
Allereerst zijn wij natuurlijk erg blij dat wij onze minicamping vanaf 1 mei beperkt  open mochten 
stellen,  alleen voor kampeerders die zelfvoorzienend zijn. De richtlijn van het kabinet stelt dat het 
sanitair gebouw op de camping pas op 1 juli open mag. Wij vinden dat deze datum aangepast kan 
worden naar 1 juni!  

Het is geen kritiek, we begrijpen de ernst van de situatie, alleen vragen wij jullie, collega’s, experts, 
bestuurders, hier toch even naar te kijken. Zijn wij de enige die dit zo zien, en het niet meer 
begrijpen? Zoals onlangs Premier Rutte zei: “Het virus kijkt niet naar een datum”!  
Maar in onze ogen wel naar goede voorzorgsmaatregelen. Laten we ook kijken en denken in 
mogelijkheden, al zal hier mogelijk enig maatwerk voor aan te pas komen. 

Citaat uit Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Noord-Holland Noord 11 mei 2020:  
“Dit artikel bevat een verbod om sanitaire voorzieningen (gemeenschappelijke toilet-, was- en 
douchevoorzieningen) bij recreatieparken en andere recreatieve locaties geopend te houden. Het 
gaat dan om de locaties van vakantieparken, campings, kampeerterreinen en kleinschalige 
kampeerveldjes (bijvoorbeeld het zogenoemde ‘kamperen bij de boer’) en bij parken, 
natuurgebieden, jachthavens en stranden. Het risico bestaat dat op deze locaties bij de 
gemeenschappelijke toilet-, was- en douchevoorzieningen niet of niet in voldoende mate de 
beperkende maatregel met betrekking tot het houden van 1,5 meter afstand tussen daar 
aanwezige personen in acht wordt genomen. Dit verhoogt op onaanvaardbare wijze het risico op 
verspreiding van het coronavirus. Daarnaast zal dit verbod naar verwachting bijdragen aan een 
vermindering van het aantal reisbewegingen.” 

Gezien het doel van de noodverordening dd 11 mei, vragen wij ons namelijk een aantal dingen af. De 
verwachting van deze noodverordening is, dat wanneer het sanitair op een camping gesloten is, dit 
zal leiden tot minder reisbewegingen. In de praktijk is dat bij ons dus niet zo. De bezetting is minder 
dan anders, maar nu komen mensen korter kamperen (2,3,4 dagen) in plaats van 10-14 dagen. Het 
gevolg, een toename in reisbewegingen van en naar de camping. Mensen komen vaker en korter 
omdat ze niet zelfvoorzienend zijn en na 3 dagen wel weer eens willen douchen.  

Wat wij ook bijzonder vinden is dat de dagrecreatie wel open mag, hoeveel reisbewegingen zijn dat 
wel niet? En daar zijn de toiletten open, net als in warenhuizen, pretparken. Daar komen op een dag 
meer mensen, dan hier in 4 jaar! 

Een camping met dagrecreatie, mag wel de toiletten openstellen voor de dag recreanten, maar niet 
voor de campinggasten? Dan klopt er toch iets niet?  

Natuurlijk kijken camping eigenaren creatief naar oplossingen en mogelijkheden. Privé sanitair, wij 
hebben dat niet, gaan we dat huren dan? Wat zijn de mogelijkheden, dixies huren, karren met 
douches erin. Je ziet het allemaal voorbij komen op internet. Maar hoe is de veiligheid en gezondheid 
dan gewaarborgd? Wij staan er niet achter, maar begrijpen goed dat campings dit wel doen.  

Ook zijn de kampeerders erg creatief bezig, om maar te kunnen douchen. Maar is dat wat we willen? 
Geïmproviseerde douche systemen met een geiser en een gasfles in de voortent. Wij hebben daar 
geen zicht op, maar brengt wel een risico met zich mee anders dan COVID-19 (voor de gast maar ook 
de andere campinggasten). Denk aan brand/ontploffing gevaar, legionella en/of C0 vergiftiging. 
Douchen is dus wel heel belangrijk.  

Ons sanitair gebouw is gekeurd op brandveiligheid, heeft een legionella plan. Het is zo scheef dat 
door deze maatregelen in de noodverordening je mensen een richting op stuurt om dit soort 



(onveilige) constructies te gebruiken op de camping. Geen douche open op de camping, remt de 
gasten dus blijkbaar niet.  

