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Het pension 'Berg en Dal' van Hendriks.

'Huize Berg en Dal' van W. Spijk, 1964.
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De camping de Thijmse Berg
Zestig jaar kamperen in Rhenen

H.P. Deys

De geschiedenis van het officiële kamperen in Rhenen gaat terug naar november
1939. De gemeente beschikte toen naar eigen zeggen over een zeer gunstig gele-
gen terrein, namelijk 'de zandkuil tegenover de wed. Bootsen en den Nieuwen
Veenendaalschen weg, op enkele meters afstand van de jeugdherberg'.

De gemeente streefde naar een erkenning door de A.N. W.B. als
Bondskampeerplaats. Het terrein voldeed aan de gestelde eisen, het vereiste kamp-
register zou kunnen worden bijgehouden in de jeugdherberg, welke toen echter,
in verband met de mobilisatie, door militairen in gebruik was genomen.
De bestaande kampeergelegenheid in de Leemkuil zou dan komen te vervallen.
Het antwoord op de aanvraag tot erkenning kwam in juni 1940. De directeur van
de A.N.W.B. schreef persoonlijk terug, ten eerste om namens het dagelijks bestuur
van de Bond de innige deelneming te betuigen met het zware lot, dat de gemeente,
nota bene zijn geboorteplaats, had getroffen. Deze directeur, W.A.M. Westeroüen
van Meeteren, is later nog herdacht met een borstbeeld, dat in het voormalige
tramhuisje annex V.VV-gebouwtje aan de Frederik van de Paltshof werd ingemet-

Het V.KV.-gebouwtje anno 1960.
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De Frederik van de Paltshof, anno 1950. Rechts het V.V.V.-geboitwtje.

seld. Het is thans aangebracht in de nieuwe kiosk midden op dit plein.
Voorts vroeg de A.N. W.B. zich af, of de aanvraag voor de erkenning van het
gemeentelijk kampeerterrein als Bondskampeerplaats nog van kracht was.
De bond was bereid, in dit geval, een aantal tekortkomingen door de vingers te
willen zien. De gemeente verklaarde daarop, hier zeker nog prijs op te stellen.
Weliswaar was het terrein gedeeltelijk als schietbaan bij de militairen in gebruik
geweest, maar er waren veranderingen aangebracht, de chef-veldwachter zou het
kampregister bijhouden en hij zou alleen vergunning tot kamperen verlenen aan
bezitters van een NKC-kaart van de 'Nederlandsche Kampeer Centrale'.
Hierop werd de officiële erkenning in augustus 1940 verleend.
Er is hier overigens weinig gebruik gemaakt, gezien de oorlogsomstandigheden.
Reeds in maart 1940 werd door de commandant van het He Legercorps
overwogen, in aansluiting op een door hem in november 1939 uitgevaardigde
'Algemeene Verordening', voor zijn gezagsgebied (Driebergen, Doorn, Cothen,
Nederlangbroek, Werkhoven, Maarn, Leersum, Amerongen, Rhenen, Veenendaal,
Renswoude, Woudenberg, Scherpenzeel, Ede en Wageningen) een kampeerverbod
in te stellen. De burgemeester van Rhenen deelde hem mede, dat het enige
gemeentelijke kampeerterrein door de aanwezigheid van verdedigingswerken
onbruikbaar was geworden. Wel lag het in de bedoeling een kampeerterrein in te
richten bij de zogenaamde Jeugdherberg aan de Nieuwe Veenendaalseweg, doch
dit plan zou eerst nader moeten worden uitgewerkt 'zodra de zandafgraving bij de
stadssparren zou zijn beëindigd'.
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Duitse bezetting en Arbeidsdienst

Door de Duitsers werd kamperen hartelijk aanbevolen. Zo was er eind 1942 op
ambtelijk niveau in de gemeente Rhenen weer opnieuw sprake van de aanleg van
een Bondskampeerplaats in het bestaande zandgat aan de Nieuwe
Veenendaalseweg. Hierover was overleg geweest met Ir. C. Pouderoyen, het hoofd
van de Wederopbouw te Rhenen. De A.N.W.B. werd ingeschakeld en de
Nederlandse Heide Mij was bereid het plan als werkverruimingsproject (via de
'Nederlandsche Arbeidsdienst', de N.A.D.) in behandeling te nemen. "Op deze
kampeerplaats moet dan na den oorlog een rustiek gebouwtje van rondhout en
gedekt met riet worden opgetrokken, bevattende een ruimte, tevens winkel voor
het toezichthoudend personeel, een bergplaats, alsmede waschgelegenheden en
toilets voor dames en heeren.... ", aldus het advies van de gemeente-architect
N. Souwerbren. Ook was aan water-
voorziening gedacht, want er stond
in dit zandgat een noodwoning
(bewoond door een familie
Hovestad), die reeds op de water-
leiding was aangesloten.
De plannen behelsden een kampeer-
terrein van l .50 ha grootte, de
kosten werden geraamd op ƒ 6500,=
aan lonen en ƒ 1909,30 aan andere
kosten (beplanting e.d.). In het kader
van de werkverruiming kreeg de
gemeente hiervoor een subsidie van
70% van de lonen. Naar schatting
waren voor de aanleg 100 arbeids-
mannen per week nodig, tegen een
basisuurloon van ƒ 0,30.

NEDERLANDERS
VAN 18.23 JAAP

In de loop van 1943 werd met de
werkzaamheden een aanvang
gemaakt. De Arbeidsdienst leverde
de mankracht, de Heide Mij de
beplanting. De gemeente beschikte
over smalspoormaterieel, dat hierbij
werd ingezet. Dit materieel was
vermoedelijk afkomstig van de werk-
zaamheden, verbonden aan het puin-
ruimen van de in mei 1940 volledig

MELDT U AAN BIJ DEN

NEDERLANDSCHEN
ARBEIDSDIENST

timhriivlnsiformulleren en alle gewennhte Inlichtin-
gen verkrijgbaar ten Gemeentehuiie. Sluitinss-
termijn van a a n m e l d i n g 15 Januari 1941 j

Poster met oproep tot aanmelding bij de

Arbeidsdienst. Januari 1941.
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verwoeste Rhenense binnenstad.
De 'Nederlandsche Arbeidsdienst'
werd opgericht in december 1940 en
moet gezien worden als een
voortzetting van de Opbouwdienst,
een para-militaire instantie die in
opdracht van de Duitsers de
Nederlandse oorlogsstellingen etc.
moest opruimen. Deze dienst werd
in april 1941 opgeheven.
Aanvankelijk was er sprake van het
oproepen van vrijwilligers van
18-23 jaar, die zich verbonden voor
een werkperiode van 5 maand.
Er werd druk geworven, onder andere
met posters, waarop een denkbeeldige
held, 'Koenraad van den Arbeids-
dienst' het enthousiasme zou moeten
opwekken. De gemeente Rhenen
heeft in october 1942 9 exemplaren
van een dergelijke poster opge-
hangen, waarvan één in de wacht-
kamer van het Gemeentehuis.
Omdat de opkomst van deze vrij-
willigers zwaar tegen viel, werd sinds
mei 1942 een Arbeidsplicht ingesteld,
reden waarom veel jongeren moesten
onderduiken.
De Arbeidsdienst beschikte in
Rhenen over twee kampen.
Aanvankelijk was hier eerst een kamp te Eist, gevestigd in een gedurende de mobili-
satie in het najaar van 1939 gesticht Nederlands militair kampement. Vlak na de
capitulatie van mei 1940 werd het in gebruik genomen door de Opbouwdienst.
Daarna is dit kamp in gebruik geweest als onderkomen voor de 'Nederlandsche
Arbeidsdienst' Driejaar na de Bevrijding, in mei 1948, werd hier de jeugdherberg
'Eikelkamp' in ondergebracht.
In mei 1942 werd overleg met de gemeente gevoerd over de bouw van een tweede
arbeidskamp en wel op de noordoostelijke hoek van de Nieuwe Veenendaalseweg
en de Bergweg. Dit kamp werd in augustus 1943 door de N.A.D. betrokken.
Op het terrein stonden zo'n 15 grote en kleine barakken, waaronder een bureel-

'Koenraad van den Arbeidsdienst' roept op deze

poster op tot aanmelding als werkwillige. 1942.

De poster meet 110x76 cm. Augustus 1942.
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barak, cantinebarak, gereedschapsbarak, gymnastiekbarak, kaderbarak, keuken-
barak en enkele verblijfsbarakken. Er was ook een appèlplaats.

Vanwege het Parket van de Procureur-Generaal van het Gerechtshof te Amsterdam
kwamen in januari 1942 nieuwe maatregelen die de toestanden in kampeercentra
moesten verbeteren. Het Opvoedingsgilde had geconstateerd, dat er in de kampeer-
centra in Nederland vreemde toestanden heersten. Behalve plaatsen van
onzedelijkheid, zouden dat ook centra van gehits tegen de nieuwe orde zijn.
In Rhenen bleek hiervan echter geen sprake te zijn. In het kader van het vreemde-
lingenverkeer werden begin 1943 door de Ned. Jeugdherberg Centrale onder-
handelingen met Rhenen aangeknoopt betreffende de oprichting van een Jeugd-
herberg te Rhenen. In juni 1943 werd door de Duitsers een kampeerverbod uitge-
vaardigd. Op bevel van het Departement van Justitie mocht alleen nog maar dag-
en nachtverblijf aan trekkers worden aangeboden door officieel goedgekeurde
jeugd verblijven voor trekkers. In opdracht van de Duitse overheid werd een plaat-
selijke verordening op het verstrekken van nachtverblijf aan jeugdige personen
vastgesteld. Het verblijf in zogenaamde kampeerboerderijen, wilde jeugdherbergen
en kamphuizen, waar vaak zonder enige controle op dikwijls uiterst primitieve
wijze logies werd verstrekt, gaf herhaaldelijk aanleiding tot gegronde klachten
over rumoer, wanordelijkheid of onzedelijkheid. Alleen in door de A.N.W.B. of
Nederlandsche Jeugdherberg Centrale erkende inrichtingen konden kampeerders
worden toegelaten, die in het bezit waren van een kampeerkaart. Voor Rhenen had
dit betrekking op een erkende kampeerboerderij aan de Geertesteeg.
Gedurende de oorlogsjaren was het overnachten in tenten en boten verboden.
Op 6 januari 1944 werd een verordening van kracht, die het nachtelijk verblijf van
jeugdigen in de open lucht verbood. Op 11 juli werd bepaald dat het verboden was
tegen betaling nachtverblijf te verstrekken aan minderjarigen, anders dan in inrich-
tingen welke door de burgemeester waren goedgekeurd.

