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We zitten in de stad, maar we zijn net een klein dorpje hier dit weekend.
Iedereen helpt elkaar. [Oosterpark]

Foto 1: camping Rembrandtpark
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Introductie
Plekken waar mensen elkaar kunnen ontmoeten staan steeds meer onder druk. Naast toenemende individualisering zorgen bezuinigingen voor sluiting van buurthuizen en privatisering van
ontmoetingsplekken. Dit zet spanning op de sociale cohesie in wijken. Persoonlijke wens van initiatiefnemer Roderik Schaepman was om de gemoedelijkheid van het dorp naar de stad
brengen en hier zo veel mogelijk verschillende mensen bij te betrekken. Bovendien kunnen 60%
van de gezinnen door de economische crisis niet meer op vakantie tijdens een van de schoolvakanties (CBS,2013). Deze ontwikkelingen waren aanleiding om in de zomer van 2013 de eerste
Buurtcamping te beginnen in het Amsterdamse Oosterpark. Dit resulteerde in een camping op
een stukje groen midden in de stad, waar 250 bewoners in alle kleuren en maten een weekend
lang samen kampeerden. Zowel bewoners als verschillende media (NRC, Parool) lieten zich
positief uit over deze Buurtcamping. Het succes heeft geleid tot uitbreiding van de Buurtcamping
naar drie Amsterdamse stadsparken. Van 15-17 augustus 2014 vond de Buurtcamping plaats in
het Oosterpark, Noorderpark en Rembrandtpark. Om ook mensen met weinig geld een vakantie te bieden was een derde van alle plekken gereserveerd voor gezinnen met een Stadspas.
Op deze manier zijn buurtgenoten ongedwongen samen, ongeacht achtergrond, inkomen of
(geloofs-)overtuiging. Vrijwilligers mochten ook gratis kamperen.
De Buurtcamping heeft, kort samengevat, drie (sociale) doelen:
1.
2.
3.

Een leuke vakantie voor iedereen (inclusief mensen die dat normaal niet kunnen betalen)
Een hechtere buurt door meer sociale cohesie
Bewustwording van alles dat dichtbij is (natuur, cultuur en lokale economie)

Foto 2: oudste kampeerder met zijn familie en buren, Noorderpark (foto Mascha Jansen)
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De Buurtcamping wordt gemaakt door de buurt zelf. Onder leiding van een lokaal team zetten
vrijwilligers, lokale ondernemers en organisaties een driedaags programma op. Vanaf maart 2014
hebben deze Buurtcampings elk twee of meer eigen campingbeheerders uit de buurt. Met een
lokaal team van organisatoren zijn zij verantwoordelijk zijn voor het opzetten en met name het
faciliteren van hun ‘eigen’ Buurtcamping, oftewel het ruimte bieden aan participatie vanuit de
buurt. Een lokaal team stelt zelf verantwoordelijken aan voor de onderdelen ‘productie’, ‘promotie’ en ‘programma & participatie’. In Oosterpark waren de campingbeheerders twee sociale
professionals die vorig jaar ook betrokken waren bij de Buurtcamping Oosterpark. In Rembrandtpark was de campingbeheerder degene die productie deed voor het Oosterpark vorig jaar. Zij
heeft samengewerkt met een tweede campingbeheerder uit de communicatiesector. De Noorderpark campingbeheerders zijn gevonden via de Noorderparkkamer, een organisatie die veel
buurtactiviteiten organiseert in het park. Mensen uit de lokale teams komen vaak via via, niet
iedereen kent elkaar. De campingbeheerders gaan met hun teams een intensief traject in en
werken voor een niet-marktconforme vergoeding. Een vierde park is afgevallen, mede doordat er
te weinig tijd en ervaring was onder de voorgestelde campingbeheerders.
De lokale teams worden ondersteund door het centrale team van de Buurtcamping. Deze groep
deelt de ervaring van het vorige jaar met de lokale campingteams, door draaiboeken te ontwikkelen, bijeenkomsten te organiseren, de website, deel van de promotie en PR te verzorgen
en een toegankelijk loket te zijn voor vragen en advies. Vervolgens worden de campings medegeorganiseerd door buurtbewoners (vrijwilligers), organisaties en ondernemers uit de buurt. In 2014
zijn er bijna 150 organisaties en meer dan 200 vrijwilligers betrokken bij de totstandkoming van de
drie Buurtcampings.
In totaal waren er op de drie campings 218 tentplekken bezet door naar schatting 500 kampeerders en een onbekend aantal dagbezoekers. Ondanks de zware regenbuien tijdens het weekend
gaven de bevraagde kampeerders de Buurtcamping een gemiddeld rapportcijfer van een 8,4.
Bovendien zegt 85% van de respondenten volgend jaar zeker weer naar de Buurtcamping te
willen komen, en 5% waarschijnlijk.
De Buurtcamping is dus een groot succes te noemen voor de bezoekers. Dit onderzoeksverslag
richt zich echter op de vraag of ook de eerder genoemde sociale doelstellingen van de Buurtcamping behaald zijn. Deze vraag is van belang omdat overheden binnen de huidige maatprofessionele instellingen kunnen steeds minder aanspraak maken op geldstromen doordat deze
zijn wegbezuinigd of geslonken. Doordat deze organisaties niet langer kunnen voortbestaan of
op een andere manier te werk moeten gaan wordt de eigen inzet van burgers en andere sociale
initiatiefnemers (zoals de Buurtcamping) steeds belangrijker. Er is een noodzaak om de effecten
naast levert dit onderzoek nuttige kennis op voor de initiatiefnemers van de Buurtcamping. Met
te optimaliseren.
Dit onderzoek behandelt eerst verschillende theoretische uitgangspunten achter de drie doelstellingen van de Buurtcamping: een leuke vakantie voor iedereen, een hechtere buurt door
meer sociale cohesie, en bewustwording van alles dat dichtbij is. Vervolgens wordt de methodologie van het onderzoek behandeld. In de verschillende hoofdstukken wordt dieper ingegaan op
de mate waarin de doelstelling behaald is tijdens de Buurtcamping door theoretische onder-
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Theoretisch kader
Uitgangspunt van de Buurtcamping is dat op een camping iedereen gelijk is en er makkelijk ontmoetingen ontstaan. Een eerste stap in de richting van het bereiken van een
hechtere buurt - een belangrijke doelstelling van de Buurtcamping - is het bieden van
mogelijkheden om ‘de ander’ te ontmoeten. Er kan namelijk geen binding ontstaan
tussen alle lagen van de bevolking, wanneer bepaalde groepen door economische
omstandigheden niet mee kunnen doen. Het bieden van een leuke vakantie ‘voor iedereen’ is dus zowel een belangrijke doelstelling van de Buurtcamping op zichzelf, als een
voorwaarde voor het versterken de sociale cohesie, waarbij er ook daadwerkelijk sprake
is van interactie tussen buren. Bovendien is de ervaring van het kamperen in eigen park
erop gericht een echt vakantiegevoel los te maken: iedereen verdient vakantie en volgens de Buurtcamping hoeft deze niet ver te zoeken te zijn.
Volgens het rapport van O+S over woonvoorkeuren van Amsterdammers (2012) blijkt
dat de segregatie tussen allochtone en autochtone bewoners de afgelopen jaren is
gegroeid. Anderzijds is de stad juist de plek bij uitstek waar je mensen tegenkomt die
je normaal gesproken niet zou ontmoeten. Dit geldt in het bijzonder voor de openbare
ruimte, zoals het park. Juist deze plekken bieden de gelegenheid om mensen uit de buurt
samen te brengen die elkaar niet ‘natuurlijk’ tegenkomen. De sociologe Jane Jacobs zei
het al: ‘Neighbourhood parks .. [are] the creatures of their surroundings and of the way
its surroundings generate mutual support from diverse uses, or fail to generate such support” (Jacobs, 1961:108). Door haar doelstelling om een leuke vakantie te bieden ‘voor
iedereen’ probeert de Buurtcamping alle lagen van de bevolking te bereiken. Om de