Een ander punt; De sanitaire voorzieningen worden in normale omstandigheden, ook wel gebruikt 
voor passanten, die recreatief aan het fietsen in de omgeving. Dat kan nu ook niet. We hebben de 
eerste  al zien poepen  in de berm langs de Nesdijk. Verschrikkelijk smerig, armoedig en 
onhygiënisch, maar ja wat moest hij anders? 

Ook lezen wij in de noodverordening dat er een risico bestaat dat mensen niet of niet voldoende 
afstand kunnen houden in de sanitaire ruimte. Waar is dat op gebaseerd?  
Er wordt in alle toespraken gerefereerd aan: “mensen gebruik uw gezonde verstand.” waarom 
zouden mensen bij de slager of de supermarkt wel afstand houden en in een sanitair gebouw niet? 
Of wordt daarmee bedoelt, de ruimte is te klein? Hoe groot zijn de toiletten in bv pretpark? Dat is 
toch precies hetzelfde?   
Of is het de douche? Gaat het via de lucht (is dat zo?) Misschien kunnen we dan iets doen met extra 
ventilatie en actieve afzuiging. 
Of staan de mensen te dicht bij elkaar? Tegenwoordig zijn er op de campings privé wascabines, dat 
zijn ‘hokjes’ waar je alleen in staat en jezelf wast, het is niet zo dat je met 6 man/vrouw op een rijtje 
jezelf van top tot teen staat te wassen. (zoals vroeger) 

Als iemand ons goed onderbouwd kan uitleggen wat nou de precieze gedachte hier achter is, dan 
kunnen we ons daar bij neerleggen. Dit voelt echter niet fair en klopt niet in onze ogen. 

Nog een goede reden om op 1 juni het sanitair op campings te openen, is volgens ons dat je de 
zomervakantie drukte meer kan spreiden. Kampeerders die niet perse aan de zomervakantie 
gebonden zijn, maar niet zelfvoorzienend zijn, kunnen dan in juni op een camping terecht en veilig 
douchen en naar het toilet. De campings hebben ondersteuning van vekabo, anwb, hiswarecron etc, 
en hebben een netwerk waar ze terecht kunnen voor hulp en bedenken van oplossingen. 

Ons sanitair gebouw, heeft allemaal afzonderlijke ‘hokjes’ dit niet in contact met elkaar staat, omdat 
er muren tot het plafond zijn, en deuren tot de grond. Er is een afzuigsysteem, er is desinfectie voor 
de wc bril, antibacteriële zeep, papieren handdoekjes en bij de uitgang desinfecteren hand gel. Om te 
duidelijk te maken welke ruimte vrij is, hebben wij een bord gemaakt met een schuifsysteem. Ga je 
het sanitair gebouw in, is de ruimte die je wilt gebruiken vrij? Zo ja, schuif je het vakje naar bezet 
(rood) vervolgens ben je daar in een eigen afgesloten ruimte. Als je weer naar buiten gaat kijk je of 
de ruimte vrij is om naar buiten te lopen. En komt er iemand aan dan doe je een stap opzij of wacht 
in het ‘hokje’, gewoon gezond verstand! Net als in de winkel of bij de apotheek. Vervolgens was je je 
handen, droogt ze met papier, loopt naar buiten, schuifje weer op vrij en desinfecteer je  handen met 
alcohol.  

Voordeel is dat wanneer alle ruimte bezet zijn, er alsnog de 1,5 meter gegarandeerd kan worden, 
iedereen zit immers apart in een eigen ruimte. Buiten zie je op het bord of het ‘druk’ is en kun je er 
voor kiezen om later terug te komen of je wacht buiten rustig.  

Zo zijn er heel veel collega’s bezig met mogelijkheden en veiligheidsvoorschriften! Misschien kunnen 
we gaan werken met maatwerk! Bekijk een bedrijf en beoordeel op de mogelijkheden en niet op wat 
er niet kan/mag volgens de regels. Er wordt nu met 2 maten gemeten en dat zorgt voor frustratie. Bij 
ons, de camping eigenaren, maar ook bij de kampeerders.  

Zoals eerder gezegd: “Het virus kijkt niet naar een datum, maar naar goede voorzorgsmaatregelen.“ 
Misschien is het tijd om de visie wat betreft kamperen bij te stellen. 



 

 