In januari 1944 berichtte de Arbeidsdienst aan de gemeente, dat 'de werkzaam-
heden aan het sportveld voorlopig niet meer konden worden voortgezet en dat men
de werkzaamheden aan het kampeerterrein als beëindigd beschouwde'. De Heide
Mij had problemen met de beplanting van het terrein. Éérst diende hier lupine te
worden ingezaaid, maar de benodigde lupine bleek slecht leverbaar, en hetgeen er
daadwerkelijk was geleverd werd bij nader inzien ingezaaid in de Rhenense Meent,
waar het meer rendement op zou leveren. De Heide Mij adviseerde, de beplanting
nog eenjaar uit te stellen, en de aanleg van de paden in de zomer uit te voeren.
In november 1945 kwam er van het 'Bureau Afwikkeling Nederlandsche
Arbeidsdienst' een navordering van ƒ 135,= aan openstaande kosten, waarvan door
de gemeente er ƒ 36,= erkend werden.
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Na de oorlog werden alle officiële Bondskampeererkenningen door de A.N.W.B.
ingetrokken, zo ook die van Rhenen. Het in bruikleen gegeven Bondsschild werd
teruggevraagd, maar dit bleek tijdens de evacuatie van 1944-1945 verloren gegaan
te zijn.

Overheid

De A.N.W.B. heeft in de oorlogsjaren het initiatief genomen, het door de Duitsers
verboden kamperen in een andere vorm mogelijk te maken. Nood nachtverblijven
kregen de naam van 'kampeerboerderijen', die onder hun toezicht stonden en zij
voldeden aan de (toenmalige) eisen welke men uit het oogpunt van volksgezond-
heid en zedelijkheid kon stellen. Door verschillende oorzaken, onder andere het
stellen van de N.J.H.C. (de Nederlandsche Jeugd-Herberg-Centrale) onder natio-
naal socialistisch beheer, wensten vele leden van die Centrale geen gebruik meer
te maken van de jeugdherbergen. Omdat ook nagenoeg alle jeugdorganisaties
verboden waren, heeft het toerisme met gebruikmaking van kampeerboerderijen en
dergelijke een grote vlucht genomen. Dit liep wel eens uit de hand, doordat allerlei
particulieren schuren als kampeerboerderij gingen verhuren, waarbij deze vaak in
geen enkel opzicht voldeden aan de minimum eisen. Ongewenste toestanden
konden dan ook niet uitblijven.

Omdat na de Bevrijding de animo voor het buitenleven en het kamperen snel
toenam, vreesde de overheid het voortbestaan van ongewenste situaties. Hoewel de
beperkende bepalingen ten aanzien van het verblijf 's nachts in de openlucht
waren opgeheven, beschikten velen nog niet over een tent of boot. Bovendien
waren vele jeugdherbergen in de oorlog beschadigd en de hotel- en pensionprijzen
waren inmiddels flink gestegen, zodat maatregelen tegen het voortbestaan van
ondeugdelijke kampeerinrichtingen dienden te worden genomen. De Overheid
heeft daarom in juni 1946 een stichting 'Veilig Tehuis' in het leven geroepen,
waaraan werd deelgenomen door de Ministeries van Onderwijs, Kunsten en
Wetenschappen, Binnenlandse Zaken en Sociale Zaken en Onderwijs, de
Nederlandse Jeugd-Gemeenschap, de A.N.W.B., de Bedrijfshoreca en de
Nederlandse Toeristen Kampeer-Club. Deze stichting stelde zich ten doel alle
terreinen en huizen waar nachtverblijf, anders dan in hotels, logementen en
pensions, verstrekt werd, aan een onderzoek te onderwerpen. Wanneer een instel-
ling de goedkeuring van de stichting kon wegdragen, was deze bevoegd bij de
ingang van het bedrijf een bord 'Veilig Tehuis' te plaatsen. De toegang werd echter
voorbehouden aan houders van een geldige kampeerkaart, welke werd afgegeven
door de Nederlandse Kampeer Centrale, mits door de politie van de woonplaats
van de aanvragers daaraan goedkeuring werd gehecht. Bij de aanvrage van een
kampeerpaspoort moest men bovendien eerst nog een kampeerproef afleggen.
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In dit kader werd het noodzakelijk, dat de burgemeesters van een gemeente
kampeervergunningen konden verstrekken. Daartoe was het nodig, dat in een
gemeente voorschriften werden opgesteld en dat kamperen in de gemeente slechts
zou worden toegestaan op daartoe door de gemeente aangewezen terreinen, én in
door 'Veilig Tehuis' erkende inrichtingen. Later werd besloten dat de werkzaam-
heden van deze stichting niet slechts de belangen van jeugdige kampeerders
zouden behartigen, maar dat deze geleidelijk aan zouden worden uitgebreid tot een
algemeen toeristisch belang. Dit gaf aanleiding tot het oprichten van de
Nederlandse Kampeerraad.

Tegen het eind van 1946 kregen de burgemeesters van de gemeenten in de provin-
cie Utrecht een (vertrouwelijke) circulaire, waarin de wenselijkheid werd
uitgesproken, 'om bij het geven van advies door den burgemeester aan de stichting
"Veilig Tehuis" ten behoeve van de afgifte van kampeerkaarten en kampeer-
paspoorten een bepaalde uniforme gedragslijn te volgen". De Minister van
Binnenlandse Zaken had daartoe enkele richtlijnen vastgesteld, waarmee de burge-
meesters bij hun adviezen rekening dienden te houden. Deze kwamen in het kort
op het volgende neer. Wanneer de gegevens op de adviesaanvraag niet overeen-
stemden met die van het bevolkingsregister, diende negatief geadviseerd te
worden. Hierbij 'ware bij gezinskaarten er aandacht aan te schenken, of de aan-
vrager wettig gehuwd is'. Voorst 'ware' afwijzend te adviseren, wanneer de
aanvrager bekend stond als homosexueel, wegens enig zedenmisdrijf of over-
treding tegen de zeden veroordeeld was geweest, of wanneer er ooit een proces-
verbaal was opgemaakt wegens enig zedenmisdrijf. Dit gold trouwens ook voor
elke andere veroordeling, wegens misdrijf of wanneer de aanvrager ongunstig
bekend stond in politiek opzicht. Van een politiek extremistische richting diende
steeds mededeling gedaan te worden, ook in geval van een gunstig advies, zoals
bij vrijgelaten politieke gevangenen. Aanvragen voor leiders van gezelschappen
tenslotte mochten slechts dan een gunstig advies meekrijgen, wanneer een bewijs
van goed zedelijk gedrag vanaf het tiende levensjaar zou kunnen worden verstrekt,
en deze aanvragers overigens ook goed bekend stonden.

Het reguleren van het kamperen bleef in de belangstelling. In mei 1947 werd een
nieuwe wettelijke regeling ten aanzien van het kamperen van kracht. De A.N.W.B.
verzond in november 1947 een circulaire aan alle burgemeesters waarin de aan-
dacht werd gevestigd op de toenemende populariteit van deze vorm van toerisme
in de jongste toeristengeneratie. Er bleek echter, volgens de circulaire, van enige
uniformiteit inzake plaatselijke kampeerverordeningen, zo die er al waren, weinig
sprake. Het bleef wenselijk, dat het kamperen behoorlijk geregeld werd, 'opdat
verkeerde elementen hun invloed ten kwade niet kunnen uitoefenen'. Omdat er
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landelijk gezien geen enkele instantie bestond, die een overzicht had van alle bepa-
lingen, werd het verzoek uitgesproken, een vragenlijst te willen invullen. Uit het
bewaard gebleven kopie-exemplaar blijkt, dat Rhenen toen nog geen kampeer-
verordening had, maar wel dat deze in voorbereiding was. Er bestond geen
kampeerverbod, maar het 'gemeentelijk kampeerterrein Roodland' was voor
kampeerders aangewezen. Hiervoor was een vergunning vereist, die bij de burge-
meester moest worden aangevraagd. Deze aanvraag kon persoonlijk na aankomst
ter plaatse worden aangevraagd en kostte ƒ 0,50. Het overleggen van een
kampkaart van de Nederlandse Kampeerkaarten Centrale was daarbij verplicht
gesteld, maar voor buitenlandse kampeerders bestond nog geen regeling. Op de
vraag of er in de gemeente beperkende bepalingen ten aanzien van kampeer-
wagens (caravans), tenthuisjes, kampeerschuren, kampeerboerderijen, kamphuizen
of bungalows bestonden gaf de gemeente tot antwoord, dat dergelijke zaken nog
niet waren geregeld omdat er nog geen kampeerverordening was vastgesteld.
Als slotopmerking werd medegedeeld, dat het in de bedoeling lag het kampeer-
terrein 'Roodland' in 1948 in gebruik te geven aan de Stichting 'Kampvreugd' van
de Nederlandse Jeugdgemeenschap (N.J.G.) te Amsterdam, waarover reeds in 1947
besprekingen gaande waren. Het bleek evenwel dat de N.J.G. ook voor 1948 nog
geen mogelijkheden tot exploitatie zag. Daarom werd getracht via de afdeling
Opsporing een huurder te vinden.
Inmiddels had ook de Provincie niet stil gezeten, want naar aanleiding van een
aanschrijven van de Minister van Binnenlandse Zaken werd aanbevolen, aan
'goedgekeurde' bedrijven certificaten uit te reiken, en deze het recht te geven, bij
de ingang van het bedrijf een bordje met het opschrift 'Veilig Tehuis' aan te
brengen, waarmee aangegeven werd, dat deze bedrijven naar het oordeel van de
stichting 'Veilig Tehuis' geschikt werden beschouwd voor het verlenen van nacht-
logies aan jeugdige personen. Wanneer men voldeed aan de uit algemeen
toeristisch oogpunt gestelde eisen, die door de Nederlandse Kampeerraad waren
gesteld, kon men het bordje NKR voeren. Voor beide bordjes was wel de toestem-
ming van de Nederlandse Kampeerraad vereist. Alle bedrijven, die in het bezit
waren van een gemeentelijke exploitatie-vergunning dienden een bordje met de
vermelding 'Nachtverblijf met gemeentelijke vergunning' aan de ingang van het
bedrijf te plaatsen.

