. Goh, horen we dan, dat vegetarisch 
zó lekker kon zijn. Dan zijn wij al blij.’

Aan personeel hebben ze geen gebrek: tien-
tallen jonge en wat oudere mensen monster-
den aan, op zoek naar een veilige werkomge-
ving, naar waarachtigheid. Op de kerstborrel 

haken zeker vijftien mensen aan. 
De vraag naar bewustzijn blijkt onstuitbaar. 
Het idee om bewustzijn te kweken op fraaie 
plekken als deze, is schaalbaar, denken 
Griffioen en De Bruin. ‘Niet per se door een 
plas verderop ook zoiets te starten,’ lacht 
Griffioen. ‘Waarom niet ergens in Frankrijk? 
Of door middel van een koffiehuisje in 
Amsterdam-Centrum?’ 
Maar eerst willen ze een volwassen viersei-
zoenenbedrijf maken van wat ooit uitsluitend 
Jachthaven Winkeloord was, met behoud van 
al het mooie dat eerdere generaties Griffioen 
er tot bloei wisten te brengen. Griffioen: 
‘Grappig: ooit kreeg dit gebied zijn groene, 
waterrijke karakter om Amsterdam energie 
te geven – in de vorm van melk, rundvlees 
en turf – en nu zijn wij bezig om Amsterdam 
te voorzien van een andere soort energie: 
bewustwording. We hopen een rimpeling in het 
water te hebben veroorzaakt – we zien graag 
wat daar allemaal van kan komen.’  

eten

groen

overnachten
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Het vergt, op een 
bouwterrein midden in 

de winter, enige fantasie 
het eerder geschetste 

wellness area op en aan 
het water voor je te zien.



Een walhalla voor dagjesmensen, voor toeristen 
op zoek naar contact met de natuur en andere 

mensen, voor stadsbewoners die het snerpen van 
de tram even zat zijn.
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" En daar komt 
de barrel-
sauna"

Op een strook land aan de rand van 
Amsterdam-West verrijst tussen biologische 
kwekerijen een fors recreatie- en inspiratie-
domein. ‘En daar komt de barrel-sauna, in een 
manshoog houten vat. Aan het eind van een 
steiger, dus in het midden boven het water.’ 
Renée Appelo, ontwerper en conceptbewaker 
van The Unbound, loopt over een modderig 
pad naar de oevers van een meertje. Het 
vergt, op een bouwterrein midden in de winter, 
enige fantasie het eerder geschetste wellness 
area op en aan het water voor je te zien. 
In de zomer van 2020 is op een braak-
liggend stuk polderland, dat vooral be-
doeld was als een groene deken over een 

 ← Jan van Erven Dorens, Ton van Oosten, 
 Renée Appelo en hond Arie 
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Alles zo 
duurzaam 
en 
circulair 
mogelijk 
gebouwd

omvangrijk buizenstelsel tussen het Westelijk 
Havengebied en Schiphol, vrijetijdsdomein 
The Unbound verrezen. Met de naam willen 
de initiatiefnemers een nieuwe beweging 
aanduiden, ‘van stedelijk georiënteerde 
mensen die rust en ruimte net buiten de stad 
opzoeken om zichzelf op te laden en elkaar te 
inspireren.’
Her en der houten huisjes, een restaurant, 
bar en ontvangstruimte, speelweiden en 
velden voor rustzoekers, én die sauna – alles 
omlijst door bomen en ander groen, alles zo 
duurzaam en circulair mogelijk gebouwd. Een 
walhalla voor dagjesmensen, voor toeristen op 
zoek naar contact met de natuur en andere 
mensen, voor stadsbewoners die het snerpen 
van de tram even willen verruilen voor het 
geluid van vogels en kabbelend water.

‘We willen vooral ontwikkelen op zogeheten in-
breidingslocaties, groene locaties in bestaand 
stedelijk gebied waar woningen, kantoren, 
winkels of bedrijven worden gebouwd. Daar 
willen we inspirerende dingen doen, die in elk 
geval op maaiveld mensen en omgevingen 
verbinden.’ 
De oorsprong voor The Unbound ligt in een 
samenwerking met een ideëel karakter, legt 
Van Oosten uit. In 2012 legde hij contact met 
de familie Gorter, eigenaren van landgoed 
Welna bij Epe op de Veluwe met 620 hectare 
bos, vooral zogeheten douglassparren. Deze 
van oorsprong Noord-Amerikaanse naald-
bomen worden in Europa vooral vanwege de 
houtopbrengst geplant, in Nederland geldt 
de douglasspar sinds begin deze eeuw als 
inheems. 
De opbrengst van het landgoed was net 
te klein om te kunnen concurreren met de 
echt grote landgoederen in Oost-Europa en 
Scandinavië en daarom zocht de familie een 
kleinschalig alternatief. Van Oosten sugge-
reerde de bouw van houten lodges, waarvoor 
hij meteen een plaats wist: bij boeren op het 
erf. Dat zou een nieuw soort toerisme kunnen 
aanwakkeren, natuurbewust, kleinschalig. 
Met architect – en aandeelhouder – Jan 
van Erven Dorens ontwierp hij een op palen 
‘zwevende’ lodge, zodat de natuur eronder 
en eromheen zo min mogelijk zou worden aan-
getast. Gorter, Van Oosten en twee andere 
mee-ontwikkelende aandeelhouders startten 
het bedrijf, maar verder dan een pilot – één 
lodge bij één boer in Tongeren – kwam het 
niet. ‘De boer bleek dat toerisme er niet bij te 
kunnen doen en veel gasten zochten uitein-
delijk ook wel comfort binnen die natuurlijke 
setting. “Fijn, zo’n houtkacheltje, maar kan de 
boer hem ook even aandoen?”’ 

Toen de houtopbrengst van het landgoed 
ook nog eens ontoereikend bleek voor een 
meer grootschalige productie van lodges, 
liep het project spaak. De familie Gorter werd 
uitgekocht, Van Oosten ging met twee part-
ners verder op zoek naar het duurzaamste 
Europese hout om lodges mee te bouwen. Hij 
wilde een natuurproduct, sterk, onderhouds-
arm, vooral ook op de langere termijn – liever 
volwassen hout dat vijftig jaar niet geschil-
derd hoeft te worden dan lichter hout dat 
telkens opnieuw moet worden behandeld. Die 
houten huisjes zouden niet langer verspreid 
moeten zijn over het land maar bij elkaar 
staan, zodat met één beheerder kon worden 
volstaan. 

Appelo (1978) studeerde Bouwkunde in Delft 
en doceerde er een tijdje over haar interesse-
gebied, hergebruik van bestaande panden, 
voordat ze ontdekte dat ze meer effect zou 
sorteren door er met een eigen bureau aan bij 
te dragen. Zo kwam ze in contact met Ton van 
Oosten, een duurzame vastgoedontwikkelaar.
Oosten, jaargang 1968, econoom, stapte  
toen hij 33 was in het onroerend goed,  
participeerde in de meest exotische bouw-
projecten en richt zich sinds 2002 met zijn 
bedrijf Steengoed op de herontwikkeling  
van bestaande gebouwen tot multifunctionele 
ruimtes – appartementen, studio’s of lofts, 
doorgaans gecombineerd met een zakelijke 
functie. The Unbound noemt hij hun  
project dat hem ‘misschien wel het meest 
plezier geeft’.
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Een van 
de groene 
longen van 
Amsterdam

Hij benaderde Staatsbosbeheer en ande-
re natuurorganisaties met de vraag: ‘Waar 
kunnen we een kleinschalig natuurparkje 
ontwikkelen?’ Via-via belandde hij in De 
Tuinen van West, een 570 hectare groot 
groengebied grofweg gelegen tussen Osdorp, 
Geuzenveld en de Ringvaart. Er bevinden 
zich volkstuinparken, oude boerenbedrijven 
en (nieuwe) groentekwekers – van de nieuwe 
Stadsgroenteboer tot de van televisie beken-
de groentekweker Wim Bijma. Hier vind je ook 
de Fruittuin van West en veel kleine, interes-
sante natuurgebiedjes zoals Park de Kuyl en 
het Fluisterbos. 
In samenwerking met Recreatieschap 
Spaarnwoude en Stadsdeel Nieuw-West zet 
ondernemersvereniging Tuinen van West zich 
in voor de verbetering van de ecologische 
waarde van het gebied. Kavel 01 was door 
de gemeente al bestemd voor kleinschali-
ge verblijfsrecreatie en daar verrees in 2017 
Freelodge Village: zeven douglashouten 
lodges, feitelijk losse hotelkamers in de natuur, 
maar dan zo duurzaam mogelijk. 
Van Oosten: ‘Houtbouw uit duurzaam gecer-
tificeerde bossen is de meest ecovriendelijke 
bouw. We bouwden zoveel mogelijk circulair, 
zochten gebruikte meubelen voor het interieur, 
de kookplaten zijn elektrisch, de energie komt 
van zonnepanelen. We proberen energieneu-
traal te zijn en dat lukt goed.’ 

Het idee bleek meteen een succes. De lodges 
worden vrijwel permanent verhuurd – via 
Booking.com, Airbnb en in toenemende mate 
via mond-tot-mondreclame – aan buiten-
landse toeristen, visiting professors en ook 
wel aan stadsbewoners op zoek naar een 
beetje ademruimte. Ze worden ‘gehost’ door 
Liesbeth, die soms ter plekke is, maar vaker 

via een speciale boekings- annex chat-app 
wordt benaderd met verzoeken als een taxi 
naar de stad, een kano om in de buurt wat te 
peddelen, een tafel in een biologisch-dyna-
misch restaurant, nieuw beddengoed. 
‘Van Freelodge Village leren we elke dag weer 
iets over de wensen van de gasten,’ zegt Van 
Oosten. ‘Wat voor pannen hebben ze nodig 
om goed te kunnen koken? Moeten de stoelen 
op het terras versteld kunnen worden?’ Wat 
bijvoorbeeld bleek: gasten boeken gemid-
deld 3,4 dagen een lodge, met gemiddeld 2,9 
personen. ‘Het gaat vaker dan we dachten om 
vriendengroepen, gezinnen, gezelschappen, 
die ook langer dan een weekendje blijven.’

Allemaal inzichten voor een nieuw project, 
ambitieuzer, maar op dezelfde duurzame 
leest geschoeid. De Freelodge bv – waarin 
Van Oosten de ontwikkelingen in De Tuinen 
van West onderbracht – begon in 2016 aan de 
ontwikkeling van The Unbound, iets verderop 
in de Tuinen van West. Doel: het combineren 
van het kleinschalige, natuurlijke toerisme van 
Freelodge Village met de mogelijkheid om ter 
plekke dingen te doen en te ervaren, om te 
eten en drinken – maar wie zegt dat dat lijkt 
op een vakantiepark, moet zijn mond gaan 
spoelen. Het is, leggen de mensen achter het 

project uit, simpelweg niet met iets te vergelij-
ken – dat maakt het juist spannend.
Er waren nog twee andere kavels vrij in de 
Tuinen van West, van in totaal 4,2 hectare. 
‘Kavel 9a en 9b liggen pal naast een fruit-
boomgaard, een landgoedwinkel annex 
restaurant en tegenover de omvangrijke stad-
stuinen die hier de laatste jaren zijn versche-
nen,’ vertelt Van Oosten. ‘Er rustte een ho-
telvergunning op, die nog dateerde van voor 
de tijd van het gemeentelijke hotelverbod. 
Omwonenden en gebruikers van de Tuinen 
van West waren beducht voor de komst van 
een flink hotel met een ‘goothoogte’ van tien 
meter, zeg: drie royale verdiepingen – het had 
gemogen. 
Van Oosten vond bij het gemeentelijk pro-
jectteam van Astrid Vermeulen ‘een geweldig 

luisterend oor’ voor zijn aanbod om het kavel 
zo geïntegreerd mogelijk met de omgeving en 
de natuur te ontwikkelen: ‘Dit gebied is immers 
in de jaren dertig van de vorige eeuw door 
stedenbouwkundige Cornelis van Eesteren 
bedacht als een van de groene longen van 
Amsterdam, een westelijke pendant van het 
Amsterdamse Bos – zo kan dit gebied dan ook 
het best worden ingevuld.’ Het stadsdeel was 
niet alleen enthousiast, maar zorgde ervoor 
dat alle vergunningen snel werden geregeld. 
Hier zat toekomst in. Van Oosten werd eige-
naar, opnieuw in erfpacht. 

