Evaluatie 2014
&
plannen 2015

drie dagen naast elkaar te kamperen leer je elkaar

3. Meer bekendheid geven aan alles dat dichtbij is
(buren, natuur, cultuur etc.)

2. Een vakantie bieden aan mensen die normaal
niet op vakantie kunnen

1. Sociale cohesie versterken door ontmoetingen
te creëren

beter kennen dan door drie jaar naast elkaar te wonen”

“Door

Ontmoeting tussen alle lagen van
de bevolking kan alleen
plaatsvinden
wanneer voorwaarden worden
geschept waardoor iedereen mee
kan doen; financiële, culturele en
andere praktische barrières zo
veel mogelijk beslechten.

door elkaar, dat is zo leuk hier”

soort mensen. Hier loopt iedereen

festival of in café altijd dezelfde

“Normaal gesproken zie je op een

De sfeer van de camping wordt
als het meest waardevol ervaren.
Buren leven een paar dagen
intensief naast elkaar en hebben
daadwerkelijk op een vrolijke en
ongedwongen manier interactie.
De gezamenlijke activiteiten,
zoals het kampvuur en de bingo
leveren hier een grote bijdrage
aan.

weekend. Iedereen helpt elkaar.”

net een klein dorpje hier dit

“We zitten in de stad, maar we zijn

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.

buurt.”

een keer tegen te komen in de

keer doen. Ik hoop je snel weer

Misschien kunnen we het nog een

meer met jou had gepraat.

“Ik wilde dat ik op de camping

Kamperen in eigen park blijkt
een echt vakantiegevoel te
geven.

gegaan.”

ik dus net naar de supermarkt

broek en op m’n badslippers ben

alleen binnen draag. In deze

een joggingbroek die ik normaal

„Ik loop al het hele weekend in

Kampeerders spreken zich uit
voor het behoud van het
informele, de laagdrempeligheid
en de melange
aan kampeerders.

plaats van een camping?”

je dat het een festival wordt in

(dat nu top was) en hoe voorkom

bewaak je de melange van publiek

“Met de groeiende populariteit, hoe

Wat cijfers

• 533 kampeerders (0-91 jaar)

• 117 activiteiten

• 147 organisaties

• 208 vrijwilligers

• 216 tentplekken

• 14 campingbeheerders

• 3 campings
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Totaal

Kampeerders gaven een gemiddeld rapportcijfer van 8,4

9 nieuwe kennismakingen draagt bij aan een

• 81% heeft mensen uit de buurt inderdaad beter leren kennen

• 75% geeft aan vaker bekende gezichten in de buurt te zien

Het gemiddelde van
hechtere buurt;

komen en 5% waarschijnlijk

• 85% komt volgend jaar zeker weer naar de Buurtcamping te willen

•

De Buurtcamping is een groot succes te noemen voor de bezoekers;

Hechtere buurt

Bijna 87% zegt de mensen die ze ontmoet hebben op de
Buurtcamping nog wel eens te zien

•
•

Van de mensen die contact hebben gaat het bij bijna 70% om
vriendschappelijk contact en bij 16% om zakelijk contact of
gezamenlijke inzet voor de buurt

Ruim 26% heeft regelmatig of vaak contact

• 60% komt elkaar af en toe tegen in de buurt

•

Er is sprake van duurzaam contact;

Duurzaam contact

•

•
•
•

De reacties op alle drie de onderdelen waren zeer positief en
BBC werd gezien als een zeer geslaagd onderdeel van de
Buurtcamping

Leerplatform voor radio maken, verslaggeving, schrijven,
bloggen, verhalen verzamelen en documentaire maken

Brug tussen de verschillende campings en kampeerders

Bereik vergroten van de Buurtcamping

Buurtcamping BroadCasting

Veranderende aantal campings zal voor
de grootste aanpassingen zorgen

Verbeteringen; strakkere
programmering met ruimte voor
spontane acties en duidelijkere
communicatie vooraf zodat
programmering beter op elkaar
aangesloten kan worden

Zeer aanwezig en wist gevoel elke
buurtcamping goed te vangen

Alle vormen van radio van muzikale
optredens, live hoorspelen tot aan
discussieprogramma’s

40 uur live
ve in de ether en online via
StadsFM

Verbeteringen: vroeger beginnen
met zoeken naar
campingjournalisten en hen over
hun drempelvrees heen helpen,
werving advertenties/sponsoring

Op zondag voorpublicatie bezorgd
bij iedere tent. Half september de
hele krant bezorgd op 30.000
adressen rondom de parken.
Tijdens de camping is een liveblog
bijgehouden op dichtbij.nl die door
bijna 1.700 unieke bezoekers is
bezocht

10 vrijwillige verslaggevers en 2
vrijwillige beroepsfotografen
maakten onder professionele
begeleiding een krant van 12
pagina’s

Verbeterpunten; meer tijd nemen
voor het vinden van verslaggevers,
uitgebreidere workshop aanbieden,
publicatie tijdens campings niet
noodzakelijk

20 portretten in beeld en geluid die
op Facebook en site zijn geplaatst.
DVD getoond op reünies en naar
plekken in de buurt. Via app kan je op
een bankje in het park de verhalen
terugluisteren. Verhaal uitgezonden in
Goudmijn KRO op Radio 5

Na een workshop gingen
kampeerders op pad om andere
kampeerders te interviewen met de
vraag: Waar komt die gast nou weer
vandaan?