Enquêtes

In het Rhenense gemeente-archief wordt naar aanleiding van het verzo'ek van de
A.N.W.B. om informatie een schriftelijke opgave bewaard van de bestaande
kampeergelegenheden in Rhenen per eind 1947. Het zijn de volgende faciliteiten:

Kampeerterrein 'Roodland'. gelegen aan de Nieuwe Veenendaalseweg
(227) tegenover de jeugdherberg. Eigenaar was de gemeente Rhenen,
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De G.E.B.-vacantiehuisjes Libertas, Amicïtia, Ceres en Aurora, ca. 1955.

Een van de acht G.E.B.-huisjes met de familie Van Veen, 1954.
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een beheerder was nog niet aangewezen.
Kampeerboerderij. gelegen aan de Middenweg 7 te Achterberg.
Eigenaar/beheerder was H. Griffioen.
Kampeerboerderij. gelegen aan de Geertesteeg 10. Eigenaar/beheerder was
R. v.d. Scheur.
Kampeerboerderij. gelegen aan de Nude 38. Eigenaar/beheerder was W. van
Laar.
Kampeercentrum 'Oranje-Garde', gevestigd in een perceel van de wed.
Waghto, Cuneraweg 385. Beheerder was 'Oranje-Garde' te Utrecht.
Dit centrum was slechts toegankelijk voor eigen leden.

Ten einde de documentatie van allerlei diverse kampeer- en logeergelegenheden in
het land aan te vullen en op 'de hoogte van de tijd' te brengen, werd op verzoek
van het Ministerie van Binnenlandse Zaken in maart 1951 door de gemeente
Rhenen een enquête-formulier van de Nederlandse Kampeerraad ingevuld. Er was
toen nog steeds geen kampeerverordening gereed, maar er bestond wel een ver-
ordening inzake het verstrekken van nachtverblijf aan jeugdige personen. Een ver-
gunning om een kampeerbedrijf te exploiteren was wel vereist, maar men won hier
eigenlijk geen advies bij in van de Nederlandse Kampeerraad. De gemeente was
wel bereid dit in het vervolg te doen. Bij het vrij kamperen werd geen vergunning
vereist, wel bij verblijf op de kampeerplaats. Pas in 1957 werd voor Rhenen voor
het eerst een kampeerverordening vastgesteld. Deze is daarna nog enkele keren
gewijzigd.
Een speciale regeling was getroffen ten behoeve van de kampeerhuisjes van de
Leidse Duinwaterleiding Mij, die van de P.U.E.M. (Prov. Utrechtse Energie Mij) en
die van het Gemeentelijk Rotterdamse Energiebedrijf G.E.B. In 1951 verschenen
de eerste 5 huisjes van de stichting 'Het Rhenens vacantieoord en rustoord G.E.B.-
Rotterdam' en weldra zouden het er 8 worden. Het voormalige Arbeidskamp was
in de laatste oorlogsmaanden door de geallieerden gebombardeerd. De funde-
ringen waren nog heel goed bruikbaar om er vacantiehuisjes op te zetten,
hetgeen voor een aantal ervan ook geschiedde.
De opvolger van het G.E.B, bezit heden nog steeds een aantal huisjes op de noord-
oostelijke hoek van de Bergweg en de Nieuwe Veenendaalseweg. Het is thans het
bungalowpark 'Boszoom' van de stichting Vakantieoorden ENECO/E.Z.H.
De toezichthoudende instantie was indertijd de politie. De geregistreerde kampeer-
bedrijven waren in 1951:
Kampeerboerderijen:

W. van Laar, Nude 38, post Wageningen, voor meisjes en jongens.
R. v.d. Scheur, Geertesteeg 10, voor jongens.

Beide boerderijen zijn goedgekeurd door de Stg. 'Veilig Tehuis'.



OUD RHENEN - negentiende jaargang - mei 2000 - no. 2 - bh. 16

H. Griffioen, Middenweg 7, post Veenendaal.
H. de Wit, Cuneraweg 352 (alleen voor jongens).
G. van Wijk, Reumersweg 7.

Kampeerplaatsen:
Roodland, gemeenterrein aan de Nieuwe Veenendaalseweg.
Kamphuis aanwezig; verhuur van tenten; warme maaltijden verkrijgbaar.
Kampkaart der A.N. W.B. vereist.
Jeugdherberg 'De Eikelkamp', Provinciale weg-Veenendaal. Alleen
toegankelijk voor leden van de Nederlandse Jeugd Herberg centrale.

Op een vraag uit de enquête van 1951 naar het jaarlijks aantal overnachtingen gaf
de gemeente op voor Roodland 1833. Voor de overige bedrijven was dit niet
bekend. Vraag 11 luidde: 'Acht U in het algemeen uitbreiding van toeristisch
bezoek aan Uw gemeente wenselijk?', het antwoord luidde: 'Ja. Schitterend
natuurschoon nog te weinig bekend'.
In 1953 werd een soortgelijke vragenlijst verzonden aan de Inspecteur van
Volksgezondheid, waarin sprake is van inmiddels de weduwe J. van Wijk-van
Manen, de wed. W.F. Waghto aan de Cuneraweg 385. In Eist werd de nieuwe
Jeugdherberg 'Eikelkamp', met als 'vader' J.M. Holierook vermeld. Deze Jeugd-
herberg, geopend in 1948, was gevestigd in het voormalige kamp van de Arbeids-
dienst te Eist. Als Jeugdherberg is het, met 600 bedden, geruime tijd de grootste in
Europa geweest. De naam van deze Jeugdherberg luidt tegenwoordig NJHC-
herberg "Eist".
De oudste Jeugdherberg in de gemeente, 'Berg en Dal', heeft vermoedelijk sinds
de oorlog niet meer gefunctioneerd. Deze Jeugdherberg, een officiële NJHC Jeugd-
herberg uit ca. 1933, werd beheerd door Adrianus Hendrikus Hendriks, wacht-
meester b.d. Veldartillerie. De Jeugdherberg was gevestigd in een houten gebouw
op het terrein van zijn pension, thee- en speeltuin 'Berg en Dal' (bouwjaar 1926)
aan de Nieuwe Veenendaalseweg (tegenwoordig no 234), vrijwel tegenover de
Oude Veensegrindweg. Hoewel reeds langere tijd niet meer als zodanig in gebruik,
heette het stenen pand in de volksmond nog steeds 'de Jeugdherberg'. Hier heeft
in de 50-er en 60-er jaren Mevrouw Spijk nog enkele zomerhuisjes verhuurd.
Thans staat hier een villa met rieten dak.

Roodland

In october 1945 was er een verzoek bij B&W binnen gekomen van S. van Dijk Jr.,
wonende in het pension, thee- en speeltuin 'Berg en Dal'. Hij was van beroep
logement-, café- en jeugdherberghouder (van de Jeugdherberg Berg en Dal), en hij
verzocht om aan hem de exploitatie van het kampeerterrein 'Roodland' op te
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De Jeugdherberg 'Berg en Dal' in 1934.

De Jeugdherberg 'Berg en Dal'in 1939.
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Het pension, thee- en speeltuin 'Berg en Dal' aan de Nieuwe Veenendaalseweg,

De houten Jeugdherberg is inmiddels afgebroken.

dragen. Hij zou voorlopig een noodwinkeltje plaatsen en aansluiting op water en
electriciteit verzorgen, er zou een verlof B voor alcoholvrije dranken moeten
komen en de gemeente moest garanderen dat er door derden geen waren te koop
zouden worden aangeboden. De gemeente moest bovendien zorgen voor aan-
sluiting bij de A.N. W.B. en alle kampeerregels zouden zonder uitzondering door
beide partijen moeten worden nageleefd. De huur van het terrein zou per 1-6-1946
voor 6 jaar worden aangegaan.
Het terrein bleek inmiddels volledig te zijn aangelegd, met uitzondering van de
beplanting, welke in handen was gegeven van de Nederlandse Heide Maatschappij.
Er lagen reeds materialen gereed ten behoeve van de bouw van een noodwinkeltje,
het terrein was aangesloten op de waterleiding, terwijl aansluiting op het electrici-
teitsnet van de P.U.E.M, nog moest worden aangevraagd. Aansluiting bij de
A.N.W.B. had reeds plaats gehad. Van Dijk bleek volgens een rapport van de
Politieke Opsporingsdienst gunstig bekend te staan ten aanzien van zijn politieke
betrouwbaarheid tijdens de bezetting. Waarschijnlijk heeft Van Dijk zich monde-
ling teruggetrokken, want we zien hem in de stukken niet meer terug. Hij was
geen familie van de huidige eigenaar.
Omdat de datum van ingebruikname van de Bondskampeerplaats 'Roodland'
naderde, werd aan het college van B&W een model verordening voorgelegd.
Deze bleek echter te zijn verouderd, zodat men zich voorlopig moest behelpen met
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de Politie-verordening. Hierin was uitsluitend sprake van tenten. Particulier terrein
viel buiten de bepalingen, zodat het kamperen op deze terreinen zonder vergun-
ning kon geschieden. In artikel 98 stond, dat houders van logementen, herbergen,
slaapsteden, koffiehuizen, tapperijen of slijterijen hun inrichtingen van des namid-
dags 11 uur tot ' s morgens 6 uur voor bezoekers gesloten moesten hebben.

In mei 1946 was blijkens de correspondentie de beplanting op de 'Gemeentelijke
Bondskampeerplaats "Roodland"' aangebracht. Er was een modelkampeer-
verordening gereed, maar er moesten nog een kampwinkel en enkele andere voor-
zieningen worden aangebracht. Er werd een gegadigde als exploitant gevonden,
die tevens een optie wilde hebben op het terrein 'De Veensche Boomen', waar
eerder het barakkenkamp van de Arbeidsdienst had gelegen. De gemeente wilde
met de exploitatie toch nog eerst een seizoen afwachten, om de jonge aanplant
gelegenheid te geven zich goed te ontwikkelen en de zaak werd op de lange baan
geschoven.
Eind 1946 had de gemeente contact gekregen met de stichting 'Kampeervreugde'
te Amsterdam. Deze stichting was opgericht door de Nederlandse Jeugdgemeen-
schap en de A.N.W.B. met als doel 'goed ingerichte en onder verantwoordelijke
leiding staande kampeerterreinen ter beschikking van de Nederlandse jeugd te
stellen, geheel overeenkomstig de traditie van het jeugdwerk in Nederland'.
De gemeente besloot het geregelde toezicht op het kampeerterrein en de stichting
van een kampwoning met kampwinkel e.d. aan de Nederlandse Jeugdgemeenschap
op te dragen voor ƒ 30,- per ha per jaar. De grootte van het kampeerterrein
'Roodland' was toen 2 ha.