Appelo ontwierp samen met landschapsar-
chitecten en andere experts een terrein dat 
hier en daar is opgehoogd met de aarde die 
bij het graven van het meer vrijkwam. Op 
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dat licht glooiende terrein staan her en der 
houten lodges met bemoste daken, in totaal 
37, in zes verschillende typen. Een van de 
typen, het Wikkelhouse, heeft een in hout 
verpakte kartonnen constructie, een idee 
van de Amsterdamse ontwerper René Snel, 
in samenwerking met Oep Schilling van de 
Fiction Factory. ‘Dat is het enige huis dat in 
serie wordt geproduceerd, in een loods in 
Amsterdam-Noord. Bij de bouw van de overige 
types – met namen als The Lighthouse, The 
Independent, The Barn en The Unwind – was 
het learning by doing,’ zegt Van Oosten, die 
eraan toevoegt dat vooral bedrijven uit de 
energietransitie-industrie met innovatieve op-
lossingen kwamen. ‘De traditionele bouwsec-
tor is precies dat: traditioneel. Bij Steengoed 
hebben we inmiddels veel ervaring met duur-
zame, toekomstbestendige bouw.’
Rond de vijver vind je een overdekte vuur-
plaats, een paviljoen dat dienst kan doen 
als diner-, yoga- en gemeenschapsruimte, 
alsmede een bescheiden wellnesspaviljoen 
met de barrel-sauna op een platform in de 
recreatievijver – in zijn geheel te reserveren 
voor gasten. Een brug over het water verbindt 
dat minidorpje met drie wat grotere houten 
gebouwen bij de ingang: een ontvangstruim-
te, een bar en een restaurant. Op de kaart: 
biologisch eten, zoveel mogelijk uit de eigen 
moestuin elders op de kavel. 
Net als de lodges zweven ook deze gebou-
wen boven het grasland, ze zijn dusdanig 
ingedeeld dat gedeeltes ook als werkruim-
tes kunnen worden gebruikt. Erachter staan 
nog een paar lodges en verder is het terrein 
vooral groen. Uiteindelijk worden er maar liefst 
driehonderd deels volwassen bomen geplant 
als natuurlijke schaduwbrengers en er komen 
los-vastborders tussen de verschillende delen 

van het perceel – behalve de moestuin zijn 
dat ook een natuurspeelweide voor kinderen, 
een yoga- en stiltegebied, een grasveld voor 
picknicks of een bescheiden evenement.
En dan is er naast de ‘vuurplaats’ – feitelijk 
een ontmoetingsruimte tussen de lodges – 
nog een half in opgehoogde grond verzonken 
open amfitheater. “Hier kan worden ge-
trouwd” glimlacht Appelo, ‘en samen met mijn 
aanstaande zal ik bewijzen dat dat iets heel 
bijzonders kan worden.’ 

The Unbound – dat zich zelf aanduidt als 
‘eigenwijs, ongeregisseerd & vrij, understated 
met luxe, smart ontzorgend, blote voeten’ – 
moet zowel mensen uit de stad trekken die, 
op een halfuurtje fietsen, hun kinderen een 
middag kunnen loslaten in de open velden 
terwijl ze zelf een wijntje pakken op een van 
de terrassen, als toeristen die de stad willen 
bezoeken vanuit een rustige tijdelijke thuisba-
sis. En, stelt Appelo, waarom niet ook vrien-
dengroepen uit de stad die twee lodges bij 
elkaar huren en een weekendje weg gaan op 
struikelafstand van hun eigen huizen? 
De bedoeling is dat al die verschillende gas-
ten elkaar tegen kunnen komen, met elkaar 
in gesprek kunnen raken. ‘De bedoeling is 
vergelijkbaar met die van de andere bedrijven 
waarvan ik mede-initiatiefnemer ben,’ vult 
Van Oosten aan, ‘hotel-restaurant Morgan & 
Mees in Centrum-West. Morgan, hadden we 
bedacht, is de Australische stadsbezoeker die 
met de typisch Amsterdamse Mees in gesprek 
raakt bij een biertje. Het kleine contact – dat 
is belangrijk. Dat vergt wat wij noemen een 
‘boutique-invulling van het randstedelijke 
toerisme’ – daarom is Airbnb ook helemaal 
niet zo slecht als sommige stadsbestuurders 
denken. Het soort toeristen dat daardoor in 

aanraking komt met Amsterdam is vele malen 
interessanter dan de hotelgast, het is veel 
inclusiever, jonger, avontuurlijker, creatiever.’
De gasten worden niet alleen bediend via 
een ‘zoo keeper’, een gastvrouw- of heer ter 
plekke, maar vooral ook via een app – naar 
het voorbeeld van Freelodge Village. Van 
Oosten: ‘We werken intensief samen met een 
sitebouwer en een softwareleverancier. Het 
idee: op het moment dat je op je mobiel kijkt 
of hier iets te doen is in het weekend, of dat er 
nog een lodge te huur is, maak je deel uit van 
de community. De app gaat ook dienen als 
kamersleutel en inchecktool voor de activi-
teiten. Zo zullen we je ter plekke en na afloop 
online suggesties kunnen doen over cursus-
sen, behandelingen, speciale menu’s.’ 
Behalve particulieren zien de ontwikke-
laars ook een zakelijke doelgroep voor zich: 
bedrijfspresentaties, teamvergaderingen, 
alles kan op het terrein plaatsvinden. Zelfs 
kleine festivalletjes – type Rollende Keukens, 
géén snerpende beats tot vier uur ’s nachts – 
kunnen worden georganiseerd op het terrein 
een stukje verder op de Tuinen van West, dat 
gezamenlijk eigendom is van alle exploitanten 
in het gebied. 

" Hier kan 
worden 
getrouwd"
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En het 
is...

Gasten zullen voor een overnachting meer of 
minder gaan betalen naargelang er ruimte 
beschikbaar is – dynamic pricing, afgekeken 
van luchtvaartmaatschappijen en hotels als 
‘V’, elders in de hoofdstad. Ze krijgen, bena-
drukt Appelo, van begin tot eind het gevoel 
dat ze onderdeel zijn van het bijzondere oord 
aan de rand van de stad: ‘Van beddengoed 
tot servies: alles wordt door ons ontworpen 
en zo duurzaam mogelijk speciaal voor The 
Unbound uitgevoerd.’ 

Begin 2020 wordt nog volop gebouwd om 
alles voor de opening van het toeristenseizoen 
klaar te hebben – het project ligt op schema, 
al zorgt de afwatering van het soms over-
vloedige regenwater voor wat hoofdbrekens – 
extra drainage moet dat probleem oplossen. 
De grote houten brug over de speel- en zwem-
vijver is al af. Over de gehele lengte is aan een 
van de zijden een bank geplaatst, tientallen 

gasten kunnen hier straks rustig het leven 
bespreken en tegelijkertijd zwemmend kroost 
in de gaten houden, terwijl andere mensen 
zonder problemen kunnen passeren. Alleen al 
deze constructie ademt rust en ruimte uit, ook 
wie er hartje winter even gaat zitten – voor het 
idee, tussen modder en houtstapels, met zicht 
op de half afgebouwde lodges waaruit hier 
en daar nog bouwplastic wappert – weet zich 
buiten en toch thuis. Kun je nagaan hoe dat 
straks zal voelen.
En mocht het succes onverhoopt tegenvallen, 
dan is The Unbound volgens Van Oosten zo 
ontworpen dat een andere toepassing voor 
terrein en gebouwen mogelijk is – als huur-
huisjes voor stadsbewoners, bijvoorbeeld. ‘We 
bouwen future proof, dus duurzaam en flexibel. 
En gemaakt voor mensen die bewust met de 
natuur om willen gaan.’ Al voegt hij er meteen 
aan toe dat hij er alle vertrouwen in heeft dat 
het concept tot volle wasdom komt.  

Een restaurant in een oud fort op een 
eiland in het IJmeer. Het idee ontstond 
in 2012 en al in 2013 werden de tafels 
voor het eerst gedekt. Voor de start was 
subsidie nodig, voor de exploitatie niet. 
Er werken 40 mensen. Jaarlijks komen 
er, verspreid over 362 dagen, meer dan 
20.000 bezoekers.
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Toen Boswijk in augustus 
2012 meedeed aan 
de aanbesteding, 

die eigenaar 
Staatsbosbeheer had 

uitgeschreven voor het 
eiland, wist hij maar half 

waar hij aan begon.



Missie geslaagd: na een zomer in het restaurant 
iets verderop zwaaiden de zware, plaatstalen 

deuren in oktober voor het eerst open voor gasten 
– en sindsdien gebeurt dat elke winter.
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Vuurtoren
eiland

‘Als je om drie uur achter het huisje van de 
havenmeester staat in de jachthaven van 
Durgerdam, pik ik je op in een grijze boot.’ Er 
zijn minder romantische manieren om op je 
afspraak te komen, zeg ik tegen Brian Boswijk 
als we op een rustige herfstdag de oversteek 
maken naar zijn huis, zijn werk, zijn leven. In de 
verte doemt het vuurtoreneiland op, genoemd 
naar de torens die al sinds 1701 schepen rich-
ting Amsterdam loodsen.
Even later staan we boven in de huidige vuur-
toren, een opengewerkte achtkantige toren 
van gietijzer en staal uit 1892, en turen over de 
Amsterdamse nieuwbouwwijk IJburg aan de 
ene einder en het oude kustdorp Durgerdam 
aan de andere. Een binnenvaartschip pas-
seert loom, twee meeuwen vliegen de blauwe 
lucht tegemoet, het is nagenoeg stil.

‘Rijkswaterstaat had jaren nauwelijks naar 
deze toren omgekeken,’ legt de schipper an-
nex gastheer uit. ‘Hij stond half op instorten. 
Wij vonden het belangrijk dat hij hier bleef, als 
baken, maar ook omdat we hier romantiek 
verkopen: wie bij ons van boord gaat en het 
pad naar het restaurant afloopt, verwacht  
wel dat de vuurtoren licht geeft.’ 
De vuurtoren: ach, was dat maar het eni-
ge project. Toen hij in augustus 2012 mee-
deed aan de aanbesteding, die eigenaar 
Staatsbosbeheer had uitgeschreven voor het 
eiland, wist hij maar half waar hij aan begon.

Boswijk had al een flinke staat van dienst 
toen hij zijn tanden in het Vuurtoreneiland 
zette: mede-ontwikkelaar van succesvol-
le horecaconcepten als ‘Amsterdam Plage’ 
op het Stenen Hoofd, ‘11’ in het oude post-
kantoor bij het Centraal Station, ‘Trouw’ in 
de Wibautstraat en restaurant ‘As’ in het 
Beatrixpark. Boswijk en zijn compagnons – 
onder wie broer Olaf – horen bij de aanjagers 
van Amsterdam als de hippe uitgaans- en 
dancestad die het nu is. 
In 2011 keerde hij die scene de rug toe en 
besloot met vrouw en drie jonge kinderen 
zijn droom waar te maken: zeilend de wereld 
over. De reis eindigde na anderhalf jaar op 
Sint-Maarten, waar de vierde geboren werd 
en de oudste wel weer terug naar huis wilde. 
Dus zetten ze koers naar Amsterdam, waar de 
zeilboot hun huis werd.
Het nieuws dat er een eiland te ontwikkelen 
was kwam precies op het moment dat Boswijk 

" Rijkswater-
staat had 
jaren 
nauwelijks 
naar deze 
toren 
omgekeken"

 ↑ Brian Boswijk 
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op nieuwe plannen broedde. Zo werd hij, 
samen met zijn compagnon in restaurant As, 
Sander Overeinder, een van de ruim driehon-
derd mensen die zich inschreef. Overeinder als 
het culinaire geweten, hijzelf als de man van 
de organisatie, de vergunningen, het geld, van 
het idee ook. 
Boswijk: ‘Op de kijkdag stonden we hutjemutje 
tussen honderden andere belangstellenden: 
eiland op en snel weer eraf – geen idéé wat de 
mogelijkheden nou precies waren. Toch gin-
gen Sander en ik aan de slag. Ideeën beden-
ken, schrijven, tekenen en rekenen.’

Wat volgde was een periode waarin het 
geduld van de snelle ondernemers behoor-
lijk werd beproefd. ‘Staatsbosbeheer had de 
aanbesteding opgesteld rond waarden als 
het behoud van cultuurhistorie – er stond een 
oud fort van de Stelling van Amsterdam op 
–, natuurbescherming – achter het eiland ligt 
een beschermd vogelbroedgebied – en ruim-
telijke kwaliteit, vanwege de bijzondere ligging. 
Kleinschalig, kwalitatief en duurzaam, dat 
moest het eiland worden. En toegankelijk voor 
publiek. Ik dacht meteen aan een horecagele-
genheid, aan dynamiek en leven op dit landje 
– en met telkens heen en weer varen had ik 
geen probleem.’
Staatsbosbeheer legde de geïnteresseerden 
nogal wat beperkingen op om grootschalige 

intensieve ontwikkeling van de kwetsbare en 
unieke plek tegen te gaan. ‘Tegelijkertijd werd 
het selectieproces al snel zwaar, log en star,’ 
blikt Boswijk terug. ‘Het moest een aanbe-
steding volgens Europese richtlijnen zijn, het 
plan omvatte 52 pagina’s, terwijl iedereen 
wist dat het financieel zwaar zou worden. Elke 
vraag om extra informatie resulteerde in een 
“nota van beantwoording” aan alle betrokke-
nen; niemand mocht enig voordeel hebben 
ten opzichte van de rest. Die starre aanpak 
werkte aanvankelijk contraproductief voor de 
gewenste zorgvuldige omgang met kwetsbare 
natuur.’

Bij elke informatieronde liet Staatsbosbeheer 
een aantal plannen afvallen en na anderhalf 
jaar waren er nog twee andere gegadigden 
over. Het plan van de twee ondernemers was 
op het oog simpel: een zomerrestaurant waar 
de natuur centraal zou staan. Boswijk: ‘Sander 
kookt op houtvuur. Hij slacht zijn eigen dieren. 
Maakt zijn eigen brood – kruipt zo dicht 
mogelijk tegen de natuur aan. Maar het bleef 
lang gissen of het zou lukken. Er was geen  
bestemmingsplan, geen technische infra-
structuur. Het was een sprong in het duister.’
De laatste twee concurrenten haakten in 
de loop van 2013 af. ‘We hebben behoorlijk 
moeten knokken om tussenstappen in te 
lassen in het intensieve proces van rekenen en 
plannen maken. Zo vroegen we toestemming 
om het eiland tijdelijk te exploiteren, terwijl 
we ondertussen voor eigen rekening en risico 
een bestemmingsplanwijzigingsprocedure 
doorliepen, financiering organiseerden en de 
plannen verbeterden. Op die manier konden 
we in kleinere stappen en met kleinere risicos-
prongen uiteindelijk een einddoel bereiken dat 
veel verder ging dan onze inschrijving bij de 
aanbesteding.’