De Buurtcamping streeft ernaar haar motto ‘leer je buren kennen tijdens een ontspannen
vakantie in eigen park’ in de praktijk te brengen door het stimuleren van samenwerking
en het ontstaan van een saamhorigheidsgevoel (wij-gevoel) tijdens het weekend van
de camping. Randall Collins (2005) formuleert vier voorwaarden van interactie tussen
mensen waardoor, al dan niet, een wij-gevoel kan ontstaan. In de eerste plaats dienen
andere aanwezigen. Mensen moeten een gezamenlijke focus, eenzelfde doel voor ogen
hebben. Tenslotte dienen ze daarbij dezelfde activiteiten te ondernemen. De
Buurtcamping voldoet aan deze voorwaarden doordat mensen actief contact hebben
en hun omgeving samen vormgeven. Het gaat om doelgerichte facilitering - door het
laten organiseren van een programma onderdeel, het helpen met het opzetten van
tenten of andere losse taken - kampeerders helpen de organisatie en elkaar. Een
effectieve interventie gericht op ontmoeting dient ter verbetering van verschillende
maatschappelijke omstandigheden in de hele wijk, zoals veiligheid en leefbaarheid
(Sampson, 2012).
Völker (2008) bestempelt zulk soort situaties als de productie van zogenaamde ‘collectieve goederen’. De gezamenlijke productie van collectieve goederen verbindt mensen
en geeft hen het gevoel deel uit te maken van een groter geheel, waardoor betrokkenheid en solidariteit met elkaar ontstaat. Durkheim (1912) noemt dit energieke groepsgevoel ‘collective effervescence’. Een positief groepsgevoel leidt vervolgens ook op individueel niveau tot het vergroten van o.a. het zelfvertrouwen van betrokken individuen. Zij
doen dingen die ze normaal gesproken niet zouden doen. Dit geldt zowel voor vrijwilligers
die (voor het eerst) iets organiseren, maar ook voor campingbeheerders die door het
neerzetten van een camping nieuwe inzichten in hun mogelijkheden en ambities krijgen.
Doordat ze worden meegenomen in de sfeer van collectief enthousiasme en doel6

Foto 3: bewegwijzering, Rembrandtpark

gerichtheid voelen ze zichzelf krachtiger en vrijer dan anders (Collins, 2005). Daarnaast
leidt het tot meer eigenaarschap van de buurt. Dit heeft op haar beurt weer een grote
impact op de lokale omstandigheden. Bij het produceren van een ‘collectief goed’
‘zwakke bindingen’. Zwakke bindingen zijn essentieel voor het vergroten van je netwerk
(Granovetter, 1973) en Völker stelt dat juist laagdrempelige en inclusieve activiteiten of bijeenkomsten die niemand uitsluiten en gezamenlijk worden geproduceerd, goed zijn voor
het functioneren van de groep in haar geheel (2008) .

beelden en inschattingen af te gaan wanneer we ons hier op straat begeven. Hoe minder we van anderen weten hoe meer we categoriseren op basis van bijvoorbeeld gender en etniciteit (Blokland 2009). De Buurtcamping probeert deze stedelijke anonimiteit
tegen te gaan door verschillende doelgroepen met ieder hun eigen leefwereld elkaar
te zien en ontmoeten in stadsparken. Hierdoor krijgt men de kans ‘publieke familiariteit’
op te bouwen (Blokland, 2009). Dit begrip wijst op het vertrouwd raken met bekende
gezichten in de buurt zonder dat er echt sprake is van interactie. Publieke familiariteit is
belangrijk in wijken; het bevordert het leren ‘lezen’ van de situatie, draagt bij aan het
thuisvoelen in de buurt en zorgt voor een betere veiligheidsperceptie. Daarnaast beïnvloedt het ook de drang om zelf sociale controle uit te oefenen (Dekker, 2011).De
doelstelling van de Buurtcamping om bij te dragen aan een hechtere buurt kan ook
gezien worden als het versterken van ‘publieke familiariteit’ door ontmoeting tussen verschillende lagen uit de buurt.
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Naast een focus op ontmoetingen tussen en collectieve ervaringen van buurtbewoners
is de derde doelstelling van de Buurtcamping er op gericht om lokale ondernemers en
organisaties en de natuurlijke kwaliteiten van de buurt onder de aandacht te brengen,
kaart van de buurt, die naar gelang de kennis van en de ervaringen in de buurt voller en
boom of winkel op de hoek, uit een mentale voorstelling van waar bepaalde diensten
te vinden zijn, zoals een school, zorginstelling of kapper, maar heeft juist ook veel plaats

een belangrijke voorwaarde voor thuisvoelen in de buurt. Een volle mentale kaart maakt
en economische netwerk. Tijdens de Buurtcamping groeit het aantal referentiepunten,
doordat veel verschillende organisaties uit de wijk worden betrokken vergroot dit de kennis over en mogelijkheden van de wijk bij de kampeerders.