Filmcomplex

Als gevolg van trage besluitvorming bij de gemeente bleek dat er voor het seizoen
1947 niet meer tijdig een goede beheerder/toezichthouder kon worden gevonden.
Bovendien bestonden er inmiddels plannen, in de gemeente Rhenen een film-
industrie in de vorm van een 'Filmstad Cunera' te stichten, waarvoor het terrein
één van de opties vormde. Het terrein werd echter ook geschikt bevonden voor het
houden van buitengewone uitvoeringen, zoals een zangersfeest en de opvoering
van een openluchtspel. Er zijn enkele prachtige ontwerpen ingeleverd, in 1946
getekend door het architectenbureau A.J. Kleykamp te Amsterdam in een typisch
'Hilversumse' stijl.
Het 'Actie Comité Rhenen Opwaarts' (A.C.R.O.), met als voorzitter C.C.P. Wolff
en als secretaris G.J. Bleumink, wendde zich in october 1947 tot B&W in een
brief, waarin de bezorgdheid werd uitgesproken over een mogelijke verkoop van
het gemeentelijk kampeerterrein Roodland in verband met de plannen tot bouw
van een filmstad in de stadsbussen. Het comité achtte het van groot belang,
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Schetsontwerp van het niet uitgevoerde plan voor een Filmstad in het zandgat van 'Roodland', 1946.

Het Hoofdkantoor.
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Schetsontwerp van het niet uitgevoerde plan voor een Filmstad in het zandgat van 'Roodland'. 1946.

Het theater met bisocoop.

dat Roodland als gemeentelijk terrein beschikbaar bleef. B&W van Rhenen
antwoordden, dat men bij de besprekingen hier ter dege rekening mee zou houden.
De brief was ondertekend door de burgemeester, en .... de waarnemend gemeente
secretaris G.J. Bleumink. Toch werd door de gemeente een principe-filmvergunning
voor 2 jaar afgegeven aan Cinetone, mits zij binnen 3 maanden een accoord konden
bereiken met de initiatiefnemers van de filmstad, en aan de laatste een bedrijfs-
vergunning, op voorwaarde dat men met Cinetone tot overeenstemming zouden
komen.



OUD RHENEN - negentiende jaargang - mei 2000 - no. 2 - blz. 21

Ook zou hierbij de D.U.W. worden betrokken. Dit was de Rijksdienst voor de
Uitvoering van Werken, opgericht in mei 1945, een soort werkverschaffing voor
tijdelijke arbeidslozen. De Hoofdinspecteur van deze dienst ging ermee accoord,
het bosplan verder uit te voeren, mits bij verkoop van grond aan de filmmaat-
schappij de getaxeerde meerwaarde aan de D.U.W. zou worden vergoed.
Van deze filmindustrie, die als andere optie een gebied ten noorden van de
Grebbeweg heeft gehad, is in Rhenen nooit iets gekomen. Het was vermoedelijk
toch iets te grootschalig ontworpen.

H. Reeling

Incidenteel werd intussen aan kampeerders toestemming verleend, op het terrein te
kamperen, voor zover zij in het bezit waren van een kampeerkaart. In 1947 werd
het terrein voor ruim 70% bezocht door groepen jeugdige personen, maar de nog
zeer jonge beplanting bleek nog steeds een belemmering.
De ontwikkeling van het kampeerterrein kwam op een zeer laag pitje te staan,
totdat in mei 1949 een gedeelte van het kampeerterrein 'Roodland', ter grootte van
1056 m2 voor 25 jaar in erfpacht werd uitgegeven aan Hermanus Reeling,
exploitant van het snelbuffet 'Hofplein' te Rotterdam. Een ander deel van het
terrein werd aan hem verhuurd. Voorwaarde was, dat hij onder schadeloosstelling
afstand van de pacht zou doen, in het geval de te verwachten komst van een f ilm-

:
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Ingang. Roodland' /?herm.n.

De oudst bekende afbeelding van de ingang van 'Roodland'. ca. 1950.
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Ome Manus (Reeling) temidden van een vrolijke groep trekkers en kampeerders op hel A.N. W.B. terrein

'Roodland', 1954.

industrie hinder van de kampeerplaats zou ondervinden. Via zijn architect M.W. de
Haas uit Warnsveld kwam er een tekening voor een te bouwen cantinegebouw met
rieten dak en het gebouw kwam, na enige wijzigingen, ook daadwerkelijk tot
stand. Het staat er thans nog steeds en vormt het begin van de gestage uitbreiding
van deze locatie.
Op l augustus 1949 werd het kampeerterrein geopend. Er konden 300 tenten een
plaatsje vinden, en er was ruimte om met kampeerwagens e.d. te bivakkeren.
Men verwachtte een jaarlijks aantal van 500 overnachtingen.

De exploitatie van het kampeerterrein, vanaf l juli 1949, verliep voorspoedig,
hoewel het geheel niet zonder strubbelingen geschiedde. In 1952 werd de beheer-
der enkele keren aangeschreven het kamp beter te onderhouden. Hij heeft hier niet
op gereageerd, waarna tenslotte in april 1953 een laatste waarschuwing volgde,
waarop eindelijk wel actie werd ondernomen. Hierna werd het kampeerterrein
eindelijk in behoorlijke staat gebracht. Toch bleven de klachten echter aanhouden,
ook wat betreft het slechte onderhoud van de taluds, wegen en voetpaden.
In november 1954 werd de huurovereenkomst met Reeling verlengd. In deze over-
eenkomst werd onder meer bepaald, dat er op het kampeerterrein behalve een
woning voor de huurder, een kampeerwinkel en cantine, slechts tenten mochten
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Een blik op 'Roodland', ca. 1950

Het 'meisjeskamp' van 'Roodland'.
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Het 'Gezinskamp' van 'Roodland'.

HetA.N.W.B. Bondskampeercentrum 'Roodland', ca. 1954.
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Het A.N.KB. Bondskampeercentrum 'Roodland', ca. 1954.

worden geplaatst. Voor alle andere, ook semi-permanente en uitneembare gebou-
wen, was voorafgaande toestemming van B&W vereist. Er mocht van de kampeer-
ders geen hogere vergoeding worden gevraagd dan ƒ 0,35 per nacht per persoon.
Hiervan moest 5 cent aan de gemeente worden afgedragen. Ook waren er nog
bepalingen betreffende het toezicht over en de zorg voor de aanleg en de aanplant,
en betreffende de aanwezigheid van de kampbeheerder tijdens het seizoen.
'Ome Manus' Reeling was bij de kampeergasten een zeer geziene kampbaas,
waar 'alles bij kon'.

Vacantiecentrum

Weinig tot niets is bekend over plannen tot het bouwen van een vacantiecentrum
nabij Prattenburg. In het Rhenens gemeente-archief zijn slechts twee tekeningen
uit april 1948 aanwezig, waarop een vacantiecentrum is getekend, dat gebouwd
zou moeten worden bij de samenkomst van het einde van de Cuneraweg met het
begin van de Veenseweg, ten zuiden van 'De Doolhof', niet ver van het Egelmeer.
De schetstekeningen waren van de Utrechtse architect H.E. Schulte en de
Veenendaalse architect EJ. van de Hoef. Het plan voorzag in een slaapzaal voor
meisjes, één voor jongens, een ziekenkamer, een keuken en een grote eetzaal met
een podium. Het geheel was in een boerderijachtige sfeer gedacht, vermoedelijk
met een rieten dak. Het is bij deze plannen gebleven.
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Schetsontwerp van het niet uitgevoerde plan voor een vacantiecentrum nabij Prattenburg. 1948.
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Schetsontwerp van het niet uitgevoerde plan voor een vacantiecentrum nabij Prattenburg. 1948.

Ook een groots opgezet plan, in de loop van 1959 ingediend door de Stichting
Recreatiecentrum Het Grote Bos aan de Hydeparklaan te Doorn heeft het niet
gehaald. Deze instelling was opgericht door de stichting 'Kerk en Wereld'.
Hierbij lag het in de bedoeling het terrein van de Radar te Remmerden (het latere
DELM-gebied) uit te breiden en overleg te plegen over het vacantiecentrum nabij
Roodland, waarbij ook de heer Reeling zou worden betrokken. De directeur
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De camping 'De Thijmse Berg', ca. 1965.

Gemeentewerken, N. Souwerbren, merkte in een notitie aan B&W het volgende
op: 'Juist deze week blijkt weer dat Roodland veel te klein was en de kampeerders
en caravans veel te dicht op elkaar staan. Verder is er dringende behoefte aan
zomerhuisjes. We hebben jarenlang geprobeerd deze te krijgen via een of andere
organisatie. Die kans is er nu door een opzet als Het Grote Bos, die iedereen
toelaat en uitwassen zeker zal voorkomen. Ze willen graag in Rhenen komen.
Om niet het gevaar te lopen dat het onze neus voorbijgaat als ze ergens in de buurt
slagen, moeten we het contact bewaren'. Het bleek ook, dat de Planologische
Dienst, bij monde van Ir. Kluijver, bereid was aan het plan mee te werken,
zodat men het nieuwe centrum begin 1960 dacht te kunnen openen.
Het plan behelsde een uitbreiding van de gemeentelijke zandafgraving (de plek
van de camping Roodland) grootscheeps uit te breiden, zelfs tot en met de
Leemkuil. Hierbij moest de zandafgraving worden gestopt en t.z.t. zou zand
moeten worden gewonnen uit de zandafgraving aan de Oude Veense Grindweg.
In dit plan waren de volgende elementen opgenomen: een hoofdgebouw met
motel, een openluchttheater, een parkeerplaats, dienstwoningen, bungalows ten
behoeve van verhuur, caravans, sportvelden, toeristische kampeerders, enkele
bungalows ten behoeve van personeelsverenigingen, toiletgebouwen etc. In dit
nieuwe geheel dacht men de heer Reeling een functie aan te bieden, die hier echter
niet veel voor bleek te voelen. Tenslotte was het te overwegen, een aantal van de
bungalows 'toe te wijzen aan levenskrachtige bejaarden'.
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Een familietent, gezicht op het Hoofdgebouw,, de ingang, kampeerwagens en de kantine van

'Roodland', ca. 1960.