Staatsbosbeheer durfde een pop-uprestau-
rant aan om te kijken of er mensen op af zou-
den komen, zomers eten op een eiland. ‘Het 
was een pressure cooker,’ herinnert Boswijk 
zich, ‘we gingen iets doen dat eigenlijk niet 
kon. Een kraanschip? Nooit van gehoord. Laat 
staan dat we een idee hadden van hoeveel 
gewicht er telkens vanaf zo’n boot afkwam, 
hoeveel spullen je nodig hebt om ook maar 
iets te kunnen bouwen. Het vuurtorenwach-
tershuis werd nog bewoond door anti-krakers, 
er was vrijwel niets hier.’ 

Staatsbos-
beheer durfde 
een pop-up-
restaurant aan
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draaide tussen CS en Noord. Er kwam ook een 
aluminium kajuitscheepje voor het gezin dat 
sindsdien semipermanent pendelt, vooral om 
voetballende, schoolgaande en shoppende 
kinderen over te zetten. Plus een stevige vlet 
voor de keukencrew, die dagelijks aan het be-
gin van de middag aanmonstert in de haven 
van Durgerdam, verse spullen in kratten onder 
de arm, om rond middernacht weer terug te 
keren. 
De twee ondernemers kregen het voor elkaar 
dat de erfpachtverplichting van dertig jaar, 
die eigenlijk meteen bij aanvang in werking 
zou treden, werd opgeschoven. Ze mochten 
eerst vijf jaar huren met een tijdelijke horeca-
vergunning om te kijken of het mogelijk was 
om alle grootse plannen verwezenlijkt te krij-
gen. ‘Een geweldige geste. Daardoor konden 
we experimenteren zonder de hete adem in 
onze nek te voelen van een enorme financi-
ele verplichting, zonder dat bijvoorbeeld het 
bestemmingsplan nog was vastgesteld.’ 

In 2016 werd het eiland officieel geschikt 
bevonden voor ‘een hotel-restaurant’, waarna 
de ondernemers de verdere risico’s aanvaard-
baar achtten. Het zomerrestaurant, inmiddels 
een geheide hit, vroeg om een pendant in de 
winter – ín het fort, liefst. Maar dat was nog 
steeds een halve ruïne: ‘Als het regende, stond 
het binnen blank.’ 
De begroting voor een volledige renovatie 
bedroeg 2,5 miljoen euro. Boswijk en zijn com-
pagnon legden 7,5 ton op tafel, de rest kwam 
uit subsidiegelden. Bouwers kwamen met 
kraanschepen langs, die duizenden kilo’s ma-
teriaal, steigers, meubilair aan wal zetten. Het 
restaureren en ombouwen van het fort was 
een onderneming van twee stappen vooruit, 
een stap terug. 

Er verrees een houten paviljoen op de noord-
oosthoek van het eiland, vrienden hielpen mee 
om het gebouw op te trekken. In de vroege 
zomer van 2013 kon het pop-uprestaurant van 
start. Een van de lessen die Boswijk in de stad 
had geleerd: zorg ervoor dat mensen online 
kunnen boeken. ‘En, belangrijk bij verwende 
Amsterdammers: laat ze het diner en de tocht 
vooruitbetalen, dan komen ze tenminste op 
tijd. We moesten veerboten huren bij reders, 
elke dag stipt om halfzes zou er een afvaren 
vanaf het Lloyd hotel in Oost. Zo’n schipper 
wacht niet op laatkomers. Bovendien zou de 
logistiek in de keuken dan averij oplopen.’
De eerste twee dagen dat het restaurant open 
was, druppelden de boekingen binnen, elke 

namiddag zette een halfgevulde boot koers 
richting eiland – vooral familieleden en vrien-
den. ‘Maar in de derde boot zat een journalist 
van Het Parool die onder de indruk was en een 
lovend artikel schreef. Dat stond op zaterdag 
in de krant, op maandag zaten we ramvol voor 
de rest van het seizoen.’ 
Vier dagen per week open, telkens zestig 
gasten voor het vaste vijfgangendiner dat 
Overeinder bereidde. Het was aanpoten, sjou-
wen, regelen, Boswijk stond persoonlijk alle 
freelancers met een notaboekje af te rekenen 
– maar het lukte, het was een droomstart. 
Totdat Boswijk in de vroege ochtend van 4 
september 2013 werd gebeld. Het paviljoen 
was, twee weken voor het einde van het expe-
riment, in vlammen opgegaan, de vlammen 
waren vanaf IJburg te zien geweest. Gelukkig 
waren er geen mensen in de buurt, maar alles 
was weg. Een terugslag – maar geen reden 
om de droom in duigen te laten vallen, daar-
voor was het verlangen te sterk.

Begin 2014 werd het eiland officieel aan de 
twee ondernemers gegund. Ze zouden op-
nieuw een zomerrestaurant neerzetten – maar 
nu iets dat rampen zou kunnen overleven. Een 
open constructie uit gegoten beton en staal, 
met véél glas. Overeinder zou de keuken op-
starten en met zijn mensen elke dag per boot 
op en neer varen. Boswijk zou met zijn gezin 
de vuurtorenwachterswoning betrekken en 
vandaaruit de enorme renovatie bestieren van 
het fort en de ommelanden – het ongewisse 
plan managen. 
De eerste forse investeringen betroffen een 
eigen scheepsvloot. Het bleek beter om de 
veerdienst vanuit de stad te exploiteren, dat 
leidde tot de aanschaf van het klassieke 
IJveer XIII, dat tot dan toe zondagse rondjes 

De eerste forse 
investeringen 
betroffen 
een eigen 
scheepsvloot
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‘Er zaten mooie kanten aan, maar het was ook 
geweldig intensief. We moesten alles hele-
maal verzinnen. Door muren heen breken ook. 
Honderd keer horen van de gemeente of van 
installateurs en bouwers: nee, dat kan niet. 
En dan blijkt dat het wél kan. De geselecteer-
de aannemer zei op enig moment: ik denk dat 
het plan kan werken, maar we gaan er geen 
verantwoordelijkheid voor dragen als dat niet 
zo is. It’s your call. Daar moet je het dan mee 
doen.’ In de zomer van 2015 startten de voor-
bereidingen voor de bouw en in april 2016 was 
het meeste werk gedaan. Missie geslaagd: 
na een zomer in het restaurant iets verderop 
zwaaiden de zware, plaatstalen deuren in 
oktober voor het eerst open voor gasten – 
en sindsdien gebeurt dat elke winter.

Duurzaamheid stond centraal bij de 
verbouwing. ‘We hebben een rietfilter 
aangelegd om het rioolwater te zuiveren en 
een buizensysteem met putten en pompen. 
Het afvalwater gaat nu uiteindelijk schoner 
het water in dan het eruit kwam. We zouden er 
zelfs drinkwater van kunnen maken, maar dat 
stuit helaas op regelgeving.’
Het op temperatuur krijgen van de enorme 
stenen en betonnen constructie was 
essentieel; Staatsbosbeheer had winterse 
exploitatie van het fort niet eens als serieuze 
optie opgenomen in de aanbesteding. 
Boswijk klaarde deze bijna onbegonnen klus 
met een batterij zonnecollectoren naast de 
vuurtoren. Die verwarmen water dat via een 
flink buizenstelsel onder het fort doorloopt; 
in een houten bijgebouw staat een buffervat 
met tweeduizend liter water. ‘Alle vloeren zijn 
eruit geweest om leidingen te trekken. Daarna 
hebben we de vloeren hersteld met tegeltjes 
die we op dit eiland terugvonden. 

" We 
moesten 
alles 
helemaal 
verzinnen"
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De drie meter dikke betonnen muren houden 
alle warmte die we in de zomer in het gebouw 
brengen, ’s winters goed vast. Verder stoken 
we in koude maanden de kachels in de keuken 
en in de eetruimtes met hout uit bossen van 
Staatsbosbeheer. Ook die warmte blijft goed 
bewaard, het gebouw is uiteindelijk heel 
energie-efficiënt. We hebben een luchtverver-
singssysteem door het hele fort, dat rest-
warmte terugbrengt in de ruimtes.’

Elektriciteit komt van een oude kabel door het 
Markermeer: ‘We hebben een heel beperk-
te aansluiting uit de jaren vijftig, misschien 
de helft van de stroomcapaciteit voor een 
normaal restaurant in de stad, maar meer 
hebben we ook nog niet nodig.’ Een deeltje 
van het verbruik komt voor rekening van het 
vuurtorenwachtershuis, dat in 2014 helemaal 
gestript is om de energiezuinige en comfor-
tabele bewoning van het ondernemersgezin 
mogelijk te maken. Behalve het gezin woont er 
ook een kudde schapen op het eiland, grazers, 
en dus natuurlijke maaimachines.
‘Ik ben een idealist. We hebben deze plek 
in beheer gekregen om hem mooier over te 

dragen aan volgende generaties, dat is de 
drijfveer achter wat we hier doen. Het beste 
restaurant is een restaurant dat dicht bij de 
natuur staat, in elk opzicht, heb ik eerder 
gezegd – daar draait het hier om.’ 
Als hij daarbij zelf íéts heeft geleerd, dan was 
dat wel loslaten. ‘Ik ben een fanatiekeling, een 
detailfetisjist. Dan is het lastig als je letterlijk 
voor je deur je eigen kindje tot wasdom ziet 
komen met een geweldig team. Dat je af en 
toe niet welkom bent in de keuken, omdat het 
gewoon goed draait zonder jou. Vertrouwen 
durven geven, dat heeft dit eiland me wel 
geleerd.’

Als je op een heldere, frisse avond in novem-
ber vanaf de steiger het winterrestaurant 
tegemoet loopt, voel je de stoere echtheid. 
Binnen: gedempt licht, roestbruine stalen 
boogspanten op de gewelfde plafonds, in de 
centrale ruimte een forse keuken – beton-
nen oven, enorm kookeiland op open vuur, 
vanavond staan er vijf koks voor te bereiden. 
Nu schallen The Doors nog door de ruimtes, 
straks monsteren de gasten weer aan. 
Wat je ook voelt: oude krachten, het monu-
mentale, massieve fort dat hier al eeuwen 
staat, gegeseld door weer en wind, blakend in 
zomerhitte, huiverend in de sneeuw, onver-
woestbaar. Knap om zo’n volume iets van 
lichtheid te geven, hier hangt de frisse energie 
waar Boswijk naar haakt. De dynamiek komt 
natuurlijk niet in de laatste plaats door de 
constante aanwas van bezoekers – toeristen 
uit binnen- en buitenland, maar toch vooral 
mensen uit Amsterdam en omgeving. Fitte 
senioren, hippe vriendenclubjes, connaisseurs 
die op de omvangrijke wijnverzameling 
afkomen, die in een van de gewelven op 
temperatuur ligt te blijven. 

" Ik ben een 
fanatiekeling, 
een 
detailfetisjist"
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‘We zijn elke dag open, het hele jaar door, 
behalve met Kerst en Oud en Nieuw,’ zegt 
Boswijk. ‘De aanvankelijke spanning – gaan 
mensen wel bij weer en wind op een boot 
zitten om een uur later op een eiland te 
dineren en daarna weer helemaal terug? – is 
weg. Vanaf dag één zit het restaurant voor 
99 procent vol. We reserveren twee maanden 
vooruit.’ Een snelle berekening leert dat zo’n 
tachtigduizend mensen een keer als dinergast 
op het eiland zijn geweest. In de exploitatie 
wordt rekening gehouden met twee weken 
uitval door vliegende storm, ijsvorming, zware 
mist. ‘Tot nu toe valt dat mee, maar boven 
windkracht zeven varen we niet. Ook de kin-
deren gaan dan niet naar school.’ Wel weer 
leuk: met de gasten op een avond met zware 

sneeuwval een rondje over het eiland lopen 
voordat iedereen aan tafel gaat, allemaal een 
olielampje in de hand. 

Er zijn nog projecten zat. De renovatie van 
de vuurtoren – weer met aannemers die 
met boten vol spullen vanaf de wal moesten 
komen – is in 2018 afgerond, nu richt Boswijk 
voorzichtig één oog op de zes kleine be-
tonnen schuttersgebouwtjes rond het fort. 
Ideale hotelkamers, als je tenminste water en 
elektriciteit kunt doortrekken, een investering 
die even op zich moet laten wachten. Niet erg: 
er is tijd, er is ruimte, er is de rust die dit eiland 
nou eenmaal oproept. 
Het eilandrestaurant is een miljoenenbedrijf 
geworden, met twintig man in vaste dienst en 

Het eilandrestaurant 
is een 
miljoenenbedrijf 
geworden
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En het 
is...