foto 4: Radio Komkomkommer, Rembrandtpark
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Methodologie
Het doel van dit onderzoek is om vast te stellen in welke mate de Buurtcampings van
2014 de drie sociale doelstellingen hebben behaald. De onderzoekscases zijn uiteraard
De Buurtcamping in het Noorderpark, Oosterpark en Rembrandtpark. Het onderzoek is
gefaseerd opgebouwd. Tijdens de Buurtcamping zelf (15-17 augustus 2014) heeft een
onderzoeksteam enquêtes afgenomen onder gemiddeld 30 kampeerders, vrijwilligers en
dagbezoekers per park (N=106). Alleen bewoners rondom de verschillende parken kunnen een plek reserveren, deze selectie vond plaats op basis van postcodegebied. De
respondenten zijn daarom de bewoners van de buurten rondom het park.
De enquête bestond uit gesloten vragen, open vragen en een aantal stellingen (bijlage
2). De enquêtevragen zijn gebaseerd op theoretische en empirische uitgangspunten van
de drie hoofddoelstellingen van de Buurtcamping: een leuke vakantie voor iedereen;
een hechtere buurt door meer sociale cohesie; bewustwording van alles dat dichtbij is
(natuur, cultuur, lokale economie).
De leden van het onderzoeksteam hebben zelf ook op verschillende Buurtcampings
geslapen en hebben als zodanig tevens participerend observerend onderzoek uitgevoerd. Hierbij gemaakte observaties zijn aldus ook onderdeel van dit onderzoeksverslag.
Een maand later is - per email - een herhalingsvragenlijst aan de respondenten gestuurd,
deze herhaalenquête is N=24
Naast de enquêtes is een onderzoeker gedurende de drie dagen van de Buurtcamping
in gesprek gegaan met allerlei kampeerders, vrijwilligers en bezoekers. Dit waren ongestructureerde gesprekken, waar dieper ingegaan kon worden op thema’s die ook in dit
verslag beschreven zijn. Tot slot gelden inschrijvingsgegevens zoals administratie van de
parken en de registratie bij de online aanmelding voor de Buurtcamping als data voor
het onderzoek.
IN EEN OVERZICHT:
Tijdens de Buurtcamping:




1DDÁRRSYDQGH%XXUWFDPSLQJ


gegevens

-
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1. Een leuke vakantie voor iedereen
De Buurtcamping wil een leuke vakantie bieden aan iedereen, ongeacht geslacht,
inkomen of etniciteit. Ze probeert mensen uit verschillende lagen van de buurt samen te
brengen door betaalde plekken aan te bieden en gratis kampeerplekken te verzorgen
voor vrijwilligers en mensen met een Stadspas. De opgave bij de verschillende Buurtcampings was dan ook om verbindend en toegankelijk te zijn en minima huishoudens
actief te werven. In dit hoofdstuk staat de vraag centraal: in hoeverre is er sprake van
inclusiviteit bij de Buurtcamping?

Inclusiviteit
Respondenten geven aan dat iedereen welkom is, dat de mensen op de Buurtcamping een afspiegeling vormen van de stad Amsterdam: ‘Normaal gesproken zie je op een
festival of in café altijd dezelfde soort mensen. Hier loopt iedereen door elkaar, dat is zo
leuk hier’ [Oosterpark]. Ook in Noord komen oude en nieuwe bewoners samen, terwijl
de contacten normaal gezien niet altijd even vloeiend verlopen door het proces van
‘Oude bewoners, nieuwe bewoners, het is lastig om hun te mengen, maar
hier zijn ze allemaal’ [Noorderpark]. Mensen vinden het bijzonder om ‘wakker te worden
met de buurt’. Intieme dingen als eten, slapen en opstaan gebeuren in dichte nabijheid
van vreemden, 96% van de respondenten voelt zich hierbij op zijn gemak. ‘Hier kom ik er
achter dat ik meer mensen in mijn buurt ken dan ik dacht. Mensen die je van gezicht wel
vaag kent, raak ik hiermee aan de praat’ [Oosterpark].
Het centrale team van de Buurtcamping werkt samen met Stadspas, een organisatie die
kortingen aanbiedt aan minima huishoudens. Door inleveren van de juli/augustus bon
kunnen mensen met een stadspas gratis kamperen op de Buurtcamping. Het streven was
om een derde van de tentplekken te laten bezetten door mensen met een stadspas,
een derde door vrijwilligers, en een derde door betalende kampeerders. In Noorderpark
stonden 60 tenten, waarvan 22 tentplekken voor vrijwilligers, 21 voor stadspashouders en
18 betaald. In het Rembrandtpark stonden 65 tenten, waarvan 26 betaalde plekken, 27
voor vrijwilligers en 12 voor houders van een stadspas. In het Oosterpark waren 93 tentplekken bezet, waarvan 31 betalend, 46 vrijwilligers en 14 stadspashouders.