Het VVV-bestuur wees op de grote behoefte aan recreatie-centra en Souwerbren
zei het bijzonder te betreuren als dit fraaie plan niet door zou gaan. 'Lukt het nu
niet, dan komt het er nooit, want andere gemeenten in de omgeving zullen ons
graag voor zijn'. Ook burgemeester Bosch van Rosenmal zag, na alle bespre-
kingen, nog steeds goede mogelijkheden, maar de gemeenteraad was in meerder-
heid tegen het plan, dat een derde deel van de Rhenense stadsbussen in beslag
bleek te nemen. Daarnaast was de betekenis voor de groep die belang had bij
handel en verkeer gering, deze groep omvatte slechts 19% van de plaatselijke
bevolking. Bovendien zou het centrum zelf een kampwinkel met kruidenierswaren
exploiteren en plaatselijke neringdoenden zouden slechts worden toegelaten tegen
een betaling van een zeker percentage van de omzet. In een wat uitgekleder versie
zou het plan ten hoogste 40 zomerhuisjes behelzen, op een oppervlak van
maximaal 15 ha.
Reeds tijdens een bezoek van de Raad aan het bestaande centrum in Doorn bleek,
dat een aantal raadsleden niets voor het geheel voelde. De directeur van Het Grote
Bos verklaarde hier tegen, dat het in de bedoeling lag 'om er het mooiste recreatie-
centrum van ons land te doen verrijzen'. Al met al bleek er in de Raad geen meer-
derheid aanwezig te zijn, om de ingediende ontwerpen te aanvaarden. Zo stierf
ook dit plan een vroege dood.



OUD RHENEN - negentiende jaargang - mei 2000 - no. 2 - bh. 30

Bondserkenning

In 1955 was gebleken dat de kampeerplaats nog geen officiële Bondserkenning
bezat. De A.N.W.B. meldde het verzoek van het 'Bungalowbedrijf Roodland' aan de
gemeente, en na ingewonnen inlichtingen bij de politie (Adj. Groepscommandant
van het Gewest Amsterdam, district Utrecht van de Rijkspolitie, J. van Doesburg
te Rhenen) adviseerde de gemeente de erkenning af te geven.
In de loop der tijd hebben er zich diverse strubbelingen tussen de huurder en de
gemeente voorgedaan. Reeling had zich niet voldoende aan de bepalingen gehou-
den, hij had niet alleen het plaatsen van gebouwtjes door particulieren toegelaten,
doch zelf ook eenvoudige bouwsels geplaatst, die hij als 'zomerhuisjes' verhuurde,
hetgeen tot klachten en moeilijkheden aanleiding had gegeven. De gemeente had
inmiddels toegestaan, dat er op een afzonderlijk gedeelte van het terrein gedurende
het seizoen caravans werden geplaatst, maar het onderhoud van de beplanting leek
nergens naar.

Met ingang van l januari 1958 werd in Rhenen een 'Verordening op het kamperen
in de gemeente Rhenen' van kracht. Deze verordening werd eind 1960 gewijzigd
met de bepaling, dat het kamperen op eigen terrein voor eigenaren en bloed- en
aanverwanten slechts dan was toegestaan, wanneer zich op dit terrein een wettig
gebouwde woning bevond.

Bij een controle van gemeentewege bleek juli 1959 dat het hele kampeerterrein
Roodland vol stond met tenten en huisjes. Alles zag er weliswaar behoorlijk uit,
maar het onderhoud van het terrein liet veel te wensen over. Er waren bij de VVV
veel klachten van passanten binnengekomen omdat de huisjes niet aan normaal te
stellen eisen voldeden, en zeker niet aan de gemeentelijke verordening betreffende
zomerhuisjes. Het stond overal vol tenten, zelfs buiten het terrein. Er was
onvoldoende wasgelegenheid en er waren te weinig vuilnisemmers. Het bleek dat
de beheerder 's winters kippenhokken aanvroeg, waarvan hij later zomerhuisjes
maakte, voorzien van prachtige namen, zoals Jasisoar, Nisette en Leny, Edie,
Hansje, Piet, Nelleke en Cora. Bovendien had Reeling er een permanente garage
opgericht, zonder in het bezit te zijn van een bouwvergunning, en er stonden ook
nog enkele caravans, waarvoor geen vergunning was afgegeven. Het gevolg was,
dat er een gemeentelijk aanschrijven kwam, waarin stond dat alle tijdelijke bouw-
sels etc. moesten worden afgebroken. Dit bleek nog heel wat voeten in de aarde te
hebben, omdat er natuurlijk veel weerstand tegen was, zowel van de kant van de
beheerder, als van de kampeerders, die toch wel aan hun stekje gehecht bleken te
zijn. Het duurde nog tot eind 1960 voordat aan de eisen van de gemeente was
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voldaan.
Inmiddels ontstonden steeds nieuwe problemen, onder andere omdat er caravans
bleken te worden toegelaten, die niet voldeden aan de eisen van het wegverkeer,
zodat ze jaren bleven staan op het kampeercentrum. In een schuur, waar uitdrukke-
lijk geen bewoning of huisvesting in mocht worden ondergebracht, bleken 3
Italiaanse gastarbeiders te verblijven. Al met al reden genoeg voor de gemeente,
om de verlenging van de verhuur met perioden van slechts één jaar aan te gaan.

Zorgen

Intussen was aan Reeling voor het jaar 1960 een stuk grond van 0,3 ha verhuurd,
waarmee het totale oppervlak op 1,8 ha kwam te staan. Dit stuk grond lag tussen
Roodland en het noordelijk ervan gelegen zandgat. Overigens bleek men ook
zorgen te hebben over de grote drukte en daarmee gepaard gaande overbelasting
van het terrein gedurende de drukste weken. Gezien de naderende datum van de
afloop van de termijn van al of niet verlengen van de pacht kwam de kwestie van
de toelating van tenthuisjes aan de orde, die gewoonlijk niet aan de minimale eisen
voldeden en een rommelige aanblik leverden. Omdat de gemeente vreesde, dat
zonder deze uitbreiding er onvoldoende bestaansrecht voor de exploitant over zou
blijven, besloot men de A.N.W.B. om advies te vragen. Het bleek toen echter pas,
dat de A.N.W.B. de bondserkenning voor dit terrein reeds had ingetrokken, niet
ervan op de hoogte zijnde, dat het gemeentegrond betrof. De Nederlandse
Kampeerraad, om advies gevraagd, deelde mee, dat de exploitant een eerlijk man
was, die echter de omstandigheden boven het hoofd waren gegroeid. Het kampeer-
terrein werd dan ook reeds vele jaren door bonafide kampeerders gemeden.
Een goede bedrijfsvoering staat of valt met een goede beheerder, werd geschreven,
een waarheid als een koe. Ten aanzien van de tenthuisjes werd gedacht aan een
aantal van 60 stuks, die dan wel aan bepaalde eisen zouden moeten voldoen.

Het aantal overnachtingen in:
1950 1951 1955 1952 1953 1954 1956 1957 1958 1959
bedroeg:
1833 1829 2190 2061 1890 1792 2380 1864 2080 3154

Van Erk

In maart 1961 hield Reeling het voor gezien. De gemeente ging accoord met de
overdracht per l -4-1961 van de erfpacht aan Arie van Erk, hoofddealer van Shell
buta- en propaangas, te Veenendaal. De duur van de erfpacht werd verlengd tot
40 jaar, waardoor deze zou eindigen op l april 2001.
Van Erk had er veel zin in en wilde er hard tegenaan gaan. Hij had zelf veel
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gekampeerd, ook in het buitenland en hij had een sportieve instelling. Hij mocht
een groter stuk grond pachten ten behoeve van de bouw van een bungalow, een
toiletgebouw en een administratiegebouwtje. Van Erk kreeg in totaal 33 are in
erfpacht, en 1,5 ha in huur. De waarde van de grond werd getaxeerd op ƒ 0,60 m2.

Thijmse Berg

Van Erk bleek bezwaar te hebben tegen de naam Roodland, daar hiervan hier geen
reclame uitging. Omdat Thymse Hught reeds de naam was van een villa verderop,
koos hij voor de naam Thymse Berg. Onder deze naam werd de camping voortaan
door Van Erk gerund.
In maart 1961 werd het kampeerterrein aangemerkt als officiële A.N.W.B. Bonds-
kampeerplaats. Er werden nieuwe tarieven vastgesteld: een overnachting per persoon
per nacht ƒ 0,60; voor een kind t/m 6 jaar ƒ 0,40; een caravan met auto per dag
ƒ l,-; een auto bij een tent per dag ƒ l,-; tentverhuur per 6 m2 ƒ 0,20.
Reeds in juni 1962 was er veel verbeterd en Van Erk wilde al weer uitbreiden.
Hiervoor verkoos hij de aangrenzende erkende zandkuil, waarop hij tenten wilde
plaatsen. De gemeente Rhenen was zeer gelukkig met deze ontwikkeling, waardoor
er een modern vacantiecentrum in de plaats zou komen. Men erkende dat uitbreiding
nodig was om een rendabele exploitatie mogelijk te maken. Volgens de bestemming,
opgesteld in overleg met de Provinciale Planologische Dienst, moesten er zomer-
huisjes op worden gebouwd en indien er nog plaats overbleef mochten er originele
caravans worden geplaatst. Tevens werd vastgesteld, dat belangstellende wandelaars
en bezoekers toegang tot het terrein zouden krijgen, mits zij zich meldden bij de
beheerder. In juli 1962 besloten B en W een stuk grond van 1,6 ha in huur uit te
geven, ter uitbreiding van het kampeerterrein. Helaas gaven G.S. aanvankelijk geen
toestemming, omdat de plaatsing van zomerhuisjes op het nieuw te verpachten
gedeelte niet verenigbaar was met de bestemming 'bosgebied'. Tegen de plaatsing
van tenten had de provincie geen bezwaar, omdat dit geen ruimtelijke consequenties
zou hebben. Het pachtcontract werd in december goedgekeurd, maar zomerhuisjes
mochten niet op het nieuwe deel worden geplaatst. Hiertegen werd door de
gemeente schriftelijk geprotesteerd en uitgebreid mondeling overleg met diverse
instanties volgde, echter vooralsnog zonder resultaat.

Begin 1964 werd het bedrijf van Van Erk, met toestemming van de gemeente,
omgezet in de naamloze vennootschap 'Recreatiecentrum de Thymse Berg N.V'.
In de Staatscourant en in de notariële acte staan er puntjes op de ij van Thijmse,
op zijn briefpapier gebruikte Van Erk de y voor Thymse Berg.

