MEET AND GREET MVO CAMPING THYENCAMP
Nergens op vakantie is de ontmoeting met andere mensen directer dan op de camping. Bij de afwasbak, in de doucheruimtes,
op het grasveld, overal kom je elkaar tegen. Als een vrijwillige meeting, zonder agenda, maar met de gezamenlijke behoefte
dicht bij de natuur te leven en de omgeving te verkennen. Natuurcamping Thyencamp in het Drentse Hooghalen biedt een oase
van rust. Met veel oog voor detail en duurzaamheid.

Alles wat je zoekt

O

p een zonnige donderdag in augustus
zijn de tenten en caravans in de buurt van
de twee blokhutten ruim opgesteld. Het niet al
te drukke kampeerterrein biedt veel privacy en
een weelde aan groen uitzicht, tussen appelbomen en mispels, naast meidoornstruiken,
aalbessen en andere authentieke flora. Natuurcamping Thyencamp bestaat sinds 2004. Het is
moeilijk voor te stellen dat het toen nog een
redelijk open vlakte was. De eigenaars Paul en
Marjo Tienkamp hebben flink geïnvesteerd
om met oorspronkelijke planten en bomen
natuurlijke variatie te creëren.
Thyencamp was de eerste camping in Nederland die zich klimaatneutraal noemde, onder
meer dankzij de zonnepanelen, de zonnecollectoren en de regenwateropvang. En het doet
heel veel aan MVO, tot in de kleinste details.
De kippen scharrelen zelf hun voedsel op het
terrein bijeen. In de campingwinkel zijn de
scharreleieren te koop, evenals het op eigen erf
geteelde onbespoten fruit. Andere consumpties zijn eveneens ecologisch en meestal fair
trade. De camping houdt een aantal schapen
van het Wiltshire Horn-ras dat heel aaibaar is
en niet voor consumptie is bedoeld. Verder
dient de Thyencamp als werkervaringsplaats
voor mensen die moeilijk op de arbeidsmarkt
aan de slag komen. Als eerste recreatiebedrijf
is deze camping aangesloten bij MVO Nederland. En elk jaar is op de website een nieuw
duurzaamheidsverslag te vinden.
www.thyencamp.nl
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eigenaar Thyencamp

blokhutgast uit Nijmegen

kampeergast uit het Italiaanse Napels

kampeergast uit het Italiaanse L’Aguila

“MVO is je bewust zijn van je verantwoordelijkheid voor de maatschappij in de dingen die
je als ondernemer doet. Ik vind het belachelijk
om gloeilampen te gebruiken als er ledlampen voorhanden zijn. We hebben heel veel
MVO-elementen op onze camping, omdat dat
bij onze levensstijl past. Dat trekt tegenwoordig ook een ander type gasten aan. We merken
aan de huidige gasten dat ze duidelijker voor
ecologie kiezen. En we krijgen veel meer fietskampeerders, wel één à twee keer per week. We
groeien tegen de trend in. Bij kleine campings
is de laatste jaren sprake van een forse daling
van het aantal gasten. Wij zijn vorig jaar met
30 procent gegroeid en dit jaar zullen we nog
eens 30 procent groeien. Als deze trend doorzet, kunnen we hier op termijn van leven.”

“Ik ben hier met mijn man en twee dochters
voor een midweek naartoe gegaan. Morgen is
het helaas weer voorbij. We waren op zoek naar
een last minute, na een hectische tijd dat we op
huizenjacht waren geweest. Vorige week googlede ik op ‘blokhut’ en kwam ik op de website
van Thyencamp terecht. Ik heb vroeger als kind
altijd gekampeerd en mijn man ook. Het leek
ons leuk om dit uit te proberen met onze dochters. Op de website las ik over het MVO-gehalte
van de camping. Dat sprak me erg aan, ook het
kleine, het groene en de speelmogelijkheden.
Er lopen kippen rond, je kunt bessen plukken,
onze meiden kunnen hier goed hun gang gaan.
We hebben hier gefietst, gewandeld en soms
gelezen, als de kinderen het terrein afstruinden. Het is hier heel veilig voor hen. We vinden
het belangrijk veel in eigen land op vakantie te
gaan en zo min mogelijk te vliegen. We zullen
hier zeker nog eens terugkomen.”

“We zijn met de auto uit Italië vertrokken en
hebben hiervoor vijf dagen in Noordwijk aan
Zee gekampeerd. Deze camping hadden we via
internet gevonden en die sprak ons meteen aan
vanwege de natuur. Toen ik hier aankwam, zag
ik de dieren, de open velden en iedereen op de
fiets. Daar werd ik blij van, want we hebben
hier veel meer ruimte dan op de camping in
Noordwijk. Eigenlijk wilde ik naar Nederland
vanwege de tulpen, die ik zo prachtig vind,
maar helaas is dat seizoen alweer voorbij. Ik
hou van de schapen en lammetjes die hier vrij
rondlopen. De eigenaars zijn heel vriendelijk
voor ons en ze geven ons veel informatie over
de omgeving. Ik zal hier zeker nog eens terugkomen.”

“Het is heel erg schoon op deze camping. We
hebben hier een fiets gehuurd en zijn op advies
van de eigenaars naar het Herinneringscentrum Kamp Westerbork gereden. Dat was heel
indrukwekkend. We hebben niet veel ervaring
met kamperen, ondanks het feit dat we veel
reizen. Maar toen ik op internet deze camping
zag, wist ik dat het goed zat. De informatie is
ook heel eerlijk. Toen we hier aankwamen,
vonden we alles wat we zochten. Ik werk zelf in
de energiesector, bij ENEL, een grote Italiaanse
energiemaatschappij. Daar werk ik op de groene afdeling, waar zorg wordt gedragen voor
zonne- en windenergie. Ik waardeer het dan
ook heel erg dat de eigenaars hier met zonneenergie werken. We ontdekken ook andere
kleine, maar belangrijke elementen, zoals de
eco-zeep in de badkamers. Als het aan mij ligt,
komen we hier volgend jaar mei weer terug.”