ÀJXXUYHUGHOLQJWHQWSOHNNHQSHUSDUN
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In het Noorderpark is het streefaantal Stadspassers behaald. In de overige twee parken
is het aantal stadspassers iets lager uitgevallen. Dit kan te maken hebben met de (veranderende) samenstelling van de buurt op inkomensniveau: IJplein Vogelwijck (in Amsterdam Noord) kent t.o.v. de andere wijken gemiddeld veel mininima-inkomens (gemiddeld
28,6%). De buurten rondom Rembrandtpark en Oosterpark zijn al wat langer onderhevig
waren er bijna 22% kampeerders met stadspas en 46% was vrijwilliger. Het is niet duidelijk
hoe veel van de vrijwilligers een stadspas hadden - of anderzijds in de lagere inkomenscategorie vallen. In ieder geval was een aantal van de vrijwilligers dak- of thuisloos.

aan een bijeenkomst of activiteit. Er is door de lokale teams veel aandacht besteed aan
het wegnemen van deze drempels en het actief betrekken van mensen met lagere inkomens door werving bij de Voedselbanken, basisscholen en kringloopwinkels. Bovendien
ligt voor mensen die normaal gesproken nooit kamperen de stap groter, mede omdat
zij geen kampeerspullen hebben. Voor hen biedt ‘Tante Leen’ uitkomst, dit is een gratis
heid voor lage inkomens doordat het aanbod van producten bestaat uit betaalbare
vrijwilligers. Bovendien is er samengewerkt met partijen die zich inzetten voor minima inkomens. In het Noorderpark zijn activiteiten georganiseerd door de Voedselbank en kwam
een groep kinderen uit minimahuishoudens ‘de Florakokkies’ kamperen onder begeleiding.
Oosterpark heeft de meeste tentplekken en was bijna direct uitverkocht. Dit komt grotendeels door de bekendheid van vorig jaar. 33 % van de respondenten in het Oosterpark kenden de Buurtcamping van vorig jaar. Daarnaast speelde mee dat Oosterpark
werkt met ‘waardebepaling achteraf’, de reservering was voor iedereen één euro en
aan het eind van het weekend werd om donaties gevraagd. De drempel voor reserveren
was hierdoor laag. De gevulde tentplekken in Noord en Rembrandtpark lagen iets lager
dan verwacht. Er waren ook afmeldingen die mogelijk met het slechte weer te maken
hebben. De meeste afmeldingen kwamen van mensen met een stadspas. Vermoedelijk
ligt de drempel lager omdat zij zich niet van te voren vastleggen door een betaling.
Er is niet direct geworven op etniciteit of cultuur. Aangezien 89% van de minima
huishoudens van niet-Nederlandse afkomst is (Armoedemonitor O+S, 2012) is het idee dat
middels het werven van stadspassers verschillende culturen aangesproken worden. De
grootste groep minimahuishoudens is van Marokkaanse herkomst (38%), gevolgd door
Surinaamse (30%), Turkse en Antilliaanse (beide 29%). Het aandeel minimahuishoudens
van Nederlandse herkomst is 11%. Onder de respondenten waren 11 verschillende nationaliteiten, maar Nederlandse kampeerders waren oververtegenwoordigd. Een bezoeker zegt dan ook: ‘Niet erg divers, erg wit.’ Deels ligt dit aan de geldende normen; voor
een Nederlander is kamperen normaler dan voor iemand met een Marokkaanse achtergrond. Wel had iedere camping een divers publiek aan dagbezoekers. Zo kwam in Rembrandtpark ‘Big Brothers Big Sisters’, een organisatie die kwetsbare kinderen en jongeren
uit eenoudergezinnen op/onder de armoedegrens ondersteunt door hen te voorzien van
een vriendschap met een volwassen vrijwilliger. ‘De hele dag is een groep tieners met hun
vrijwillige maatje hier geweest. Zo leuk voor die kids, die normaal gesproken niet zo veel
uitjes hebben’ [Rembrandtpark].
Er kamperen mensen van alle leeftijden, de jongste kampeerder is 0 en de oudste 91
jaar. Veruit de meeste respondenten vallen in de leeftijdscategorie 30-50 (meer dan 70%).
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Kampeerders komen in diverse samenstelling: 9,9% komt alleen, 16,5% met partner,
bijna een derde (31,9%) met partner en kinderen en 28,6% met kinderen. Meer dan een
kwart van de mensen (27,5%) komt (ook) met vrienden. De organisatie heeft zich in
eerste instantie gericht op het aantrekken van gezinnen, mede omdat kinderen een
goede verbinder zijn. Wanneer zij samen spelen stimuleert dit de ouders ook met elkaar
contact te leggen. In de vragenlijsten gaven een aantal mensen aan dat het aanbod
van de Buurtcamping veel op kinderen gericht was. Iemand die hier een opmerking over
plaatst steekt ook direct hand in eigen boezem: ‘Programma was veel voor kinderen.
Maar ik heb zelf ook niks georganiseerd’. Er is dus bewustzijn dat kampeerders zelf een
bijdrage kunnen leveren aan het aanbod, en het programma dus ook deels zelf in de
hand hebben.

Openbaarheid
Kampeerders en vrijwilligers krijgen een polsbandje. Er is bewust gekozen om geen hekken
te plaatsen omdat het gaat om een openbare ruimte die onderdeel uitmaakt van de
realiteit van de stad. Daarnaast hielpen met name in Oosterpark en Noorderpark verschillende daklozen die wonen in het park mee als vrijwilliger. Zij krijgen ook een tentplek
aangeboden. Doordat er van te voren vaak is gewaarschuwd voor de onvoorspelbaarheid en overlast van de daklozen zijn er beveiligers ingehuurd, maar is daarnaast gekozen
voor een strategie van betrekken in plaats van weren. Een van de consequenties was
geluidsoverlast (met name in Noorderpark, een ‘lastig’ park m.b.t. daklozenproblematiek). Anderzijds geeft betrokkenheid bij het gehele evenement de daklozen gevoel van
eigenwaarde, alleen al doordat ze er mógen zijn. Een dakloze belde een vriend tijdens
de Bingo in het Oosterpark en zei: ‘Kom hierheen, we vallen helemaal niet op. We zijn hier
gewoon als iedereen’. Bovendien komen veel mensen er tijdens de camping achter dat
vreemden minder eng zijn dan ze denken. Er is sociale controle: ‘Je voelt je veilig want
iedereen let op iedereen’.