Er bleek weldra weer behoefte aan uitbreiding, en op verzoek van Van Erk
verrjuurde de gemeente met ingang van l juli 1964 een stuk van 8900 m2, gelegen
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ten westen van de kampeerplaats. Dit besluit werd eind november door de provm-^
cie goedgekeurd. Volgens een nieuwe, provinciale 'Caravan- en tentenverordening'
van maart 1964, mochten op het nieuwe terrein geen caravans worden geplaatst,
en ook geen tenten, langer dan gedurende l maand. Caravans mochten slechts op
het oudste deel van de camping worden geplaatst.
Eind 1964 verzochten mevr. Van Erk en de heer Sanders, beiden van de N.V
Camping Thijmse Berg, om het gehele terrein in plaats van in huur, voortaan in
erfpacht te mogen hebben, omdat daardoor beter vreemd geld zou kunnen worden
aangetrokken. De gemeente was bevreesd, hiermee geen grip meer op het terrein
te kunnen houden. Toch verviel uiteindelijk dit bezwaar, want tegen eind 1967
besloot de gemeenteraad het gehele terrein, groot 6,82 ha, dus het verhuurde
(4,79 ha) en reeds in erfpacht (2,03 ha) uitgegeven deel, in zijn totaal voor 40 jaar
onder erfpacht aan de N.V Recreatiecentrum De Thijmse Berg uit te geven.
Omdat bij een nieuwe acte van erfpacht over het gehele gebied registratierecht zou
moeten worden betaald over opstallen, gelegen op een gebied, waar reeds erfpacht
op rustte, werd het raadsbesluit in februari 1968 vervangen door een nieuwe
erfpacht voor het tot dan toe verhuurde gebied van 4,79 ha. De bestaande erfpacht
werd verlengd t/m 31-12-2006.

De camping 'De Thijmse Berg', ca. 1967. Op de foto rechtsonder is rechts een tent van de recreatie-

commissie van de kerken zichtbaar.
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Problemen

Ook met Van Erk zijn problemen gerezen. Stukken jonge aanplant werden zonder
toestemming ten behoeve van staanplaatsen voor sta-caravans gerooid en de zorg
over paden liet te wensen over. Van de kant van bezoekers en logeerders bleken
ook klachten binnen te komen, onder meer over de heffing van entreegelden en de
verhoging van de huren voor kampeer- en staplaatsen. Omdat men kennelijk graag
op dit terrein vacantie bleef houden, dorst men niet veel te zeggen. De gemeente
verklaarde, geen stappen te kunnen ondernemen omdat de grond in erfpacht was
uitgegeven en de erfpachter wettelijk practisch als eigenaar kon optreden.

Van Dijk

Het totale aandelenpakket van de Camping De Thijmse Berg N.V, dat in handen
was van de eigenaar-directeur Van Erk, werd begin october 1969 overgenomen
door Antonius van Dijk, afkomstig uit Rotterdam. Hij was toen 51 jaar en hij
wilde binnen enkele jaren een dikke streep zetten onder zijn jachtige leven als
directeur van A. van Dijk N.V International Forwarding, Shipping and Ware-
housing, een vleestransportbedrijf. Op de camping, waar hij reeds acht jaar met
zijn caravan een oase van rust vond, hoopte hij zich met vrouw en kinderen in alle
rust te kunnen terugtrekken. Van Dijk verklaarde bij de overname dat hij graag
twee zwembaden zou willen aanleggen, namelijk een kinderbad en een bad voor
volwassenen, met een diepte van 1,50 meter. Een bungalowpark, zoals de geruch-
tenmachine ging, zou het echter geenszins worden. Dit zou trouwens ook,
gezien het bestemmingsplan, niet tot de mogelijkheden behoren.

Van Dijk liet er (letterlijk) geen gras over groeien, want reeds met Pinksteren 1970
konden twee modern ingerichte zwembaden in gebruik worden genomen en was
het paviljoen uitgebreid. De beide Rhenense muziekverenigingen Ons Genoegen
en O.B.K. zorgden voor een muzikale omlijsting van de officiële opening door
burgemeester Bosch van Rosenthal op 16 mei 1970.
Bijzonder was de instelling van een Kampraad, een soort ondernemingsraad, die de
nodige inspraak zou krijgen bij het bepalen van de toekomst van de camping.
Door regelmatig overleg tussen directie en kampeerders hoopte Van Dijk dat de
hoofdlijn van het beleid steeds zou kunnen worden teruggevonden in orde en rust,
zoals dit ook toen al vele jaren het geval was. De raad bestond uit 7 mensen,
gekozen uit en door de gasten. Zij hadden volledige inspraak en vergaderden elke
maand. Als gevolg van interne ruzies is deze raad omstreeks 1974 geploft.
Het echtpaar Van Dijk verhuisde in mei 1970 met twee zoons en een dochter naar
de camping. In juli 1971 trok Van Dijk zich uit het zakenleven terug en kon hij
zich met alle energie aan de camping wijden. Zo werden onder meer de
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bovengrondse waterleiding en electriciteit door ondergrondse netten vervangen en
kwam er een centrale gasvoorziening.

Illegale camping

In de jaren 1965-1970 vond er elders een strijd tussen particulier initiatief en de
overheid plaats. Ergens in de bossen bij Prattenburg, aan het begin van de Slaperdijk,
exploiteerde ene heer Kuipers uit Utrecht, zonder vergunning, de camping 'Erica'.
Volgens het bestemmingsplan was een camping aldaar ten enen male taboe.
Inmiddels waren er een kantine, toiletgebouwtjes, een was- en toiletgelegenheid,
een droogcloset met wasgelegenheid een twee houten droogclosetten verrezen.
Er stonden zo'n 25 tenten en caravans verscholen achter bomen en heesters. De zaak
kwam bij toeval in de openbaarheid, omdat er op het terrein enkele brandbommen
werden gevonden, die onschadelijk moesten worden gemaakt.
De gemeente had reeds in october 1969 een aanschrijven verzonden met de mede-
deling, dat de zonder vergunning gebouwde opstallen binnen een maand moesten
worden afgebroken. Dit was echter zonder resultaat gebleven. De raad besloot medio
1970 tot het toepassen van politiedwang, waarbij op kosten van de overtreders de
camping zou worden ontruimd.

Zakelijk

Met Van Dijk zijn er veel zaken ten goede veranderd. Hij werd in de stukken
omschreven als zakelijk, kort en duidelijk, niet gesteld op halve maatregelen,
maar vanzelfsprekend kreeg ook hij het af en toe aan de stok met camping-
bewoners, maar ook met de gemeente. Natuurlijk deden er zich, eigenlijk in toe-
nemende mate, de gebruikelijke parkeerproblemen voor, waar geen eenvoudige
oplossing voor kon worden gevonden. Het twistpunt ging over het feit, of een
parkeerplaats op het terrein van de camping zelf, dan wel buiten de camping zou
moeten komen. Ook kwamen er klachten van buurtbewoners betreffende geluids-
hinder, veroorzaakt door de grote geluidssterkte van de luidsprekers, waarmee
berichten ten behoeve van de kampbewoners werden omgeroepen.
Overigens ging het goed met de camping. In 1970 werd door de A.N.W.B. voor het
'recreatiecentrum De Thijmse Berg N.V' een erkenning afgegeven als Bondskam-
peerplaats in de klasse C, waarbij klasse D de hoogst mogelijke categorie was.
Er stonden 260 caravans. Het aantal tenten nam snel af, want meer dan 12 stuks
kon men er niet meer aantreffen. Gedurende de zes topweken in het hoogseizoen
herbergde men er 850 gasten. In het hartje van de winter verbleven er wel zo'n
150 a 160 mensen, tijdens de Kerst waren er 450 gasten. Men organiseerde er
kaartavonden, voetbalwedstrijden, zwem wedstrijden en men kon er trimmen.
Voorts hield men er filmvoorstellingen, kon men spoorzoeken en zo voorts.
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Ook was de recreatiecommissie van de gezamenlijke kerken er actief.
In de zomer van 1971 ontstond er een botsing met een groep van zo'n 30 a 40
jongelui, die de camping regelmatig 's nachts op de meest gekke wijze
terroriseerde. Een ingestelde bewakingsploeg trachtte weerstand te bieden aan de
vele pesterijen. Uiteindelijk werd de leider van de, hoofdzakelijk uit Wageningers
bestaande groep, gegrepen. Na een ten onrechte gegeven pak slaag (de jongen was
nog nooit bij de camping geweest) werd de gehele groep jongens en meisjes in het
restaurant van de camping uitgenodigd voor een gesprek. Dit resulteerde er in, dat
de groep voortaan als beschermer van de camping beloofde op te treden.
De N.V werd in 1972 omgezet in Recreatiecentrum De Thijmse Berg B.V.
De gasten merkten hier weinig van. Wel deed de invoering van de toeristenbelas-
ting, begin 1973, veel stof opwaaien. Met zo'n 250 plaatsen zou het overgrote deel
van de te verwachten 27.000 gulden van de Thijmse Berg moeten komen.
Ouwehand met 50 en het Bergbad met ongeveer 100 plaatsen brachten het overige
deel op. De gezamenlijke hotels waren goed voor 3000 gulden.
Met de toename van het aantal bezoekers en daarmee het aantal auto's nam de
behoefte aan parkeergelegenheid steeds grotere vormen aan. In augustus 1973
meenden B&W een oplossing gevonden te hebben voor het steeds nijpender
wordende parkeerprobleem, zonder natuurgebied te offeren. Aan de directeur van
gemeentewerken werd de opdracht gegeven om een eenvoudige parkeergelegen-
heid te scheppen op de westelijke berm van de Verlengde Oude Veenendaalseweg,
gelegen tussen de vacantiehuisjes van het G.E.B, en de Nieuwe Veenendaalseweg.
Hier werd een strook geëgaliseerd en werd een markering aangebracht. Verder zou
een verkeersmaatregel het parkeren langs de camping tegen moeten gaan.
Deze maatregelen bleken echter zeer onvoldoende te zijn.

Erfpachtscanon

Bij een nieuwe taxatie van de waarde van de grond in 1976, die op ƒ 393.750 zou
komen te liggen, bleek dat de erfpachtcanon verhoogd moest worden. De ver-
hoging bleek 400% te bedragen: van ƒ 4.600 naar ƒ 18.000 per jaar. Omdat als
gevolg hiervan ook de kampeerprijzen aanzienlijk verhoogd moesten worden,
kwam er in de vorm van een petitie van 250 gezinnen, een protest bij de gemeente
binnen van de bewoners van de camping. Ook de Rhenense Middenstands
Centrale heeft zich in deze zaak geroerd.
Gebruikmakend van zijn recht, verzocht de kampbeheerder om een hertaxatie door
taxateurs, welke door beide partijen waren aangewezen. Deze drie taxateurs
kwamen op een bedrag dat 15% lager lag dan de eerste taxatie. Het in gebruik
zijnde perceel had toen inmiddels een omvang gekregen van 7,51 ha. Het college
van B&W besloot 'een grote hand over het hart te halen' en volstond met een
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verhoging van de canon met slechts 5% voor de eerstvolgende 10 jaren.
Volgens de toenmalige wethouder Wulf van Laar waren er zelfs gemeenten, waar
dit percentage op 9% lag. Van Dijk was tijdens alle beraadslagingen in de gemeen-
teraad zelf fractieleider van het CDA, maar hij heeft natuurlijk niet aan de discus-
sies over deze kwestie willen en kunnen deelnemen.