Een wellnessresort in een oud fort in de 
Beemster. Het idee dateert van 2004, pas 
in 2012 konden de eerste bezoekers een 
sauna nemen. Voor de verbouwing was 
subsidie nodig, voor de exploitatie niet. 
Er werken 100 mensen. Jaarlijks komen 
er meer dan 100.000 bezoekers, alleen op 
Nieuwjaarsdag is het fort gesloten.

nog eens twintig eromheen: ‘Dat wringt soms 
wel. De klant is koning, maar ik wil eigenlijk nog 
wel verder met duurzaamheid en bewust-
zijnsverandering. Ook wat betreft het eten. 
We hebben geëxperimenteerd met vleesvrije 
menu’s, maar dan komen er toch klachten: 
“We eten thuis al weinig vlees, op een avondje 
uit willen we juist wel van biologisch vlees ge-
nieten.” De oplossing zou iets kunnen zijn als: 
we serveren precies de hoeveelheid vlees die 
een mens mag eten om het ecologische even-
wicht in stand te houden. Ik denk dat dat een 
balletje gehakt per maand is. Daar moeten we 
over doordenken.’ 
Zo is er nog wel meer. ‘Over vijf jaar zie ik 
ons hier nog steeds wonen. Dan hebben we 
zes hotelkamers. De keuken is dan honderd 

procent regionaal – nu kom ik nog weleens 
een bakje kervel tegen dat ineens uit Kenia 
blijkt te komen, waarom in ’s hemelsnaam. 
Dan zijn we energieneutraal, wat vooral 
betekent dat onze dieselvloot is vervangen 
door elektrische boten.  Hopelijk mogen mijn 
kinderen dan ook via een bruggetje over de 
dijk langs het vogelbroedgebied hiernaast 
naar Durgerdam fietsen.

‘En voor de rest? De altijd maar hamerende 
logistiek voor lief nemen – kind oppikken, 
vrouw wegbrengen, vrienden ophalen; altijd 
opnieuw de boot op – en eindeloos blijven 
genieten van ons voorrecht om dit stukje 
Amsterdam te mogen beheren, ons eigen 
mini-rijkje.’  
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De provincie  
Noord-Holland had 

het verwaarloosde fort 
Nekkerweg te koop gezet 

en belde Frank Bart.  
Had hij zin om zich 
ook over dit fort te 

ontfermen?



“Ik wist meteen: dit kan een perfect 
wellnesscentrum worden. Gewoon op gevoel  

wist ik dat een spa duizenden mensen 
zou kunnen trekken.”
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Passie, doorzettingsvermogen en de hei-
lige overtuiging dat er ten noorden van 
Amsterdam volop ruimte is voor dag- en  
verblijfsrecreatie op hoog niveau. Dat zijn  
de ingrediënten voor het succes van Fort 
Resort Beemster – een wellnesscomplex  
annex hotel in een oud fort in droogmakerij  
De Beemster, de polder in het groene achter-
land van Purmerend die deel uitmaakt van  
het werelderfgoed. 
Wie op een gemiddelde dag – élke dag, 
behalve Nieuwjaarsdag – door de ruimtes van 
Fort Resort Beemster wandelt, ziet overal wel 
wat gasten, maar dat het er zo’n driehonderd-
vijftig per dag zijn, wekt verbazing. De serene 

" Als kleine 
jongen liep 
ik eindeloos 
over de wallen 
en door de 
gangen"
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sfeer in sauna’s, restaurants, zonneweides en 
behandelruimtes lijdt er in elk geval niet onder. 
Fort Resort Beemster geldt als het visitekaart-
je voor het soort dagrecreatie dat gemeen-
tebesturen in de regio graag zien: plezierig en 
rustig van aard, werk scheppend voor honder-
den mensen en ook nog eens milieubewust. 
Maar dat is niet vanzelf gegaan.

Lange tijd was er voor lokale dagjesmensen 
en nieuwsgierige toeristen niet zo gek veel 
te doen aan de noordflank van de stedelijke 
agglomeratie Amsterdam. Met de bus naar 
de kaasboerderij, even stoppen bij de Zaanse 
Schans, op de fiets langs de dijken van het 

een aantal jaar later te koop kwam te staan. 
Frank Bart, die anders dan twee broers niet 
bij zijn vader in het bedrijf was gaan werken, 
maar eigenstandig een succesvol aanne-
mersbedrijf had opgebouwd, ontwikkelde Fort 
Benoorden Purmerend tot een fraai onder-
komen voor de familiewijnhandel.
Toen sloeg het onheil toe: een van zijn broers 
overleed, drieënveertig jaar oud, en ook vader 
stierf, op zijn zevenenzestigste. ‘Dat leerde 
me om met extra veel energie te doen wat ik 
leuk vind,’ zegt Bart. Zijn liefde voor originele 
bouwontwerpen, slimme ruimtelijke oplossin-
gen en fraaie, duurzame materialen, vierde hij 
in die dagen bot in samenwerkingen met Cees 
Dam, Marcel Wanders, Piet Boon en Jan des 
Bouvrie.
Die andere liefde, voor forten, voegde zich 
daarbij toen hij een wonderlijke opdracht 
kreeg: leven te blazen in het vervallen Fort 
Nekkerweg. ‘In 2004 zocht het Recreatieschap 
Noord-Holland een publieksbestemming voor 
het fort, dat officieel Fort aan de Nekkerweg 
heet. Het gebouw uit 1912 is net als Spijkerboor 
en het Fort Benoorden Purmerend onderdeel 
van de Stelling van Amsterdam. Het had acht-
entwintig jaar leeg gestaan nadat het decen-
nialang dienst had gedaan als opslagmaga-
zijn voor springstoffen. Het was overwoekerd 
en vochtig, niemand keek ernaar om. Ik liep er 
doorheen met de mensen van de provincie die 
mij hadden gebeld – ik had toch een ander 
fort gerenoveerd? Ik wist meteen: dit kan een 
perfect wellnesscentrum worden. Gewoon op 
gevoel wist ik dat een spa duizenden mensen 
zou kunnen trekken. Als het maar heel goed 
zou worden gedaan, zonder concessies. 
Saunabezoek als een echte beleving, dat zou 
een enorm succes kunnen worden.’

Barts idee kwam niet uit de lucht vallen, want 
hij had nog een derde liefde: saunabezoek. 
‘Ik reisde het hele land al door op zoek naar 
prettige sauna’s en ik wist dat er ten noorden 
van Amsterdam een enorme blinde vlek was 
op het gebied van sauna en wellness. Nadat ik 
het idee voor Fort Beemster had opgevat, ben 
ik heel Europa door gaan trekken. Overal goed 
opletten hoe die complexen in elkaar staken, 
wat er goed was en wat er beter kon.’ 
Het maken van plannen betekende voor Bart 
vooral niet meteen slopen en breken. ‘Ik moet 
ruimtes voelen om te weten wat er kan en 
wat er niet kan. Het was net als eerder bij het 
werk voor het bouw- en ontwerpbedrijf: nooit 
zomaar voor een klant aan de slag, eerst 
uitgebreid zitten, koffie erbij of wijn, horen hoe 

" Het was 
overwoekerd 
en vochtig, 
niemand keek 
ernaar om"

IJsselmeer – dat was het wel zo’n beetje.
Dat kan anders, dacht ondernemer Frank 
Bart een jaar of tien terug. Bart was opge-
groeid in de regio – zijn vader vestigde in de 
jaren zeventig zijn wijnhandel in een fort in 
de buurt: Fort Spijkerboor aan de Westdijk in 
de Beemster, onderdeel van de Stelling van 
Amsterdam en inmiddels een bescheiden 
historische trekpleister. ‘Als kleine jongen liep 
ik eindeloos over de wallen en door de gangen 
van dat fort,’ legt hij uit. ‘Toen ben ik besmet 
geraakt met het fortenvirus.’
Ook senior had een voorliefde voor die stoere 
en bovenal koele locaties. Hij verkaste de wijn-
handel naar Fort Benoorden Purmerend dat 
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mensen leven, waar in huis ze hun favoriete 
plekken hebben, wat ze wanneer waar doen 
– en hoe. Je moet een ruimte eerst begrijpen 
voordat je ermee aan de slag kunt gaan.’
Bart zette zich met zijn bouwbedrijf aan de 
ontwikkeling van wat je gerust een levens-
werk mag noemen. Het plan van Bart werd 
geselecteerd uit de aanbesteding. Er volgde 
een flink vergunningentraject – waterma-
nagement, parkeerbeleid, natuurbeheer. 
Protest van een lokaal natuurbeschermings-
clubje – Bart: ‘Zeven leden, uit Oosterblokker, 
de vader van de voorzitter bleek hier gelegerd 
te zijn geweest’ – leidde tot fors uitstel van de 
werkzaamheden: de Koninklijke Nederlandse 
Vereniging voor Veldbiologie procedeerde tot 
de Hoge Raad omdat het landschap ver-
woest zou worden door de verbouwing en het 
verwachte toerisme. Bart verdedigde zichzelf 
in de rechtbank, hij won alle zeven zaken: ‘Er 
was geen speld tussen mijn verhaal te krijgen, 
vond elke rechter.’
Al die juridische jaren benutte Bart om de 
financiering rond te krijgen en de plannen te 
concretiseren. Ondertussen werkte hij gewoon 
door aan andere bouwprojecten. Wat hij niet 
deed: marktonderzoek. Zijn buikgevoel klopte 
gewoon, zo was het.

Maart 2011 kon de schop uiteindelijk de grond 
in. Nou ja, de schop – het werd een immens 
karwei waarbij zowel werd verbouwd als ge-
bouwd. Het hele dak moest worden verwijderd 

om een goede constructie neer te kunnen 
zetten en onder het hele complex werd een 
kelderverdieping uitgegraven – een enorm 
grondverzet. 
Al snel bleek dat het massieve fort zich niet 
gemakkelijk gewonnen zou geven: originali-
teit en kracht gingen al snel hand in hand bij 
het omvormen van de oude slaapplaatsen, 
het gangenstelsel en de binnenplaats. Toch 
verliep de bouw vlotjes: de plannen waren in-
middels tot in detail uitgewerkt en de mannen 
op het werk waren allemaal bekend met de 
opdrachtgever en elkaar. Lokale onderaan-
nemers, Bart kon met ze lezen en schrijven. 
Zelf coördineerde hij de onderneming, ook op 
micromanagementniveau: het was zijn geld, 
zijn droom ook. 

Lokale onder-
aannemers, 
Bart kon met 
ze lezen en 
schrijven
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Het resultaat: na veertien maanden openden 
de deuren van het resort – en bijna vanaf 
dag één zat het vol, na driekwart jaar schreef 
Bart zwarte cijfers. De banklening kon al snel 
worden teruggebracht. Het werd een eclatant 
succes, met die driehonderdvijftig bezoekers 
per dag het jaar rond, tweehonderd verga-
deringen in de zaaltjes in een vleugel van het 
fort en jaarlijks ook nog eens zo’n vijfenzeven-
tig bruiloftsfeesten in een ander gedeelte. 

Hoe vult zo’n concept een toeristisch gat? 
Deels komt dat door een nieuwe markt te 
kweken. ‘Natuurlijk zien we hier mensen uit 
de regio die eerst naar wellnesscomplexen 
verderop reisden,’ zegt Bart. ‘Maar er zijn ook 
nogal wat mensen die dachten dat ze niet 
zoveel ophadden met saunabezoek, maar 
die na een bezoekje voor de bijl zijn gegaan. 
Nieuwkomers dus, die vaste klanten zijn 
geworden.’ Een derde belangrijke doelgroep 
bestaat uit Amsterdammers die even energie 
tanken buiten de stad – een weekendje weg of 
een afdelingsmeeting in het groen. 
Stadse bezoekers boeken niet zelden een van 
de zestien hotelkamers die Bart in de oude 
manschapskamers ontwikkelde. De laatste 
bezoekersgroep, die bestaat uit toeristen van 

heinde en verre, blijft doorgaans ook meteen 
overnachten. ‘We adverteren nooit, maar 
we staan ondertussen hoog aangeschreven 
op allerlei boekingssites en blogs. Dat trekt 
mensen tot uit het buitenland – die combine-
ren stadsbezoek met ontspanning in de vrije 
natuur.’ 
Een tweede succesfactor is de compromis-
loze zorg voor kwaliteit. Voor een bezoek aan 
het complex – inclusief hapjes en drankjes 
– ben je hier per persoon gauw tachtig euro 
kwijt, maar mensen zijn kennelijk bereid om 
te betalen voor iets dat op en top in orde 

je eigen ijzeren wil om het nog beter te doen, 
nog perfecter.’ 
Zo is een goede routing van de bezoeker 
essentieel. ‘We maakten een balie in het 
midden van de verdieping met de behan-
delruimtes. Zo kan een bezoeker direct zien 
hoe die eruitzien – wat hij of hij zich erbij voor 
moet stellen. Dat leidt tot een veel hogere 
omzet dan wanneer je de behandelkamers 
wegstopt.’ Compromisloos: de keukenbrigades 
staan onder leiding van een oud-chef van 
het Amsterdamse sterrenrestaurant d’Vijff 
Vlieghen, de sous komt van het met twee 

" We   
adverteren 
nooit"

is. ‘Wij doen nooit aan aanbiedingsacties,’ 
verduidelijkt de eigenaar. ‘Mensen vinden ons 
via mond-tot-mondreclame en online. Het 
klassieke gegeven dat kwaliteit het beste 
verkoopargument is, gaat ook hier op.’ 
De essentie van het resort: alles draait om 
beleving. ‘Ik houd van sfeer, van mooie mate-
rialen,’ zegt Bart. Kleuren, materialen, kleding 
en omgangsvormen van de inmiddels 130 
personeelsleden: alles straalt weldaad uit, 
rust, voorkomendheid en beschaafde luxe. 
Een kwestie van goed opletten wat je elders 
tegenkomt en dat vervolgens matchen met 
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Michelinsterren bekroonde Amstelveense 
restaurant Aan de poel. Zelfs als je, gehuld 
in badjas, letterlijk niet elders kunt lunchen 
of dineren, moet je het beste voorgeschoteld 
krijgen. Belangrijk: vooral niet op afspraak. De 
hele dag moet je kunnen eten als jij dat wilt. 
Dat hoort bij het “minivakantiegevoel”. Dat 
vergt wel dat er permanent vier koks diensten 
draaien. Kost meer, maar dat moet dan maar.’