Foto 5: hottub, Oosterpark (foto Fleur Vos)
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Vakantiegevoel
De parken ademen de sfeer van een echte camping. Mensen luieren voor de tent,
spelen een potje voetbal en eten uit hun tupperware bakjes in de grote tent. Ze lopen op
blote voeten en gaan in badslippers naar de douche. Met een krantje onder de arm pikken ze een gratis krentenbol mee of bekijken het activiteitenbord. Bij de open vraag ‘wat
vind je het leukst aan de Buurtcamping?’, is het meest gegeven antwoord ‘de sfeer’.
Deze wordt omschreven als ‘goed’ of ‘ongedwongen’. Mensen kunnen ook activiteiten
punten in de categorieen cultuur, natuur en sport voor verschillende doelgroepen. Per
park zijn er ook speciale voorzieningen, zoals een hottub in Oost. Deze wordt bevolkt door
een voortdurende wisselende samenstelling van mannen en vrouwen, jong en oud, blank
en donker. Ondanks dat mensen vlak bij huis zijn geeft 90% aan het gevoel te hebben
echt op vakantie te zijn. „Ik loop al het hele weekend in een joggingbroek die ik normaal
alleen binnen draag. In deze broek en op m’n badslippers ben ik dus net naar de supermarkt gegaan. Gewoon lekker laten gaan, lekker doen” [Oosterpark].

Conclusie
Ze slaagt er in om mensen uit verschillende sociaal-economische lagen van de buurt
samen te brengen op een plek, waar iedereen dichtbij elkaar is. Dit komt voor een groot
deel doordat er door de organisatie veel rekening is gehouden met de bestedingsmoeen gevoel van gelijkheid en gemoedelijkheid. Het is de sfeer en setting van de camping
die hen gelijk maakt, ‘je kan er jezelf zijn’. Het gevoel van eenheid wordt versterkt doordat er een situatie is waar iedereen met z’n allen in zit en waarbij mensen zich niet anders
voor hoeven of kunnen doen. ‘De sfeer’ van de camping geeft een ‘wij-gevoel’ zonder
dat dit verplichtend voelt of anderzijds opgedrongen wordt. Er is daadwerkelijk de setting
van een camping gecreerd, waardoor er andere gedragsregels geleden. Deze informele
‘campingsfeer’ vinden de meeste mensen het leukst aan de Buurtcamping.
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2. Een hechtere buurt door meer sociale cohesie
‘Leer je buren kennen’ is onderdeel van het motto van de Buurtcamping. Buren delen
niet alleen een gebouw en trappenhuis, maar ook geluiden, geuren en de buurt. Maar
wie heeft er eigenlijk echt contact met z’n buren? De sociale cohesie in de wijken
rondom de stadsparken Oosterpark, Rembrandtpark en Noorderpark ligt over het algemeen onder het gemiddelde van Amsterdam (O+S, 2007). De Buurtcamping richt zich op
ontmoeting in de buurt en het versterken van de publieke familiariteit en hoopt zodoende
een versterkende werking te hebben op de sociale cohesie. In dit hoofdstuk wordt
nagegaan in hoeverre dit gelukt is.

Ontmoeting tijdens de Buurtcamping
Stadsparken liggen veelal tussen wijken met een uiteenlopende bevolkingssamenstelling. Zo verbindt het Oosterpark de Transvaalbuurt en de Dapperbuurt (twee voormalig
krachtwijken) met de chiquere Plantagebuurt. Het Rembrandtpark ligt precies tussen
Overtoomse veld en de Baarsjes en vormt daarmee een brug tussen ‘binnen’ en ‘buiten’
de ring. Het Noorderpark verbindt de buurten: IJplein/ de Vogelbuurt/de Volewijck/
Buikslotermeer /Tuindorp Nieuwendam met elkaar en met de aangrenzende Buikslotermeerdijk. Buikslotermeerdijk is een zeer welvarend gebied in vergelijking met het Amsterdamse gemiddelde en in vergelijking met de eerder genoemde wijken (O+S, 2013).
Daarnaast zijn zowel Amsterdam Noord als de omgeving van het Rembrandtpark en het
kingssamenstelling in de buurten meer divers wordt.
Doordat inhoud van het programma van de Buurtcamping, de maaltijden, sponsoring
en een groot deel van de organisatie onder de verantwoordelijkheid valt van betrokken
Samenwerken aan een gemeenschappelijk doel leidt tot onverwachte sociale netwerken
(Sampson, 2012) . Door ontmoetingen met buurtgenoten biedt de Buurtcamping gelegenheid om de zogenaamde ‘zwakke bindingen’ uit te breiden (Granovetter, 1973).
‘Zo ben ik m’n ex-zwager, een kennis en zijn vrouw en oud-collega’s van de Reiniging,
allemaal tegengekomen’ [Noorderpark]. Meer dan 80% van de respondenten geeft
aan veel nieuwe mensen uit te buurt te hebben leren kennen, wat goed is voor iemands
netwerk. Gemiddeld hebben kampeerders tijdens de Buurtcamping 9 nieuwe mensen
leren kennen. ‘Ik ben nieuw in de buurt en pas gescheiden na een huwelijk van dertig
jaar. Op deze manier leer ik heel veel mensen kennen, en geniet ik van de positieve energie dit meebrengt’ [Noorderpark].
De inrichting van het park tijdens de Buurtcamping biedt ruimte aan diverse activiteiDe tenten van de kampeerders staan om een open plek, waar de meeste activiteiten
plaatsvinden. Ook is er een receptiecaravan en zijn er toiletten en douches. Vooral gezamenlijke activiteiten en de ontmoetingsplekken als het kampvuur, de bingo en de grote
tent dragen bij aan ontmoeting: „Het mooie van vuur is dat je er met z’n allen samen
bent, maar niet hoeft te communiceren. Je bent, je kijkt en deelt hetzelfde gevoel’ [Oosterpark]. Ook werd bijvoorbeeld de barbeque in Rembrandtpark, waarbij iedereen eten
inlegde en alles werd gedeeld, als positief ervaren: ‘Dat je elkaar hier op een andere
manier ontmoet dan op straat. Iedereen deelt, doe je normaal gesproken niet.’ In Oost
vormt het in de brand steken van het bouwwerk dat overdag gezamenlijk getimmerd is,
een hoogtepunt van het weekend. Mensen geven aan dat ze genieten van de saamhorigheid: “Vooral op de tweede avond was dit opvallend, waarschijnlijk doordat er de hele
dag activiteiten waren. Dat versterkt de band tussen buurtgenoten’ [Oosterpark].
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Foto 6: kampvuur Oosterpark (foto Wardi Hellendoorn)