Uitbreiding

Intussen bleek de vooruitgang niet te stuiten. In 1976 werd er nieuwbouw met
zomerhuisjes gerealiseerd en kwam er een bibliotheek. In 1979 volgde zoon
Mr. Peter van Dijk zijn vader op als directeur van de BV 'Camping De Thijmse
Berg'. Hij kwam voor de moeilijke opgaaf te staan, de exploitatie van het steeds
groeiende project lonend te houden. Als gevolg van de toenemende eisen van de
tijd bleven de kosten voortdurend stijgen. Aan de gemeente was de camping per
jaar ƒ 30.000 gulden kwijt aan toeristenbelasting en bijna ƒ 17.000 aan erfpacht.
Overigens was er vele jaren geen sprake van grote spectaculaire veranderingen in
het campinggebeuren. De camping telde inmiddels 256 toeristische en vaste stand-
plaatsen. Wel werden in 1983 de zwembaden vervangen, enkele jaren later werd
riolering en telefoon aangelegd. Ook werd in die periode een nieuwe receptie in
gebruik genomen.

De reeds sinds de beginjaren bestaande permanente behoefte aan meer terrein
deed zich steeds meer en meer gevoelen en dit gold vooral de parkeerbehoefte.
Nederland mobiliseerde zich in steeds massalere vorm, en dit was vooral in de
kampeerwereld, waar velen zich met hun auto naar de natuurgebieden spoedden,
merkbaar. De Stichting Dienstverlening van Recron (de organisatie van de
Recreatie Ondernemers in Nederland) bracht op verzoek van de eigenaar van de
camping een rapport uit, waarin de haalbaarheid en de noodzaak betreffende de
uitbreiding van deze camping werd toegelicht. De situatie in de weekeinden,
op feestdagen en in het hoogseizoen werd chaotisch en dus onaanvaardbaar
genoemd. Parkeren geschiedde langs de openbare weg, er was op het terrein
practisch geen gelegenheid voor balsporten en sportevenementen, omdat een veld
daarvoor ontbrak. Inmiddels was er sprake van een mogelijke uitbreiding van het
kampeerterrein aan de westzijde met minimaal 2 ha en maximaal 4,5 ha, door dit
van de gemeente in pacht te verwerven. Het betrof een deels zeer intensief
ingeplant bosgebied. Bij de inrichtingsschets ging men in eerste instantie uit van
het realiseren van ongeveer 87 toeristische plaatsen (seizoenplaatsen) met de
nodige sanitaire voorzieningen, 290 parkeerplaatsen, een sportveld en mogelijk
een tennisbaan. De bestaande capaciteit bedroeg 240 jaarplaatsen en 30 toeris-
tische plaatsen, in totaal dus 270 plaatsen. Na uitbreiding met de 87 nieuwe
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Kaartje van het gebied rondom het Recreatiecentrum 'De Thijmse Berg'.
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plaatsen zou de capaciteit neerkomen op 357 plaatsen. In de eindconclusie van het
rapport werd onder meer gesteld dat uitbreiding uit een oogpunt van productverbe-
tering zeer gewenst zou zijn. De grotere capaciteit zou echter nauwelijks bijdragen
aan een hoger bedrijfsresultaat. De TROP-aanknopingspunten (voor TROP zie
hierna) ondersteunden volgens het rapport de geplande ontwikkelingen op de
'Thijmse Berg'.
De druk van buitenaf resulteerde uiteindelijk in 1986 in een aanvraag van het
Recreatiecentrum tot uitbreiding van het terrein met parkeerplaatsen en kampeer-
plaatsen met bijbehorende voorzieningen. Hier waren wat problemen aan verbon-
den, omdat het gehele terrein gelegen was in het Bestemmingsplan Landelijk
Gebied en een gedeelte ervan lag in het Waterwingebied II.
In het Ontwerp-bestemmingsplan Buitengebied was aan de locatie de bestemming
Bosgebied toegewezen en viel het kampeerterrein geheel in het Waterwingebied.
In dit plan werd echter tevens als doelstelling uitgesproken dat uitbreiding van
reeds aanwezige verblijfsrecreatieterreinen, aansluitend aan bestaande terreinen,
moest kunnen worden toegestaan indien dit vanwege een doelmatiger gebruik of
uit economisch oogpunt gewenst was. Bovendien was er een provinciale visie
ontwikkeld, vastgelegd in het TROP-plan, het Toeristisch Recreatief Ontwikkelings
Plan. Hierin werd een uitbreiding van het sociaal toerisme gepropageerd,
hetgeen inhield dat op verblijfsrecreatieterreinen voldoende mogelijkheden aanwe-
zig dienden te zijn voor toeristische standplaatsen. Ter verbetering van de milieu-
technische omstandigheden was het aansluiten op de riolering in voorbereiding.

PPC

De Provinciale Planologische Commissie had een gedeeltelijk positief advies
gegeven, namelijk uitbreiding met 2 ha, hetgeen primair bedoeld was voor de
realisering van parkeer- en sportvoorzieningen, alsmede een zeer geringe uit-
breiding van het aantal standplaatsen, ter verdunning van de bestaande bezettings-
graad. De commissie achtte aansluiting van het terrein op de riolering dringend
noodzakelijk.
Inmiddels kwam er van de kant van de A.N.W.B. een dreiging, namelijk een
intrekking van de erkenning als gevolg van het tekort aan passantenplaatsen.
Bovendien gold het ontbreken van een sportveld als argument vóór intrekking.
Uitbreiding hield tevens in, dat grond moest worden aangekocht van de gemeente,
want het bedrijf bezat zelf geen grond meer ten behoeve van de uitbreiding.
Adviezen werden ingewonnen bij de Kampeerraad, de Directeur Landelijke
Gebieden en Kwaliteitszorg en de Inspecteur van Volksgezondheid. Het resultaat
was, dat er met 2 ha mocht worden uitgebreid, maar dit gold dan uitsluitend de
parkeergelegenheid. De overige aangevraagde uitbreiding mocht alleen worden
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verwezenlijkt in kwaliteitsverbetering in de vorm van een sportveld en een
kantine. Bovendien kostte dit plan 2 ha bos, dat zou moeten verdwijnen.
Daarom werd de verplichting opgelegd elders in de regio eenzelfde oppervlak
met nieuw bos te beplanten.

Inmiddels bleek in de loop van 1988 dat zich in de recreatiebranche een verschui-
ving van de behoeften manifesteerde, hetgeen zich uitte in een gewijzigd vacantie-
patroon. Bij het passantengebeuren, ook wel toeristisch kamperen genoemd,
was een tendens te bespeuren van meer korte vacanties in het voor- en naseizoen
terwijl er minder vacanties in het hoogseizoen werden genoten. Hierdoor daalde
weliswaar de behoefte aan het aantal plaatsen, maar steeg de vraag naar hogere
kwaliteit.
Een plotselinge stijging in de vraag naar stacaravanplaatsen deed zich in ditzelfde
jaar voor, toen bleek dat de bestaande kampeervoorziening van 68 stacaravans bij
Ouwehand (De Koningstafel) moest worden opgeheven. Aangezien echter volgens
het bestemmingsplan op de Thijmse Berg slechts 35 stacaravans of maximaal 50
mobiele kampeermiddelen per ha toegestaan waren, kon een adequate opvang van
stacaravans van Ouwehand onmogelijk geschieden. Wel was de gemeente bereid,
bij de Kampeerraad en Gedeputeerde Staten te vragen, of gebruik mocht worden
gemaakt van de wijzigingsbevoegdheid, door op de plankaart de aanduiding te
(toeristisch kamperen) te mogen veranderen in se (stacaravans).

Normen

De bovenstaande maatregelen en beperkingen lijken soms een onnodige druk op
exploitanten van kampeerbedrijven uit te oefenen. De normen van het
bestemmingsplan waren echter opgesteld om een waarborg voor de toeristische
aantrekkelijkheid van kampeerplaatsen voor wat betreft de reservering van
voldoende open ruimte in de zin van bezettingsgraad te stellen. Dit gold ook voor
de verdeling tussen stacaravanplaatsen en toeristische kampeerplaatsen. Volgens
het geldende bestemmingsplan konden er maximaal 75 toeristische kampeerplaat-
sen (passantenplaatsen) worden toegestaan. De A.N.W.B.-norm lag op 20% van het
aantal stacaravanplaatsen.
Intussen werd de modernisering van de camping niet vergeten. In 1991 werd
kabel-TV aangelegd, in 1994 kwamen er nieuwe speeltuinen. In 1998/99 werd een
grote loods gebouwd ten behoeve van de opslag van materieel.

Toekomst

De ruimtebehoefte van het recreatiecentrum bleef echter groot. Volgens kadastrale
opmetingen in 1992 bleek de grootte van het Recreatiecentrum De Thijmse Berg
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9,6 ha te bedragen. Eind 1992 werd gedacht aan nieuwe uitbreiding om bungalows
en chalets ten behoeve van verhuur neer te zetten. In de regio bestond er een
duidelijk gebrek aan dergelijke voorzieningen. Bovendien zouden deze bungalows
vooral buiten het seizoen een sociale functie kunnen vervullen, aangezien de
camping vaak benaderd werd door inwoners uit Rhenen, die om verschillende
redenen tijdelijke woonruimte zochten.
De camping diende in 1998 een plan in bij de gemeenteraad voor extra uitbreiding
ten behoeve ca. 75 extra toeristische plaatsen, parkeer- en sportgelegenheid.
De gemeente Rhenen en de Provincie besloten in 1999 tot medewerking aan dit
plan. Afhankelijk van de snelheid van besluitvorming zal dit terrein in de jaren
2001 2002 in gebruik kunnen worden genomen. Hiermee zal men hopelijk de
eerstkomende jaren voldoende lucht krijgen om aan de groeiende recreatiebehoefte
in deze inmiddels tot A.N. W.B.-4 sterren park gepromoveerde onderneming te
kunnen voldoen. Helaas blijft echter het toenemend gebruik van een auto, vaak
ook een tweede auto in het gezin, een continue bedreiging voor de toch al krappe
parkeerfaciliteiten.