Een derde factor voor het succes, is het duur-
zame karakter van de onderneming. Nu zorg 
voor het milieu een serieuze zaak is geworden, 
helpt het als een bedrijf nadrukkelijk onder-
deel wil uitmaken van zijn leefomgeving.
Dat begint al bij de inkoop: waar het kan, 
worden lokale of regionale producten gebruikt 
in de keuken – Beemster Bier, Beemster ap-
pel- en perensap, brood van bakker Santé uit 
Middenbeemster. Werknemers en leveranciers 
komen logischerwijs vooral uit de buurt. Maar 
de verwevenheid met het Noord-Hollands 
landschap gaat verder: dit gebouw wil de 
natuur zo min mogelijk tot last zijn. 
De energie-intensieve activiteiten – hete 
baden, sauna’s, douches – worden met zon-
necollectoren van warm water voorzien. Ook 
restwarmte van de sauna’s wordt gebruikt 
voor de baden. De vloerverwarming in het hele 
pand – met liefst 28 kilometer buizen – loopt 
op drie gasgestookte warmtepompen. ‘De 
structuur van het gebouw helpt energetisch 
ook,’ zegt Bart, ‘het metersdikke beton zorgt 
het hele jaar door voor een tamelijk constante 
temperatuur.’ Zonnecellen op het dak leveren 
een derde deel van de elektriciteit van het 
resort, het was het eerste CO2-neutrale hotel 
in Nederland. Regenwater wordt gefilterd en 
opgeslagen in enorme tanks in drie kelders. 
‘En waar meer energiewinst valt te behalen, 

gaan we dat doen,’ verzekert de ondernemer, 
die zijn fort ‘het meest duurzame wellness-
resort van Nederland’ noemt. 

Inmiddels leidt Bart zijn complex wat meer 
op afstand en is er een general manager 
gekomen. Zelf houdt hij zich nu volop bezig 
met de verdere ontwikkeling van toerisme 
naar en recreatie in de Beemster. Samen met 
onder meer zijn partner, onbezoldigd voorzit-
ter van VISIT Beemster, en met partijen als de 
stichting Bureau Toerisme Laag-Holland, VVV 
Beemster en Citymarketing Purmerend, weeft 
hij een toeristisch net over de regio. 
Amsterdam klopt aan de deur – dagjesmen-
sen, toeristen, bewoners die er even uit willen 
–, de opnamecapaciteit is groot genoeg. 
Als je maar samenwerkt en van elkaar weet 
wat er wordt ontwikkeld. ‘Het is duidelijk dat 
de ene ontwikkeling de andere oproept. Zo 
draaien veel B&B’s in de buurt al jaren heel 
goed door het resort. Voor alle partijen is het 
belangrijk om te weten wie op de Beemster 
afkomen. Hoe lang blijven ze? Hoe kunnen 
we koppelingen maken met andere regio’s 
en met de hoofdstad? Er is ’s winters een 
Beemster Light Festival gekomen en er is een 
“Amuse tour Beemster” die per oude school-
bus langs restaurants voert, de wildeditie 
is al maanden van tevoren uitverkocht. Er 
komt een kaaservaringscentrum in de oude 
Beemsterkaasfabriek van kaasmakers Cono 
in Westbeemster. Voor een spreidingsbeleid is 
afstemming noodzakelijk nodig tussen provin-
cie, gemeentes en de toeristische en recrea-
tieve ondernemers, dat lukt hier al heel goed.’ 
Het is belangrijk om de bevolking mee te 
nemen, weet de ondernemer uit ervaring: toen 
de omvang van de plannen in de buurt van 
het fort duidelijk werd, ontstond gemor over 
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Niets bouwen, 
alleen kundig 
verbouwen

het verkeer. Zouden al die koplampen  
’s avonds niet naar binnen schijnen in de  
huizen in de buurt? Hoe groot zou het  
parkeerterrein wel niet worden?
Er volgden inspraakavonden en Bart liet de 
toegangsweg anders aanleggen dan zijn plan 
was – minder hinderlijk voor omwonenden. 
Het parkeerterrein is nog altijd te klein: hij 
heeft nog steeds geen toestemming om extra 
plaatsen te creëren op een aanpalend stuk 
land dat hij in eigendom heeft. ‘Niet alles gaat 
soepel, dat zou ook te gek zijn,’ grinnikt de 
ondernemer. Via VISIT Beemster staan er nu 
zeven elektrische huurautootjes, Twizy’s, voor 
de deur van het resort: leuk voor een dagje 
toeren – in combinatie met een aantrekkelijk 
geprijsde lunch of diner in een restaurant in de 
omgeving. 
Zelf heeft hij ondertussen de oude befaamde 
salonboot van het hoofdstedelijke Amstelhotel 
overgenomen. Dat wordt een drijvend topres-
taurant dat over de Zaan zal gaan varen.



En het 
is...

Een spirituele ontmoetingsplaats op een 
oud landgoed bij Hilversum. Het idee 
ontstond in 2017, al in 2018 kwamen de 
eerste zinzoekers. De Hoorneboeg draait 
geheel zonder subsidie, er werken 8 
mensen in vaste dienst en 10 vrijwilligers. 
Jaarlijks komen er 10 tot 15.000 
bezoekers, ze zijn het jaar rond welkom.

Houd het 
behap-
baar

Bart geldt inmiddels als ‘fortenkenner’ – hij 
adviseert over een recreatieve herbestem-
ming van andere forten van de Stelling van 
Amsterdam, zoals dat van Abcoude, en hij 
ontwikkelt zelf een middenklasse hotel in Fort 
Middenweg, vier kilometer ten westen van zijn 
resort. Niets bouwen, alleen kundig verbou-
wen: twaalf kamers met ontbijt in de oude 
manschapsverblijven. 
Fort Middenweg zal tevens een bezoekers-
centrum voor de Stelling van Amsterdam 
gaan huisvesten, waarbij Bart samenwerkt 
met de provincie Noord-Holland en met 
Natuurmonumenten, de eigenaar van het fort. 
‘We vinden het heel belangrijk om kennis over 
dit bijzondere project te delen: de Stelling was 
niet alleen verdedigingswerk maar ook een 
groene long voor Amsterdam. In tijden van 

crisis moest de hele stadbevolking kunnen 
eten van het land binnen de ring van forten – 
prachtig idee toch?’ Fietsers zullen er straks 
een kop koffie kunnen drinken en kennis op-
doen over de 45 forten rond de stad, die sa-
men tot het Unesco Werelderfgoed behoren.
Tips geeft hij niet al te graag: iedere onder-
nemer moet zijn of haar eigen ziel in het werk 
stoppen. Vooruit: investeer in draagvlak, lang 
voordat je begint. Laat mensen weten wat je 
doet en waarom je dat doet. Betrek ze bij je 
plannen. Kweek enthousiasme. Dan: kan niet 
bestaat niet. Denk positief, in mogelijkheden 
en oplossingen. Verdiep je in de materie en in 
de techniek. Dat houdt je energie hoog. Dat 
geldt voor klussen, maar ook voor overleg met 
derden.
En ook: pas op met adviseurs. Die worden 
betaald om zichzelf zekerheid te geven: als je 
een probleem krijgt door iets wat je is geadvi-
seerd, pakt dat namelijk ook slecht uit voor de 
adviseur. Ze zullen daarom altijd aan de veilige 
kant gaan zitten. Soms moet je zo’n veilig ad-
vies van je afwerpen en het op je eigen intuïtie 
en ervaring iets riskanter aanpakken.
Ten slotte: denk niet, nóóit aan verkoop van je 
business aan een of andere grote partij. Houd 
het behapbaar, onderneem met mensen die 
je vertrouwt. Zo houd je overzicht en lol in je 
werk – en dat levert gegarandeerd het beste 
resultaat op.  

115114

eten
groen

overnachten

erfgoed

welzijn



De drie mannen  
kwamen precies op 
het moment dat de 
kerkbestuurders de 

impasse moe waren. 
Er moest iets met het 
gebied – maar wat?



“Een plek waar plezier altijd wint van cynisme 
en waar het leven gevierd wordt.”
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Buitenplaats De Hoorneboeg hoort bij het 
Gooi zoals de Brink in Laren of het Raadhuis 
van Hilversum: een vaste waarde, in dit geval 
al sinds 1792. Probleem was alleen: de eige-
naar wilde ervanaf, er werd niet meer geïnves-
teerd en het landgoed verkommerde. Tot drie 
mannen opdoken met een duurzame missie, 
en met de middelen om die missie te laten 
slagen.   
Even voorstellen: Kristiaan Kamerling, Jeroen 
Voskamp en Raymond Dommanschet. Drie 
succesvolle ondernemers met een lang 
gekoesterde wens om iets ‘terug te geven’ 
aan mens en maatschappij. ‘We hebben 
alledrie in het leven de kans gehad om geld te 
verdienen,’ legt Dommanschet uit. ‘Zo werkte 
ik twaalfenhalf jaar als bankier en stapten 
Kristiaan en ik in 2005 in het vastgoed in 
Amsterdam. Hij kwam uit het familiebedrijf 
van zijn ouders, Dille & Kamille, Jeroen uit 
het familiebedrijf Voskamp Industrieel, dat al 
charitatieve projecten voor kinderen over de 
hele wereld sponsort, zoals de opvang van 
weeskinderen in India, operaties voor kinderen 
met een hazenlip in centraal Amerika en huis-
werklassen voor kinderen in Amsterdam-West.’ 

Het is 2017 als een vriendin hen wijst op de 
12,2 hectare bos en heide en de vijf gebouwen 
aan de Hoorneboegse Heide, ten zuiden van 
Hilversum. De buitenplaats is eigendom van 
Stichting De Hoorneboeg, die in 1973 onder 

Al rond 
2010 
wilde de 
kerk er 
vanaf

het gezag was gekomen van de remonstrant-
se kerk nadat mevrouw Pijnappel, de laatste 
particuliere eigenaar, haar bezit aan de kerk-
bestuurders schonk. Een ANBI-stichting is het, 
een erkend goed doel. 
De remonstrantse kerk had lange tijd met het 
kostbare bezit geworsteld. Tussen 1973 en 
2018 werd het steeds minder het rustige, goed 
onderhouden bezinningsoord dat de laatste 
eigenaar voor ogen had gestaan. De YMCA 
exploiteerde er een jeugdherberg, ruimtes 
werden los-vast verhuurd voor conferenties. Al 
rond 2010 wilde de kerk ervanaf: de opstallen 
moesten worden verkocht, de grond verpacht. 

 ↑ Raymond Dommanschet 
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Het Goois Natuurreservaat wilde er 4,3 miljoen 
euro voor neertellen, maar toen kwam de 
kredietcrisis. Stichting Goois Natuurreservaat 
had miljoenen belegd bij de IJslandse bank 
Icesave, die in 2008 failliet was gegaan. 
Langzamerhand werd duidelijk dat het terug-
halen van dat geld een kwestie zou worden 
van vele jaren en de deal ketste af. 
Daarna meldde zich Stichting 
Administratiekantoor Natuurbegraven 
Nederland, die op het terrein een natuur-
begraafplaats wilde gaan exploiteren. De 
ongeveer vijfduizend remonstranten, die zich 
mede-eigenaar voelden, roerden zich, net 
als de gemeenteraad van Hilversum en de 
werknemers van de YMCA. Die laatste partij, 
huurder dus al, bracht zelfs een bod uit van 
2,5 miljoen euro, maar dat vond het bestuur 
van De Hoorneboeg te laag. En vervolgens 
gebeurde er niets. 

De drie mannen kwamen in 2017 precies 
op het moment dat de kerkbestuurders de 
impasse moe waren. Er moest iets met het 
gebied – maar wat? ‘We willen het landgoed 
weer een plek voor verdieping en zingeving 
voor iedereen laten zijn, met een goede ba-
lans tussen rust en levendigheid,’ vertelden de 
drie mannen tegen de remonstrantse kerk,  

de lokale pers en de gemeente Hilversum. 
Het was nogal een project om aan te vat-
ten – maar de innerlijke drive was enorm, 
blikt Dommanschet terug. De kiem voor zijn 
maatschappelijke ondernemerschap ligt in 
zijn jeugd: ‘Ik groeide op in een portiekwoning 
op eenhoog aan de Haagse Zuiderparklaan, 
er heerste armoede. Toen mijn moeder op 
44-jarige leeftijd overleed, was er nauwelijks 
genoeg geld om haar begrafenis te betalen. 
Overdag werkte mijn vader bij de Postcheque 
& Girodienst, eerst als postsorteerder en later 
in de bedrijfskantine, en ’s avonds als kel-
ner in restaurants. Net als mijn oma, die een 
koffiehuis had op het Hobbemaplein aan de 
Haagse Markt, werkte hij elke dag zestien uur 
om zijn gezin een betere toekomst te geven 
dan hij zelf als vroegtijdige schoolverlater  
had gehad.
‘Een goede Cito-uitslag gaf mij, arbeiders-
kind, de kans om als eerste in de familie door 
te leren. Mijn ouders wisten niet eens dat er 
zoiets bestond als het gymnasium. Studeren? 
Helemaal exotisch. Op goed geluk meldde ik 
me op mijn zeventiende bij Nyenrode, gymna-
siumdiploma op zak. De directeur zei tot onze 
stomme verbazing dat ik een toelatingstest 
mocht doen en dat hij, mocht ik daarvoor 
slagen, een beurs beschikbaar stelde. Zo 
gebeurde het dat ik ineens op die opleiding 
zat – het werd bedrijfskunde, daarna ook nog 
psychologie – en op mijn tweeëntwintigste 
kreeg ik een goede baan bij de bank.’