Publieke familiariteit
Naast de ontmoetingen op de Buurtcamping zelf is het voor het ontwikkelen van publieke
familiariteit belangrijk dat deze blijft bestaan ook na de Buurtcamping. Om dit te onderzoeken is er na een maand een herhalingsvragenlijst gestuurd waarin o.a. de vragen zijn
gesteld ‘ ziet u vaker bekende gezichten in de buurt sinds de Buurtcamping?’ en ‘ heeft
u mensen uit de buurt beter leren kennen dankzij de Buurtcamping?’ In tabel 1 is te zien
dat de resultaten positief zijn. 75% geeft aan vaker bekende gezichten in de buurt te zien:
‘gewoon tegenkomen en groeten bij de naam’ en 81% heeft mensen uit de buurt inderdaad beter leren kennen. 86,6% zegt de mensen die ze ontmoet hebben op de Buurtcamping nog wel eens te zien. Hiervan ziet 60% elkaar in de buurt, heeft 13,3% regelmatig
en 13,3% vaak contact. Bij bijna 70% gaat het hier om vriendschappelijk contact, 8% heeft
zakelijk contact en 8% zet zich samen in voor de buurt, zoals samen projecten opzetten,
elkaar attent maken op mogelijkheden. Hoewel dit een klein percentage is, is het toch
erg positief. Actieve bewoners leveren een belangrijke bijdrage aan de vitaliteit van een
buurt.

ÀJXXUUHVXOWDWHQKHUKDOLQJVYUDJHQOLMVW
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Ook online zoeken mensen contact met elkaar via Facebook. Zo reageert een
‘Ik wilde dat ik op de camping meer met jou had gepraat.
Misschien kunnen we het nog een keer doen. Ik hoop je snel weer een keer tegen te
komen in de buurt.’ (Facebookpagina De Buurtcamping Rembrandtpark). Daarnaast organiseert iedere camping een reunie waar kampeerders elkaar weer kunnen ontmoeten.
In Oosterpark heeft deze plaatsgevonden begin september, hier waren ongeveer 40-50
mensen. De reunies van Rembrandtpark is in oktober, hier waren ongeveer 20-30 mensen.
Veel van hen zeggen elkaar nog tegen te komen of elkaar op Facebook te volgen. Ook
blijken de twee campingbeheerders samen te zijn gaan werken aan een nieuwe opdracht, verkregen door de Buurtcamping. De reunie van Noorderpark zal plaatsvinden in
oktober.

Conclusie
De Buurtcamping heeft mensen in de wijken rondom de stadsparken Oosterpark, Rembrandtpark en Noorderpark met elkaar verbonden. Met gemiddeld 9 nieuwe kennismakingen was er op de Buurtcamping sprake van nieuwe en niet-alledaagse ontmoetingen.
Bovendien is er door relatief onbekenden of mensen die niet eerder snel spontaan samen
initiatief zouden nemen, samengewerkt aan een gemeenschappelijk doel. Door het versterken van verschillende (extensieve en intensieve) relaties tussen mensen uit de buurt
die elkaar niet kenden kan de Buurtcamping gezien worden als een van de ‘collectieve
goederen’ waardoor mensen het gevoel krijgen onderdeel te zijn van een groter geheel
in de buurt. Naast voorwaarden voor de opbouw van ‘publieke familiariteit’ slaagt de
Buurtcamping er ook in om deze te behouden nadat de Buurtcamping is afgelopen.

Foto 7: kinderactiviteit Rembrandtpark (foto Fleur Vos)
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3. Bewustwording van alles dat dichtbij is - natuur, cultuur,
lokale economie
De buurt maakt de Buurtcamping. Je kan niet alleen je buren tegenkomen, maar ook
hoek. De derde doelstelling van de Buurtcamping centreert zich rondom het bevorderen
van bewustwording van ‘alles wat dichtbij is’. Naast een focus op ontmoetingen (doelstelling 1) en collectieve processen tussen mensen (doelstelling 2) is de Buurtcamping er
ook op gericht om lokale ondernemers en organisaties en de natuurlijke kwaliteiten van
vergroten. Lokale ondernemers en organisaties worden uitgenodigd om programma te
maken of op andere manieren bij te dragen.

Natuurlijke kwaliteit: het park
Tijdens de Buurtcamping maakt men op een nieuwe manier gebruik van de bestaande
onderdelen van het park. Door enkele dagen te kamperen in deze openbare ruimte,
wordt deze ingegeven met nieuwe ervaringen of associaties: ‘Vanaf nu is dit park voor
altijd verbonden aan de herinnering van deze camping.’ [Rembrandtpark]. De mentale representatie van dit gebied wordt gevuld met een nieuwe betekenis, die op zijn
beurt een gevoel van vertrouwdheid geeft en gepaard kan gaan met het in de toekomst ondernemen van andere activiteiten in het park en een groter gevoel van verantwoordelijkheid voor deze plek.
Het Rembrandtpark behoort tot 1 van de 6 parken in Amsterdam waarvan het bezoek
sinds 1996 continu gestegen is. In 2013 gaven 26% van de Amsterdammers aan het Rembrandtpark wel eens te bezoeken. Het Oosterpark blijft populair (48%), maar bezoek is
sinds 2008 iets afgenomen. Het Noorderpark tot slot, is dankzij investeringen door de gemeente hoger gewaardeerd dan in 2008 (van een 6,7 naar een 7,1) maar wordt gek
genoeg minder vaak bezocht (van 16% in 2008 tot 11% in 2013) (Grote Groenonderzoek
2013).
42% van de respondenten komt normaal gesproken meer dan een keer per week in het
park waar zij gekampeerd hebben. Van het aandeel kampeerders dat normaal gesproken niet frequent (minder dan 2 keer per maand) naar het park gaat (26%) gaf 44% aan
dat zij dit, dankzij de Buurtcamping, zeker of waarschijnlijk vaker zullen doen. Uit de herhalingsenquete bleek dat 1 op de 5 respondenten inderdaad vaker dan normaal gesproken het park heeft bezocht sinds de Buurtcamping. 34% van de respondenten geeft aan
het park dankzij de Buurtcamping beter te hebben leren kennen. Hier hebben de rondleidingen en parkwandelingen sterk aan bijgedragen. Van de mensen die het park weinig
bezoeken (minder dan 2 x per maand) heeft 43,3% het park beter leren kennen.

Buurtinfrastructuur: contact met lokale organisaties en ondernemers
Het overgrote deel van het activiteitenprogramma van de Buurtcamping wordt verzorgd
door lokale ondernemers en maatschappelijke en culturele organisaties. In totaal is er
door 147 organisaties meegewerkt aan het realiseren van de Buurtcampings (bijlage 1);
Bij het Oosterpark, waar de Buurtcamping voor het tweede jaar georganiseerd wordt, zijn
de meeste lokale organisaties betrokken, namelijk 62. In het Rembrandt- en Noorderpark
lag dit aantal respectievelijk op 29 en 35. Er kan gesproken worden van een sterke betrokkenheid van lokale organisaties bij het maken van de Buurtcamping.
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Gemiddeld werd actief meegedaan aan 3 activiteiten. 82% van de respondenten zegt in
aanraking te zijn gekomen met buurtvoorzieningen waarvan zij het bestaan niet afwisten,
of waar zij nooit eerder binnen zijn gestapt. Zoals een kampeerder in het Oosterpark ook
aangeeft: ‘Het is zo’n leuke manier om nieuwe plekken in je buurt te leren kennen. NorPDDOVWDSMHWRFKQLHW]RPDDUHUJHQVELQQHQ+LHULVKHWODDJGUHPSHOLJ1RUPDDOÀHWVLN
er wel langs, maar je weet niet wat er allemaal achter de deuren schuil gaat. Er is zoveel
aanbod in Amsterdam, je weet het gewoon allemaal niet.’ Daarnaast hebben meer dan
200 bewoners en vrijwilligers bijgedragen aan het organiseren van activiteiten en het
draaiende houden van de camping, als receptiedame, tentopzetter, verhalenverteller of
buikdanslerares. De Buurtcamping weerspiegelt op die manier wat de buurt als geheel te
bieden heeft.

om op de Buurtcamping te verschijnen. Een net geopende visboer om de hoek van het
Noorderpark ‘Agnes Gebakken Vis’ heeft op deze manier wat bekendheid verworven.
aanleiding van de animo op de Buurtcamping Rembrandtpark. Dit zijn indicaties dat de
Buurtcamping een - al is het kleine - bijdrage levert aan de buurteconomie. Zeker is wel
dat vele bezoekers beter wegwijs zijn geraakt in hun eigen buurt, dankzij de introductie
tijdens de Buurtcamping.

Foto 8: zeskamp Noorderpark, mede georganiseerd door de lokale Voedselbank
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Stedelijke ontwikkeling als gespreksonderwerp
De Buurtcamping biedt een ruimte waarbinnen bewoners informatie en meningen over
de buurt en haar ontwikkeling kunnen uitwisselen. Hoewel kampeerders enerzijds uit hun
dagelijkse sfeer worden gehaald, staat de Buurtcamping niet los van het dagelijks leven.
Thema’s die in de buurt spelen zijn juist een favoriet gespreksonderwerp. Zo houdt op de
Buurtcamping Oosterpark de renovatie van het park de gemoederen bezig ‘Het Oosterpark is bijna mijn achtertuin. Ik kom hier heel graag. Ik ben wel bezorgd over de renovaverdiepen. Gelukkig zijn er hier buurtbewoners die dat wel doen.’ [Oosterpark]. en wordt
in Amsterdam Noord met wisselend enthousiasme en huivering gesproken over de snelle
ontwikkeling van het stadsdeel.

Conclusie
Relatief hoge percentages respondenten geven aan vaker naar het park te gaan, het
park beter te hebben leren kennen, en in contact gekomen te zijn met nog onbekende
lokale organisaties en ondernemers. De Buurtcamping lijkt inderdaad een verhoogd
bewustzijn van de omgeving te hebben teweeg gebracht, ook dankzij het feit dat het
een setting is gebleken waar de ontwikkeling van de buurt besproken wordt. Ook dat 35%
van de respondenten zich meer thuis zegt te voelen in de buurt naar aanleiding van de
ligers en bezoekers groter, voller en rijker is geworden. De bijdrage die De Buurtcamping
geleverd heeft aan deze mentale kaart en vertrouwdheid in de buurt is er een van een
duurzame kwaliteit.

C
onclusies e
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anbevelingen
Conclusies
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Aanbevelingen

Foto 9: Zin op zondag ontbijt, Rembrandtpark
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Conlusie en Aanbevelingen
Kamperen in eigen park geeft mensen een echt vakantiegevoel, buren leven een paar
dagen intensief naast elkaar en hebben daadwerkelijk op een vrolijke en ongedwongen
manier interactie. Zoals een campingbeheerder zegt: ‘Door drie dagen naast elkaar te
kamperen leer je elkaar beter kennen dan door drie jaar naast elkaar te wonen’ [Oosterpark]. Het faciliteren van ontmoeting is een eerste voorwaarde voor het behalen van de
verschillende doelstellingen op het gebied van inclusiviteit, sociale cohesie en kennismaking met organisaties en ondernemers in de buurt.
Ontmoeting tussen alle lagen van de bevolking kan op haar beurt weer alleen plaatsvinden wanneer voorwaarden worden geschept waardoor iedereen mee kan doen . Dit
worden beslecht. De Buurtcamping is hier in geslaagd: met haar 1/3 stadspas, 1/3
vrijwilliger, 1/3 betalend beleid zorgt ze voor nieuwe en niet-alledaagse ontmoetingen op
die blijvend impact hebben, ook na de Buurtcamping. Het gemiddelde van 9 nieuwe
kennismakingen tijdens de Buurtcamping draagt bij aan ontmoeting en vervolgens aan
een hechtere buurt doordat de herkenning en gezamenlijkheid, oftewel de ‘publieke
familiariteit’, voortleeft in de buurt.
Doordat inhoud van het programma van de Buurtcamping, de maaltijden, sponsoring
en een groot deel van de organisatie onder de verantwoordelijkheid viel van betrokken
dat kampeerders, vrijwilligers en organisatoren al in een vroeg stadium meedenken en
meebeslissen ervaren ze eigenaarschap en verantwoordelijkheid.
Bovendien wordt het kamperen en activiteiten ondernemen met relatief onbekende en
‘nieuwe’ buren hoog gewaardeerd: “hoewel mijn laatste antwoord ‘ja zeker’ is op de
vraag kom je volgend jaar weer, denk ik dat de kracht en het leuke van de buurtcamping juist nieuwe buurtbewoners en ontmoetingen zijn. Dus niet mijn persoon die voor de
3e keer komt en mensen herkent, maar elke keer juist nieuwe gezichten... dan wordt het
geen ons kent ons camping” [Oosterpark]. Belangrijke kanttekening is dat de Buurtcamping niet gezien dient te worden als ‘de oplossing’ voor het gebrek aan sociale cohesie in
een wijk: de opbouw van sociale cohesie wordt in de eerste plaats gefaciliteerd door de
sociale samenstelling van de buurt.