Dat was in 1993. Wat volgde: twaalf inten-
sieve en goed verdienende jaren als bankier, 
eerst bij ABN Amro en later als commissaris 
bij de Rabobank en daarna – van 2005 tot 
2018 – een nog mooier leven in het vastgoed 
samen met zijn kompaan Kamerling. Met hun 

onderneming Buro Amsterdam wilden de twee 
sociaal bewogen woningontwikkelaars zijn in 
Amsterdam. ‘We hadden zelf geld gespaard 
en staken dat in panden voor herontwik-
keling. Toen kwam de crisis, vastgoed werd 
spotgoedkoop, banken trokken hun handen 
ervan af. Voor we het wisten ging het om vele 
tientallen miljoenen euro’s, ik checkte laatst 
nog eens en toen bleek dat we voor meer dan 
honderd miljoen aan vastgoed ontwikkeld 
hadden. 
‘We probeerden bij de herontwikkeling de 
best denkbare partner te zijn voor zowel de 

gemeente als de banken, die schoorvoetend 
terugkeerden als kredietverschaffers, maar 
vooral ook voor onze klanten: de huurders. 
Een sociale organisatie als het Wijksteunpunt 
Wonen noemde ons de witte raven in het 
vastgoed, soms zelfs socialer dan de woning-
bouwcoöperaties. We schepten er eer in om 
oplossingen te bedenken die zowel het pand, 
de huurders als de samenleving ten voordele 
zouden strekken.’
In 2016 zat Dommanschet-de-vastgoedman 
op de top van een berg bij Barcelona, op een 
leiderschapsreis. ‘Daar viel het kwartje: als 

De innerlijke 
drive was 
enorm
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ik iets met mijn verlangen om zelf vorm te 
geven aan een centrum voor zingeving serieus 
nam, dan moest ik het doen.’ Kamerling had 
dezelfde ambities, ze stapten uit hun bloeien-
de vastgoedbedrijf en droegen het over aan 
hun partners en het personeel. Vervolgens 
gingen ze samen met een bevriende coach en 
trainer overal en nergens in het groen ‘belletje 
trekken’: kijken of eigenaren in een wijde cirkel 
om Amsterdam bereid waren hun land te 
verkopen. En zo kwamen ze op de hei onder 
Hilversum terecht.
Op een inspraakavond die de gemeente 
Hilversum in november 2017 organiseerde hield 
hij een bevlogen verhaal. ‘Ik ben me bewust 
van mijn uitzonderlijke geluk, en besefte 
meteen dat ik op mijn beurt andere mensen 
verder kon helpen zodra ik geld verdiende,’ 
hield hij de drukke zaal voor. ‘Dat heb ik ook 
gedaan, vanaf het eerste jaar dat ik ging ver-
dienen: doneren, in mijn geval aan onderwijs-
projecten in Afrika. Ik hanteer twee motto’s: de 
sterkste schouders dragen de zwaarste lasten, 
en: laat de wereld mooier na dan je hem  
gekregen hebt.’ 

‘Kort voor het overlijden van mijn moeder 
was ik in 1995 terechtgekomen op Phoenix, 
een instituut in Utrecht voor opleidingen en 
workshops op het gebied van persoonlijke 
ontwikkeling. Ik volgde daar trainingen van 
Piet Weisfelt, die me de verbanden liet zien 
tussen je familiegeschiedenis, je ontwikkeling, 
je relatie en je opvoeding. Daar leerde ik mijn 
verleden verwerken, me bewust worden van 
mijn lot en mijn bestemming.’
Het leidde tot het besef dat hij zelf iets 
moest starten, een centrum voor persoonlij-
ke ontwikkeling en zingeving, op een mooie 
plek ergens in Nederland. De kracht van een 

ontmoetingsplek, zoals de gesubsidieerde 
buurthuizen dat in zijn Haagse jeugd waren 
geweest. 
Een bescheiden begin maakte hij in 2012, 
toen hij met echtgenote en dochters in een 
boerderij was neergestreken langs het riviertje 
de Gein. Met spaargeld van zijn bankiersba-
nen kocht hij het zieltogende dorpscafé van 
Abcoude, een paar kilometer verderop. Als 
investering, maar vooral om de gemeente, 
waarvan hij inwoner was geworden, zo’n leven-
dig ontmoetingscentrum te geven. Dat wilde 
hij meer gaan doen: mensen inspireren door 
goede omgevingen te scheppen, waar ideeën 
en nieuwe inzichten konden ontstaan.
Ook De Hoorneboeg zou zo’n plek kunnen 
worden, wist hij toen zijn vrienden en hij hun 
oog op het domein hadden laten vallen. 
‘Een magische plek,’ hield hij het gezelschap 
van ambtenaren, omwonenden en andere 
belangstellenden in november 2017 voor, ‘waar 
mensen komen om zich te openen, en zich 
te verbinden met zichzelf, met elkaar en met 
de natuur, om daarna terug te keren in het 
gewone leven en de wereld daar ietsje mooier 
te gaan maken.’

" Ik ben me 
bewust 
van mijn 
uitzonderlijke 
geluk"
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Het kan begrotingstechnisch niet uit, zei 
hij er meteen maar bij – maar de gemeen-
schap hoeft zich geen zorgen te maken. 
Exploitatietekorten zullen ze vanuit hun eigen 
middelen aanvullen met laagrentende reke-
ningen en giften, volgens het principe van the 
giving pledge, een initiatief van Amerikaanse 
miljonairs om minstens de helft van hun 
vermogen te doneren aan maatschappelijke 
initiatieven. De buitenplaats moet leven en 
zin geven, dat daarvoor voorlopig geld moet 
worden bijgepast, is bijzaak. 

De aankoop verliep in fasen. Aanvankelijk 
opteerden de mannen voor één pand, toen 
kwamen er drie beschikbaar en uiteindelijk 
verleende de kerk goedkeuring aan de volle-
dige verkoop van alle vijf de gebouwen – mits 
die duurzaam zouden worden opgeknapt en 
het geheel een maatschappelijke bestemming 
zou krijgen. 
De nieuwe ANBI-stichting die de mannen 
opzetten, had uiteindelijk zo’n zeven miljoen 
euro nodig: zes van de drie eigenaars en 
ongeveer een miljoen van de uitbaters van 
het restaurant en van een ciderstokerij annex 
landgoedwinkel. Met hen was de kerk eerder 
al een pachtovereenkomst aangegaan. ‘Geen 
probleem, juist leuk, we werden meteen deel 
van de familie,’ legt Dommanschet uit. Met de 
cidermakers en de horecamensen kwam hij 
een terugkoopgarantie overeen, voor het ge-
val ze ermee wilden ophouden. Zo zou worden 
voorkomen dat er ‘een McDonalds of zoiets’ 
voor in de plaats zou komen. 
Vóór alles moest het eten en drinken duur-
zaam zijn. Op de kaart van de gerestaureerde 
monumentale glazen kas op het terrein staan 
nu louter vegetarische gerechten, zoveel mo-
gelijk met groentes van eigen land en uit de 

kassen van biologische leverancier Lindenhoff. 
Het farm-to-table restaurant heet ‘Bij de 
tuinman’, de exploitanten dragen een derde 
van hun winst af aan de stichting die het 
landgoed beheert.

Kloppend hart van de buitenplaats is, net als 
vroeger, de Villa: het uit 1870 daterende hoofd-
gebouw. Hier vinden maatschappelijke projec-
ten plaats, die worden geëxploiteerd door een 
tweede stichting: Stichting In de Villa. 
Veel cursussen en trainingen worden verzorgd 

door het grote netwerk van de initiatiefne-
mers. Een van de eersten die een contract 
afsloot was Piet Weisfelt, de oude mentor van 
Dommanschet, inmiddels op leeftijd maar nog 
altijd vitaal. Hij geeft trainingen ‘Werken met 
liefdesenergie’. Later volgden onder meer de 
Amsterdamse School of Life, inspirator Tijn 
Touber, stressreductietrainer May Schoeber, 
energetisch reiniger Juno Burger, opvoedkun-
dige Margot de Hoest. Vrijwel elke activiteit is 
uitverkocht, ook de zwaardere onderwerpen. 
Op buitenplaats De Hoorneboeg zijn eind 2019 

behalve Stichting In de Villa nog vijf andere 
initiatieven ontwikkeld. In de monumentale 
boerderij Aan de Hei worden yoga retreats 
en detox-, mindfulness- en filosofieweekends 
georganiseerd. De bibliotheek, die In de Luwte 
is gedoopt, is een trainingslocatie voor par-
ticuliere workshops persoonlijke ontwikkeling. 
De Tuinmanswoning en de moestuin zijn het 
domein geworden van restaurant en natuur-
distilleerderij Elegast, compleet met een am-
bachtscentrum en landwinkel. Daar komt nog 
een boshut bij voor natuureducatie en voor de 
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vrijwilligers die op het landgoed werken. 
Het landgoed is autoluw: er zijn zeventig 
parkeerplaatsen voor de gasten, maar De 
Hoorneboeg stimuleert carpoolen en het 
gebruik van openbaar vervoer of de fiets om 
naar de buitenplaats te komen. De meeste 
cursisten komen uit de regio Amsterdam, weet 
Dommanschet, maar stad noch metropool-
regio heeft tot op heden interesse getoond 
in wat er zich bij Hilversum ontwikkelt op het 
gebied van innovatieve, duurzame dag- en 
verblijfsrecreatie. ‘Hoeft ook niet, we groeien 
autonoom.’

Wouter Grootede, oud-bestuurder van de 
remonstranten en zoon van de vroegere 
rentmeester, kwam in dienst van Stichting De 
Hoorneboeg als projectleider en rentmeester, 
en later als zakelijk leider van de organisatie. 
Hij coördineert de verhuur, de financiën, de 
zorg voor het groen, de paden en de pan-
den, hij regelt vergunningen en onderhoudt 
contact met de gemeente over de invulling 
van het bestemmingsplan: De Hoorneboeg 
zal niet meer ten prooi vallen aan verwaarlo-
zing. Uiteraard is het landgoed zo duurzaam 
mogelijk ontwikkeld. ‘Een paar panden zijn 
monumentaal, die hebben we zo goed mo-
gelijk geïsoleerd. Alles wat we verder konden 
verduurzamen, hebben we gedaan: aard-
warmte op het terrein, zonnepanelen voor de 
elektriciteit, tweedehands meubelen en zoveel 
mogelijk gebruikte materialen.’ Voor Grootede 
is het eenvoudig: ‘Practice what you preach.’
‘Onze inzichten vormen zich naar wat we leren 
van dit landgoed,’ stelt Dommanschet, ‘en 
wat we leren van anderen. Zo liet de film Down 
to Earth van Rolf Winters me realiseren dat 
alles in de wereld verbonden is met elkaar, ook 
door generaties heen, en dat we alle wijsheid 
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En het 
is...

al in ons hebben om beter met de wereld om 
te gaan. Het boek De Verborgen Impact van 
Babette Porcelijn gaf me praktische tips over 
hoe ik mijn footprint kon verkleinen.’ 
Tot de begunstigden van Stichting In de Villa 
behoren inmiddels Winters en Porcelijn, die 
hun creatieve producten naar een interna-
tionaal publiek willen brengen. ‘Het seminar 
waarin vervolgens alles samen kwam was 
Springtij in 2019 op Terschelling. Waar ik inzag 
dat een mooiere, duurzamere wereld op alle 
vlakken actie behoeft: bij individuen, die een 
stap in hun persoonlijke ontwikkeling zetten, 
waarvoor we de Hoorneboeg gestart waren, 
maar ook bij bedrijven, organisaties en de 
overheid, die echte gamechangers kunnen 
zijn omdat hun producten of regels kunnen 
bijdragen aan een duurzamere wereld.’ 

Een kleine nederzetting op voormalige 
landbouwgrond aan de rand van de stad. 
Het idee ontstond in 2018, gezocht wordt 
nog naar geschikte locaties. Subsidie 
is niet nodig, het eigendom komt in 
handen van lokale participanten. Uitrol in 
binnen- en buitenland wordt nadrukkelijk 
nagestreefd.