Aanbevelingen
De Buurtcamping is uniek in haar inclusiviteit ten opzichte van veel andere festivals waar
groep richten. Sommige kampeerders spreken nu al de angst uit over het mogelijke verlies
van het inclusieve karakter: ‘Met de groeiende populariteit, hoe bewaak je de melange
van publiek (dat nu top was) en hoe voorkom je dat het een festival wordt in plaats van
een camping?’
De organisatie richt zich in sterke mate op het samenbrengen van verschillende sociaaleconomische lagen van de buurt. Dit is grotendeels gelukt, zij het met relatief veel inspanning, aangezien er nieuwe netwerken aangeboord worden waarbij stap voor stap
vertrouwen gewonnen wordt. Dit gebeurt vooral door zelf de wijk in te gaan en mensen
te spreken. Voor nog meer sociaal-economische diversiteit dient de samenwerking met
Stadspas te worden voortgezet en versterkt in de promotie. Ook kan Stadspas wellicht
houders. Daarnaast kunnen nieuwe ambassadeurs worden aangesproken via instellingen
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als de Voedselbank en kringloopwinkels, zij kunnen op hun beurt hun eigen netwerken
aanspreken. Zoals wij dit jaar in het Oosterpark hebben gezien, verspreidt naar alle waarschijnlijkheid het nieuws van de huidige kampeerders zich, waardoor het aantrekken van
een diversiteit aan buurtbewoners volgend jaar makkelijker zal gaan in de parken van de
Buurtcamping 2014.

gevoel van gelijkheid en gemoedelijkheid. Het is dus van groot belang om rekening te
blijven houden met de bestedingsmogelijkheden van minima inkomens door het aanbieden van gratis, te lenen of goedkope producten en diensten.

prioriteit, ook aangezien het niet in alle culturen vanzelfsprekend is om te kamperen. Wel
kan aanvullend worden geworven bij etnische organisaties, met name om hen te betrekken bij het dagprogramma. Dit jaar is dit succesvol gebleken bij organisaties als Big
Brothers Big Sisters. Wellicht kan het programma van te voren verspreid worden om dit
soort organisaties op de hoogte te stellen.
Onderdeel van de inclusiviteit is ook de samenwerking met de ‘vaste’ parkbewoners.
Hen betrekken is niet zonder risico, maar levert onmisbare meerwaarde voor de opbouw
van ‘publieke familiariteit’. Om dit proces enigszins te sturen dient er beveiliging te zijn
en sterkere samenwerking met maatschappelijke instellingen of personen die bekend zijn
met de individuele daklozen en hun ‘gebruiksaanwijzing’.
Naast nieuwe ontmoetingen is er ook sprake van blijvende contacten. Men ziet vaker
bekende gezichten in de buurt en sommige kampeerders zijn samen actief geworden.
Om dit te versterken is het levendig houden van de Facebook pagina’s van belang. Ook
de reunie is een belangrijk onderdeel voor het verduurzamen van de contacten
tussen buren en alles wat ‘dichtbij is’. Wellicht kan de site van de Buurtcamping zelf uitgebreid worden waardoor het onderscheid tussen bewoners, organisaties en ondernemers
duidelijker is en ook online meer faciliteiten voor kruisbestuiving te bieden.
Zoals gezegd wordt ‘de sfeer’ van de camping als het meest waardevol ervaren. De
gezamenlijke activiteiten, zoals het kampvuur en de bingo leveren hier een grote bijdrage
aan. Om deze sfeer en ontmoetingen nog meer te versterken kan meer ingezet worden
op activiteiten waar iedereen aan meedoet, zoals gezamenlijk barbecuen, ontbijten
of een voorstelling voor alle kampeerders. Ook zou er in het programma meer expliciet
ruimte kunnen zijn voor het bespreken van issues die in de buurt spelen.
Voor de onderzoekers waren de drie dagen op de Buurtcamping één vrolijk aaneenschakeling van spontane gebeurtenissen. Met deze aanbevelingen hopen we dat de
Buurtcamping-sfeer voortgezet én verstevigd kan worden - voor iedereen en alles wat
‘dichtbij is’.

21

Onderzoeksteam
Anna Dekker
cial Science (LSE) werkt freelance op het gebied van stedelijk-maatschappelijke ontwikruimtelijke experimenten. Daarnaast is Anna medeoprichter van stichting Thuismakers

Martje van Ankeren (1984) BA en MA sociologie (UvA) is werkzaam bij de opleiding
Urban Management aan de HvA en presenteert het radioprogramma ‘Amsterdam leeft’
op Amsterdam FM. Sinds 2013 is Martje betrokken bij Placemakers, vooral om mensen de
mogelijkheid te bieden om elkaar te ontmoeten in een inspirerende stedelijke omgeving,
waarbij creativiteit, zelforganisatie en samenwerking centraal staan.
Katusha Sol (1985) BA sociologie, MA politicologie (UvA) is mede-oprichter van Placemakers. Ze draagt bij aan energie, bewoners en initiatieven in steden door opzet en ontwikkeling van Placemaking projecten met actieve participatietrajecten. Daarnaast deelt ze
haar ervaring en kennis over steden tijdens trainingen en door les te geven bij de opleiding Algemene Sociale Wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam.
Simone Knaapen (1977) is afgestudeerd cultuursocioloog (UvA). Ze wordt blij van het
theoretisch kader om het WIJ-gevoel dat kan ontstaan in groepen en tijdens bijeende publieksbeleving, het festivalgevoel, van Lowlands ontleend. Ruime kennis van de
Vrijwilligers Centrale Amsterdam.
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