In zijn manifest beschreef Dommanschet het 
landgoed bij aanvang onder meer als ‘culture-
le buitenplaats en centrum voor persoonlijke 
en maatschappelijke ontwikkeling’ en als een 
plek ‘waar ontwikkeling en verdieping ruimte 
creëren voor vernieuwing en verbetering, waar 
ieders bijdrage ertoe doet, waar moeten mag, 
maar willen regeert, waar plezier altijd wint 
van cynisme, en waar leven gevierd wordt’. 
Terugblikkend zegt hij: ‘Het is meer geworden 
dan ik dacht dat het zou worden.’ 
Maar hij wil verder, er moeten meer leider-
schapstrainingen komen die eindverantwoor-
delijken echt raken. ‘Dan gaat het over zoiets 
als het nemen van échte verantwoordelijkheid 
voor verduurzaming van de hele productie-
keten door een producent.’ Daarvoor moeten 
de condities nog iets worden verbeterd, voegt 
hij toe. Zo willen de drie eigenaren van het 
enige nog niet ontwikkelde gebouw een klein 
hotel maken. Een beetje chic, voor directies. 
‘Cursisten overnachten vooralsnog in klei-
ne kamers in de yoga retreat. We hebben 
gemerkt dat zoiets hoger personeel kan 
afschrikken. We zouden een keer de directie 
van een hoofdstedelijk advocatenkantoor 
ontvangen, maar toen die onderweg hoorden 
dat ze in een tipi zouden gaan zitten tijdens 
de training, maakten ze op de snelweg rechts-
omkeert. Grappig genoeg hebben we inmid-
dels wel alle partners met hun afdelingen 
ontvangen. Ik vermoed dat de directie alsnog 
overstag gaat, maar dit soort drempels willen 
we voortaan wel uitsluiten. Voor iedereen is de 
eerste stap naar een duurzamere samenleving 
een andere.’  

Vrijwel elke 
activiteit is 
uitverkocht, 
ook de 
zwaardere 
onderwerpen
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 ↑ Ruurd Priester, Matthijs ten Berge, 
 Sascha Glasl en Désiré Leijs 

Voor je het 
weet is alle 
stadse stress 
verdwenen

Nog eventjes wachten. Maar binnenkort 
open je een app met een grappige naam: 
Sumowala. En je boekt voor dezelfde avond 
nog een pod, een slim en compact huisje 
ergens in de ruige natuur. Aan het eind van de 
middag zit je in het midden van niks, boeken 
in je rugzak en je rugzak in je huisje, te kletsen 
met een paar andere rustzoekers. ’s Avonds 
staat er lokaal geproduceerd eten op de ge-
meenschappelijke tafel. De gastheer zegt dat 
hij de volgende ochtend vroeg op rivierkreeft-
jes gaat vissen – heb je soms zin om mee te 
gaan? Voor je het weet is alle stadse stress 
verdwenen. Het gaat vanzelf: op de tweede 
dag heb je misschien een kwartier gepraat, en 
een uur of twee naar de schapenwolken liggen 
staren, naast ruisend riet.

 
‘Een ruig buitengebied ontsteekt het heilig 
vuur. Zo ontstond het idee voor kleinschalige 
nederzettingen in buitengebieden waar je 
in alle vrijheid kunt opgaan in de natuur. De 
échte natuur.’ Dat zeggen de mannen achter 
Sumowala. 
Sumowala staat voor Sun, moon, water, land 
en wordt straks de meest directe manier om 
je vanuit je comfortabele stadshuis onder te 
dompelen in de natuur. Gewoon: door auto, 
fiets of openbaar vervoer te pakken en naar 
een van de Sumowala-nederzettingen te rei-
zen op maximaal een uur van een stadsgrens. 
Nederzettingen? Ja, zo heten de compacte 
parken met eenvoudige, slim ontworpen 
vakantiehuisjes midden op het woeste land. 
Wél een bos, meer of weide voor je neus, maar 
níets ontworpen, níets bedacht. De natuur is 
de baas bij Sumowala.
Sumowala is een nieuwkomer en kan dus niet, 
zoals de andere ondernemers-in-de-recreatie, 
bogen op bewezen succes. Sterker nog: er is 
nog niks anders dan een plan, een concept. 
Van vier ontwerpers/strategiedenkers/stads-
ontwikkelaars: Ruurd Priester, Matthijs ten 
Berge, Désiré Leijs en Sascha Glasl. 
Grondlegger Ten Berge: ‘Bij mij viel het kwartje 
in 2018, toen ik met mijn zoon Sam in natuur-
speeltuin Het Woeste Westen aan het spelen 
was, een groene rafelrand van het Westerpark 
in Amsterdam. Sam kwam uitgelaten op 
me af, broek onder de modder, vuur in zijn 
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Binnen een uur 
in de natuur

infrastructuur en van de aan de nederzet-
ting gerelateerde activiteiten – zo kunnen ze 
paardrijdtochten verzorgen of fluisterbootjes 
verhuren. 
Voor nederzetting twee tot en met honderd 
zal straks gelden: Sumowala is iets van de 
lokale gemeenschap.

De nadruk op schaalbaarheid heeft een drin-
gende reden. Er is op korte termijn behoefte 
aan veel meer echte natuur, in ons land en 
daarbuiten, aan plekken waar je beseft dat 
wij, mensen, onderdeel uitmaken van die 
natuur, dat we afhankelijk zijn van die natuur 
en dat we die natuur maar beter kunnen 
koesteren in plaats van uitputten. Priester: 
‘We zijn losgeraakt van het besef dat alles 
met alles samenhangt. De “systeemwereld” 
– met haar arbeidsverdeling, haar klassen en 
zuilen, haar erosie van gemeenschapszin en 
intuïtie – zorgt voor steeds meer problemen 
die steeds moeilijker oplosbaar zijn. Recreatie 
is zo’n probleem geworden. Goed beschouwd 
is dat een achttiende-eeuwse uitvinding, die 
vertrekt vanuit de gedachte dat de natuur 
een object is, iets exotisch dat ervaren kan 
worden vanuit de dagelijkse werkelijkheid van 
de hardwerkende burger. Dat is een sterke 
boodschap gebleken, die tot op de dag van 
vandaag wordt verkondigd door de toeristi-
sche industrie.’ 
Een illusie, vindt het Sumowala-team. Want 
inmiddels is duidelijk: juist dat wat de toe-
rist nastreeft – een unieke ervaring in een 

onaangetaste omgeving – wordt door diezelf-
de toerist en zijn miljoenen soortgenoten met 
dezelfde wens onmogelijk gemaakt. Tekens 
aan de wand: Airbnb-overlast, afvalber-
gen in de verste uithoeken van de wereld, 
broeikasgassen van schepen en vliegtuigen 
en andere uitwassen die bijvoorbeeld Ilya 
Leonard Pfeijffer treffend beschrijft in Grand 
Hotel Europa. 
Dat ontluisterende beeld verleidde de vier 
mannen tot een principiële keuze: recreatie 
zelf dient te worden gerecreëerd – opnieuw te 
worden uitgevonden, niet ver weg, maar juist 
dicht bij de steden waar mensen wonen om 
zo ook reistijd en daarmee de CO2-uitstoot 
te verminderen. Binnen een uur in de natuur, 
zoals ze dat zelf omschrijven.
Recreatie dient de condities te scheppen 
waaronder de natuur zichzelf kan herstellen. In 
moderne taal: re-naturing. Recreanten zullen 
dus de symbiotische relatie met hun natuurlij-
ke omgeving moeten herontdekken. Ze halen 
(rust, ruimte en plezier bijvoorbeeld) én ze 
brengen (onkruid wieden, zaaien en zorgen 
voor meer biodiversiteit bijvoorbeeld).

Het concept van zichzelf herstellende na-
tuurgebieden-met-nederzettingen mag dan 
nieuw zijn, de mannen hebben zich al bewe-
zen op het gebied van duurzame en schaal-
bare projecten. Zo is Glasl een van de partners 
van architectenkantoor-annex-conceptont-
wikkelaar Space & Matter. Dit snelgroeiende 
Amsterdamse kantoor ontwikkelt samen 
met bewoners duurzame wijken, waaronder 
Schoonschip, een volledig energieneutrale wijk 
van dertig drijvende huizen in Amsterdam-
Noord dat is gerealiseerd in collectief parti-
culier opdrachtgeverschap (CPO). De dob-
berende wijk trekt inmiddels bekijks van over 

" We geloven 
in het 
terugwinnen 
van natuur"

ogen: “Pap, ik heb me nog nooit zo gelukkig 
gevoeld.” Dat was emotioneel, een eyeope-
ner voor mij als vader – én als ideeënman. 
Buitenzijn, met niets anders dan pure natuur 
om je heen – dat maakt energie vrij die anders 
verstopt blijft. Samen zijn Sam en ik onze 
ideeën gaan schetsen.’

Op basis van de eerste ideeën, sloeg Ten 
Berge met zijn drie medegrondleggers aan het 
ontwikkelen. De gewenste natuurbeleving zou 
moeten samengaan met het op grote schaal 
terugwinnen van natuur op gecultiveerde 
grond. Priester: ‘Met Sumowala gaan we land 
dat de afgelopen decennia is uitgeput door 
agrarische gebruik, land waar een ecologische 
monocultuur is ontstaan, vrijheid en eigen 
levenskracht teruggeven door de condities 
te creëren waarbinnen de natuur zichzelf kan 
herstellen.’ De ongereguleerde wildernis die zo 
ontstaat, schept nieuwe kansen voor biodiver-
siteit en brengt een halt toe aan de uitstoot 
van schadelijke gassen door begrazing. 
Er is op korte termijn veel natuur te re-
genereren, daarom moet het idee achter 
Sumowala schaalbaar zijn. Een verschil met 
veel andere recreatieconcepten. Priester: ‘Ons 

businessmodel volgt de beschikbaarheid 
van agrarisch land in de nabijheid van grote 
steden. We geloven in het terugwinnen van 
natuur op gecultiveerd land. Daarom probe-
ren we flinke landbouwkavels te verwerven, 
gemiddeld zo’n vijftien hectare groot, in de 
buurt van Amsterdam, Rotterdam en Utrecht. 
Binnenkort starten we met de eerste neder-
zetting, waarschijnlijk in een uitgestrekt nieuw 
natuurgebied bij Rotterdam. 
‘Wat je voelt als je pak hem beet een kwar-
tier vanaf de snelweg je auto neerzet op de 
vlaktes daar en de laatste meters loopt… Wind 
in je haar, eindeloos uitzicht, vogels als enige 
zichtbare andere levende wezens. Dáár te 
kunnen slapen, je boek te kunnen lezen, met 
je vrienden te kunnen picknicken – dat is het 
idee. Wij voelen dat die behoefte onder stads-
bewoners enorm groot is, op allerlei plekken in 
het land. En we weten dat overal stukken land 
vragen om een zinvolle en duurzame herbe-
stemming, nu boeren zullen worden uitgekocht 
vanwege de stikstofproblematiek. Sumowala 
wil nadrukkelijk een speler zijn in die context.’

Kleinschalig toerisme, verduidelijkt Sascha 
Glasl, moet op allerlei plekken straks het 
startkapitaal leveren voor het omzetten van 
gecultiveerd land in natuur. Vrijwel al het geld 
vloeit vervolgens terug naar die nieuwe na-
tuur, en naar de lokale gemeenschap die zich 
daarover ontfermt. 
Recreatie zal daarbij zoveel mogelijk een 
regeneratief, circulair karakter krijgen: de pods 
en andere gebouwtjes zullen zoveel mogelijk 
worden vervaardigd uit natuurlijke materialen 
van het land, eten en drinken voor de gasten 
komt uitsluitend van biologische boeren uit 
de buurt, lokale gemeenschappen kunnen 
profiteren van de aanleg van bescheiden 
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" Wij zoeken 
het antwoord 
in een 
gedistribueerd 
model"

domein. En ze zijn meestal lokaal opgezet, 
voegen zich als het ware naar hun context. 
Priester: ‘Prachtig en goed, maar de grote 
uitdagingen van deze tijd, zoals de klimaat-
crisis en de enorme afbraak van biodiversiteit, 
vragen om razendsnelle opschaling van al 
die mooie initiatieven. Dat lijkt een tegenstrij-
digheid, want als je wil opschalen kom je niet 
onder winstgedreven financiering en extrac-
tieve modellen uit. En dat maakt al dat mooie 
lokale eigendom kapot.’

Een van de sleutelvragen van deze tijd is vol-
gens Sumowala : hoe kun je een initiatief snel 
laten groeien om op die manier veel positieve 
impact te creëren, maar wel zo dat het niet 
ten koste gaat van het goede van diversiteit, 
lokale inbedding en kleinschaligheid?
Priester: ‘Wij zoeken het antwoord in een 
gedistribueerd model en een platform dat dat 
faciliteert. We weten dat dit speciale eisen 
stelt aan het eigenaarschap, de financiering 
en het ontwerp. Maar hoe precies, dat weten 
we nog niet. Daar is Sumowala voor. Met 
Sumowala gaan we het al doende uitvin-
den. Daarom zoeken we ook direct drie zeer 
uiteenlopende locaties, zodat we onze ideeën 
en ontwerpen vanaf de start gedistribueerd 
kunnen testen.’
Glasl vult aan: ‘Een van de vragen die 
ontegenzeggelijk opduikt bij deze integrale 
aanpak, is die van grootschalige financiering. 
Dat is nog wel een probleem. Uiteindelijk zijn 
vrijwel alle financiële instellingen nog gemo-
delleerd naar dat oude groeimodel, waarbij 
aandeelhouderswaarde en winst leidend zijn. 
Zelfs de meest duurzame ideeën worden 
gekaapt door traditionele businessmodellen. 
Uitdaging wordt om ook onze financiering van 
en voor ons allemaal te maken. Dat kan door 

een coöperatie te stichten, een soort vereni-
ging van eigenaren die lasten en lusten delen.’
De mannen van Sumowala willen vooral veel 
leren van andere initiatieven op het gebied 
van dag- en verblijfsrecreatie. Daar staat 
tegenover dat zij alle kennis op het gebied 
van platformbouw en schaalbaarheid ter 
beschikking stellen aan iedereen die daar iets 
mee kan. Priester: ‘Alle kennis op het gebied 
van slimme duurzame oplossingen, van grote 
en kleine innovaties die zorgen voor minder 
schadelijke impact op de aarde, verdient het 
om gedeeld te worden. Wij geloven niet meer 
in “dat bewaar ik voor mezelf”. Daarvoor zijn 
de ecologische uitdagingen te groot. Samen 
sterker, dat is niet alleen prettig maar vooral 
ook noodzakelijk geworden.’

De nederzettingen vormen elk voor zich 
een biobased circular economy, een zo veel 
mogelijk autarkische, wederkerige samen-
leving-voor-een-paar-dagen. Er is eten en 
drinken ter plekke, uitsluitend geleverd door 
boeren en telers uit de directe omgeving, en 
in de centrale ruimte bereid door de gastheer 
of -vrouw. Je eet aan lange tafels: contact 
met je buren graag – en samen tafeldekken, 

de hele wereld; Space & Matter is gevraagd 
om in China en Scandinavië grootstedelijke 
gebiedsontwikkeling volgens hun duurzame 
uitgangspunten te ontwikkelen. Een ander 
bekend project van het kantoor is de ecologi-
sche wijk De Ceuvel, even verderop in Noord. 
Ten Berge is de bedenker van de Knowledge 
Mile, een succesvol samenwerkingsverband 
van kennisinstituten op het gebied van inno-
vatie en duurzaamheid die gevestigd zijn op 
en rond de Wibautstraat, zoals de Hogeschool 
van Amsterdam. En Priester ontwikkelde online 
platforms voor onder meer directe participa-
tie van buurtbewoners in overheidsbesluit-
vorming. Het platform gebiedonline.nl wordt 
inmiddels door zo’n veertig lokale netwerken 
verspreid over Nederland gebruikt. 
‘Gemene deler bij al onze projecten,’ stelt 
Priester, ‘is dat het eigendom niet in een paar 
handen komt te liggen. Wij geloven dat gedis-
tribueerd eigendom, waarbij alle deelnemers 
eigenaar zijn en zich verantwoordelijk voelen, 
op de lange duur een veel bestendiger model 
is dan het klassieke groeimodel, waarbij de 
eigenaar alleen een persoonlijk winstoogmerk 
heeft.’ 

Sumowala wordt dan ook gebouwd rond 
een online opensourceplatform waarop 
beheerders van nederzettingen met gasten, 
leveranciers en de vier bedenkers vrijelijk van 
gedachten kunnen wisselen over succes- en 
faalfactoren. Ten Berge: ‘Al doende gaan we 
leren. We beginnen met één nederzetting, en 
monitoren met elkaar wat daar goed gaat 
en wat beter kan. De mensen die de tweede 
nederzetting gaan vormgeven, zullen daar-
van kunnen leren. Het is een heerlijk idee dat 
er genoeg kenmerken zijn die per neder-
zetting verschillen: het platform levert géén 

mal, is géén standaard, maar vormt wél een 
gemeenschappelijke basis om op verder te 
bouwen. Dat moet de kracht zijn van onze 
schaalbaarheid: groeien door van elkaar te 
leren, met behoud van de bijzondere kwaliteit 
van kleinschaligheid.’
Vragen zijn er nog genoeg: hoe profiteert de 
lokale gemeenschap het meest direct van de 
nederzettingen? Hoe kan milieuvriendelijk, al 
dan niet gemeenschappelijk, vervoer van en 
naar de locaties worden geregeld? Is er plaats 
voor vlees en vis op het menu? Hoe wordt af-
val opgevangen en vers water geregeld? Hoe 
zelfvoorzienend kunnen de nederzettingen op 
termijn worden, gelet ook op het basisidee dat 
kleinschalige, zelfredzame gemeenschappen 
grote ecologische uitdagingen beter aan kun-
nen? Worden gasten gedreven door meer dan 
alleen de behoefte om er eens even helemaal 
uit te zijn, voor een dag of twee, maximaal 
drie?
Sumowala wil zulke uiteenlopende vragen 
geïntegreerd beantwoorden. Recreatie, na-
tuurontwikkeling of circulaire landbouw: veel 
projecten bestrijken nu nog een afzonderlijk 

" Groeien 
door van 
elkaar te 
leren"
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een passant bent, met het geluk om even 
onderdeel te mogen zijn van die schitterende 
wereld. 
‘En het mooie is: daar heb je niets anders 
voor nodig dan je verbeelding, je gezonde 
verstand. We zien een verblijf in een van onze 
nederzettingen als de mogelijkheid het kind 
in jezelf te herontdekken, de ongelimiteerde 
fantasie waarmee je rovertje speelde op de 
zandverstuivingen achter het bos, of zocht 
naar de boom met de blootliggende wortels 
om een hut onder te bouwen.’

Voor de verdere uitwerking van het concept 
onderscheidt Sumowala vier doelgroepen. 
Ten eerste: de landeigenaren. Dat kunnen 
recreatieschappen zijn of terreinbeheerders 
als Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten, 
maar voor de hand ligt dat het ook gaat om 
boeren die van hun land af willen of die juist 
samen met de Sumowala-community een 
duurzame invulling aan hun land willen geven. 
Ten tweede: de gasten, bezoekers, consu-
menten. Of beter: de prosumers, want mensen 
consumeren niet alleen, maar produceren te-
gelijk ook. Mannen en vrouwen die, al dan niet 
met hun kinderen, zowel willen genieten alsook 
willen bijdragen aan de missie. Wie wil, werkt 
mee aan het verbeteren van de omgeving, 
maar wie tussen wuivend riet zijn dikke pil in 
één ruk wil uitlezen, staat het ook vrij om dat 
te doen. Niets moet, alles mag. Het wijdver-
breide netwerk van relaties van de bedenkers 
zal de eerste gebruikerservaringen opdoen 
en delen, zodat kinderziektes meteen kunnen 
worden aangepakt. De mannen streven naar 
een ‘1-tot-5-sterren-concept’: Sumowala 
moet voor iedereen toegankelijk zijn.
Ten derde: de internationale ontwerpgemeen-
schap. Die kan aan de slag met een starters 

kit met designprincipes van de initiatief-
nemers, maar verder is het: learning by doing. 
Niet alleen de nederzettingen worden zelfle-
rend, ook het platform wordt van de gemeen-
schap – het ontwerp wordt open source, alle 
intelligentie wordt deelbaar. En gebruikersdata 
zijn rotsvast beschermd, ook verboden terrein 
voor de beheerders. 
Een vierde doelgroep bestaat uit andere 
ondernemers met eenzelfde drang naar 
vrijheid, naar het herdefiniëren van waarden 
en businessmodellen bij het ontwikkelen en 
herontwikkelen van de ruimte rond grootste-
delijke gebieden. Ten Berge: ‘Hoe fantastisch 
is het om als producenten van recreatiecon-
cepten met elkaar ervaringen uit te wisselen 
en van elkaar te leren. Dat maakt de stem van 
wezenlijke vernieuwing ook hoorbaarder bij 
gevestigde partijen als gemeentes en recrea-
tieschappen. De natuur verdient zo’n stem.’ 

Glasl besluit: ‘Na tien jaar groeien met Space 
& Matter keken mijn partners en ik elkaar aan: 
willen we nóg een duurzaam wijkje ontwikke-
len? Nóg wat adviezen schrijven voor stadsbe-
sturen? Of dringt de tijd inmiddels zozeer dat 
we grote stappen moeten gaan zetten, dat we 
het ineens over tientallen, honderden hectare 
landbouwgrond moeten hebben – grond die 
dringend gerevitaliseerd moet worden? 
‘Wij denken dat Sumowala een voertuig zal 
zijn voor grootschalige verduurzaming, dat  
het een kantelmoment kan creëren. Niet alleen 
maar nadenken over de onbeschrijfelijk grote 
waarde van onze natuur, maar handelen 
om die te herstellen – om mens en natuur 
weer echt samen te brengen. Met gedeeld 
eigenaarschap, een werkelijk duurzaam 
exploitatie model, en ook nog eens heel veel 
plezier. Dat kán.’  

spullen afruimen, al pratend gedachten 
vormen en scherpen. De nederzettingen zijn 
uiteraard emissievrij; alle energie wordt gele-
verd door zonnepanelen. Aan comfort worden 
intussen geen concessies gedaan. De bedden 
zijn fris en zacht, de pods – door verschillende 
architecten ontworpen minihuisjes – droog en 
schoon.
De essentie van het boeken van zo’n huisje, 
via die sophisticated app en site, is dus: een 
herwaardering van onze relatie met de natuur. 
Het ontwikkelde model zorgt voor kleinscha-
lige ‘gedistribueerde’ en ‘regenererende’ 
ecosystemen. 
Gedistribueerd: de verdeling van de middelen 
is niet-hiërarchisch. Er is geen Airbnb-achtig 
centrum waar het geld zich ophoopt, alle mid-
delen vloeien terug naar de plaats waar de 
recreatie plaatsvindt, de lokale gemeenschap 
rond een nederzetting. 
Regenererend: het verblijf put de natuur niet 
uit. Het traditionele offer dat de natuur aan 
het toerisme brengt, wordt ingeruild voor een 
manier van verblijven die op zijn minst ecolo-
gisch neutraal is, en op zijn best iets toevoegt 

aan de omgeving. Omdat je ter plekke aan de 
slag gaat: wilgen snoeien, groenten plukken 
voor de maaltijd of dijkjes bouwen voor een 
betere irrigatie. Wat dat laatste aangaat: 
gezinnen met jonge kinderen vormen nadruk-
kelijk een Sumowala-doelgroep. Kinderen zien 
de natuur doorgaans als iets om je helemaal 
in onder te dompelen – en dat kan in de ne-
derzettingen uitbundig. 

In de voorbereidende fase zag Ten Berge op 
een trip door landschappelijke gebieden in 
de metropoolregio Amsterdam nogal tradi-
tionele recreatiegebieden als Het Twiske of 
Spaarnwoude. ‘Wandelroutes, zonneweides, 
picknicktafels. Ik realiseerden me: mooie plek-
ken, maar die leveren niet of nauwelijks dat 
waaraan inwoners van de stad nu behoefte 
hebben. Echtheid, vrijheid, direct contact met 
de grond, de lucht, het water. De ervaring om 
echt onderdeel uit te maken van de natuur. 
Onze gasten willen niet langer op die manier 
“gerecreëerd worden” maar zichzelf én de 
natuur herscheppen, recreëren in de meest 
letterlijke zin van het woord dus.
‘We mikken op alle Nederlanders die graag in 
Nederlandse natuur willen verblijven. Mensen 
die er écht uit willen, de vissen in het water 
zien, zelf vuur maken en daarop soep koken 
en de natuur vooral níet nog verder belasten. 
Het ontbreekt nu nog aan plekken waar dit 
kan. Iedereen die van buiten en natuur houdt, 
is welkom.
‘Het voelen, het intens ervaren van de natuur, 
maakt dat je ontdekt dat je niet belangrijker 
bent dan de wereld om je heen. Dat de mens 
niet op de een of andere manier boven de na-
tuur staat. Dat er zelfs geen sprake is van een 
dualiteit tussen mens en natuur, maar dat dat 
wereldwijde ecosysteem de baas is en jijzelf 

" De 
mogelijkheid 
het kind 
in jezelf te 
herontdekken"
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En het is...
Onder de rook van Amsterdam. Pak de fiets, tram, 
bus, auto of boot. Wandelen kan ook. 

Fort Resort Beemster
Nekkerweg, Zuidoostbeemster
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De Hoorneboeg
Hoorneboeg, 
Hilversum

Zwier
Winkeldijk, Vinkeveen

Fun Forest
Bosbaanweg, Amstelveen

Het Woeste Westen
Overbrakerpad, Amsterdam

Vuurtoreneiland
Vuurtoreneiland, Amsterdam

The Unbound
Tom Scheursweg, Amsterdam

9 km

3 km

20 km

8 km

18 km 36 km

10 km

Sumowala
Locatie nog onbekend
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En het 
zijn...

De zeven lessen die de ondernemers
in de praktijk leerden. 

Authenticiteit
Ontwikkel plannen vanuit 
je hart en absorbeer alle 
kennis die voorhanden is.

Vasthoudendheid
Als er momentum is moet 
je durven handelen, ook 
als de kans op succes op 
dat moment misschien 
klein lijkt.

Doorzettingsvermogen
Bewandel geitenpaadjes 
om binnen de mazen van 
de wet tóch verder te 
komen. Respect voor de natuur

Maak duurzaamheid een 
vanzelfsprekend onderdeel 
van je plannen, ook als dat 
zich financieel niet snel 
terugverdient.

4

Verbreed de basis
Zorg voor activiteiten 
het jaar rond en voor 
aanvullende inkomsten, 
bijvoorbeeld uit horeca.

6

1

3

2

Bied betekenis
Laat gasten de schoonheid 
en de kwetsbaarheid van 
de natuur ervaren.

5

Anticipeer op ambtelijke 
onmacht
Aanvankelijk omarmen 
bestuurders en 
ambtenaren je idee, maar 
die energie ebt vaak weg. 
Raak niet gefrustreerd, 
bedenk dat het eerder 
onmacht is dan onwil. 

7
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Recreatie onder de rook van de stad kampt 
met een oubollig imago. Acht onconventionele 

ondernemers vertellen hoe ze recreëren 
in Groot-Amsterdam een nieuwe, duurzame 
impuls hebben gegeven. En wat ze daarvan 

hebben geleerd. 

De coronacrisis versterkt de urgentie van 
de lessen van de acht pioniers, want een stad 

kan niet zonder goede recreatie op fiets- 
en loopafstand.
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