Het jaar 2000 werd door Peter en Greet van Dijk uitgeroepen tot het Jubileum
1950-2000. Bij deze gelegenheid werd een prachtige jubileumkrant in veelkleuren-
druk uitgegeven. Gezien de hierboven beschreven geschiedenis kunnen wij
feitelijk nog tien jaar verder terug gaan. Toen de A.N. W.B. in augustus 1940 de
officiële erkenning verleende was daarmee de gemeentelijke Bondskampeerplaats
een feit geworden. Reden om in augustus 2000 het 60-jarig bestaan te vieren?

l Mei-optochten

De naam van de camping Roodland is, in haar beginjaren, ook steeds verbonden
geweest met de na-oorlogse 1-Mei-vieringen. Geheel in overeenstemming met het
herstel van de vele, door de oorlog onderbroken activiteiten en evenementen,
kwam ook in 1946 de arbeidersbeweging weer tot leven. De Partij Van De Arbeid
(P.VD.A.) werd opgericht en in Rhenen kwam al spoedig een actief Meicomité tot
stand, dat belast was met het maken van plannen tot de viering van l mei en de
uitvoering hiervan. De afgevaardigden van Eist stelden er evenwel prijs op, hun
eigen Meifeest te organiseren.
Het vooroorlogse gebouw van de S.D.A.P., het 'Eigen Gebouw' (de oorspronke-
lijke woning van dokter Waller) op de hoek van de Heerenstraat en de toenmalige
Mensostraat, was in de meidagen van 1940 volledig verwoest. De eerste jaren
vonden de bijeenkomsten daarom plaats in gebouw 'Het Centrum', gelegen op de
zuidelijke hoek van de Julianastraat en de Achterbergsestraatweg. Dit was de in de
mobilisatie-tijd (1939/1940) gebouwde danstent annex kantine van K. Westerhuis.
De l mei festiviteiten begonnen 's morgens met een kinderfeest buiten, met spelle-
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tjes en een eenvoudige broodmaaltijd, 's Middags was er een bijeenkomst voor de
vrouwen, terwijl intussen met de kinderen een wandeling werd gemaakt. Dit alles
vond plaats op en om het terrein van Roodland. Het hoogtepunt van de dag werd
echter gevormd door de avondviering en de optocht, die daaraan vooraf ging.
De Muziekvereniging Oefening Baart Kunst (O.B.K.) voerde de stoet aan met het
vaandel voorop, waarmee men naar 'Het Centrum' ging.
In 1949 werd 'Het Centrum' echter gesloten, nadat de l mei viering, in dit geval
'zestig jaren Mei', hier nog voor de laatste maal plaats had kunnen vinden. Er
bleef in geheel Rhenen nog maar één gebouw met een behoorlijk zaal over, name-
lijk het gebouw 'Irene' in het Koningin Elizabeth-plantsoen, eigendom van de
Nederlands Hervormde Gemeente. Het verzoek deze zaal te mogen huren voor het
avond-meifeest werd door notabelen en kerkvoogden afgewezen. De tijd was hier
kennelijk nog niet rijp voor, men wenste de 'bende van Domela' nog geen toegang
te verschaffen. Ook bij de N.B.M, remise ving men bot.
Er bleef niets anders op, om de avonden te vieren in de open lucht, en dit werd het
kampeerterrein van Roodland. De legendarische VA.R.A.-omroeper Ary van
Nierop hield de meirede van 1951. Pas in 1953 was het nieuwe 'Eigen Gebouw'
aan de Eikenlaan gereed, zodat men toen weer 's avonds binnenshuis terecht kon.
De medewerking van onder meer het koor Kunst Na Arbeid (K.N.A.) en de toneel-
vereniging Thalia was hierbij vanzelfsprekend onmisbaar, aldus één van de toen-
malige organisatoren, 'meester' H.L. Veenstra.

Herkomst van de namen

Het terrein, waarop thans de camping 'De Thijtnse Berg' is gevestigd, is sinds
mensenheugenis in het bezit van de stad Rhenen geweest. Toen het Kadaster in
1832 werd ingesteld, was het perceel, kadastraal bekend onder sectie H nommer
70, nog steeds in het bezit van De Stad. Het was toen 33,1690 hectare groot, en
het bestond uit een slechte categorie heide.
In 1880 was er sprake van ontginning, waarbij er dennenbomen werden geplant,
want het kadaster vermeldt sindsdien 'dennenbosch'. Er zijn kleine stukken afge-
haald ten behoeve van de aanleg van een weg, maar in principe bleef het tot op de
dag van vandaag een perceel van zo'n 33 ha. groot.

Zoals wij zagen was de naam van de camping aanvankelijk Roodland, een naam die
hieraan omstreeks 1947 was gegeven. Het woord Roodland stamt uit het Middel-
nederlands. Roodlant of rodelant betekent land, dat door het rooien (roden) van
bomen voor bebouwing geschikt is gemaakt. Ook Rhenen kende 'zijn' Roodland.
Het eigenlijke gebied Roodland ligt iets noordelijker van de camping, ten westen
van het begin van de Oude Veensegrindweg. Het is duidelijk een in het verre
verleden kaalgekapt stuk bosgebied, dat daardoor als bouwland in gebruik kon
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worden genomen. Op deze grond bestond vroeger een soort grondbelasting, de
zogenaamde tiendplicht, die in dit geval de 'Rode Tiend' werd genoemd.

De oorspronkelijke naam voor het gebied waar de camping ligt was kortweg
De Hucht. Nadat men de naam Roodland voor de camping om onduidelijke rede-
nen had afgeschaft werd gekozen voor de naam Thijmse Berg, een naam die aan
de plaatselijke hoogte was gegeven. Er was een zeker Johan Hootsen, die eerst aan
de Bovenweg woonde, omstreeks 1915. Hij was de zoon van Thijmen Hootsen,
vandaar dat men hem Johan 'van Thijmen' noemde. In 1916 heeft deze Johan van
Thijmen een huisje gebouwd (thans Nieuwe Veenendaalse Weg 230, tegenover de
camping), waarna men deze streek aanduidde als de hucht bij Thijmen, ofwel de
Thijmse Hucht. Op de stafkaarten is de naam ook opgenomen, deze vermeldt:
De Thymse Berg (camping).

Zeepkistenraces op de Thijmse Hught

Wie tegen een oudere geboren en getogen Rhenenaar de naam Thijmse Berg of
Thijmse Hught noemt, zal onmiddellijk als reactie horen: zeepkistenraces.

De afrit af! De koppen met de valhelmen gebogen, het stuurwiel tussen de handen geklemd rollen ze de

hellende baan af. Zonder drijfkracht, zonder motor en zonder machine, alleen een kist met vrij lopende

wielen. 1950.
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Cor van Dijer uit Blaricum in zijn 'Slak', Joost Jan Wentinck uit Zeist met zijn 3 dagen oude voertuig.

1950.

De eerste zeepkistenrace in Nederland werd in Rhenen gehouden, en wel op 2e
Pinksterdag, 29 mei 1950. De organisatie was in handen van de M.A.C.R.O. (de
Motor-Auto Club Rhenen en Omstreken), die hiermee haar eerste lustrum wilde
vieren. De organisatie was professioneel opgezet, met een rennerskwartier, stalling
voor auto's en rijwielen, afgesloten weggedeelten, vele verwijzingsbordjes enz.
enz. Secretaris van de M.A.C.R.O. en van de Lustrumcommissie was in die tijd
DJ. Bovenschen, als reporter trad de toen zeer bekende A.VR.O. sportverslaggever
Peter Knegjens op.
Het traject van de Thijmse Berg tot aan de Geertesteeg bleek een ideaal hellings-
verloop te hebben om wedstrijden met zeepkisten te organiseren, maar het bleek
wel nodig om de buitenbocht (nabij de Oude Veensegrindweg) met zand op te
hogen, om te voorkomen dat de karretjes hier uit de bocht zouden vliegen.
In een tijd toen er nog geen televisie bestond was dit een gebeurtenis van de eerste
orde. Dank zij de medewerking van middenstand, handel en industrie kwam een
groot aantal bekers beschikbaar voor de winnaars in de diverse categorieën.
De wedstrijden werden, zeer toepasselijk, gesponsord door de Rhenense
Chemische fabriek Rhenus, in de volksmond de 'zeepfabriek' geheten.
Deze betaalde de advertenties, toegangsbewijzen, boekjes etc. Ook werd een
vrachtwagen met reclameborden en een geluidsinstallatie ter beschikking gesteld,
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Een gedeelte van het parcours van de zeepkistenraces. Rechts begint het terrein van 'Roodland'. 1951.

waarmee het organiserend comité het hele land door trok. In Hilversum, op weg
naar een radio interview door Peter Kengjens, werd de reclame makende auto in
beslag genomen door de politie. Wanneer het verhaal van het interview werkelijk
waar zou blijken te zijn, zouden ze de auto terug krijgen. De politie luisterde naar
de radio, en toen inderdaad de uitzending plaats vond, eindigde dit avontuur met
een sisser.
De landelijke belangstelling bleek de verwachtingen verre te hebben overtroffen.
Uit Limburg en Groningen kwamen de jongelui aan, hun zeepkisten werden gratis
door de N.S. per trein, via Amersfoort, naar Rhenen vervoerd. De firma Van Gend
en Loos zorgde voor het plaatselijk transport van de voertuigjes. De Rhenus had
gedurende de wedstrijden zijn machine-werkmeester A.J. Livingston ter beschik-
king gesteld, die hulp bij technische ongevallen bood. Hij heeft ook nog zelf in de
categorie D meegereden met een zeepkist, evenals mevrouw Souwerbren, die
tijdens de start door de jeugd toegeroepen kreeg: 'Hé opoe, schiet eens op'.
Alle deelnemers ontvingen een reglement, waarin een aantal eisen was omschre-
ven. Er waren 4 categorieën: A. 12-14 jaar; B 14-16 jaar; C. 16-18 jaar; D boven
18 jaar. 'Voor deze Pinkster-demonstratierace mogen de jongens beneden 18 jaar
hulp van anderen ontvangen, al zal een Hollandse jongen dat zeker niet willen!!',
aldus de toelichting. Bepaald gereedschap mocht niet worden gebruikt, de lengte
mocht maximaal 2 meter zijn, aan de andere afmetingen, wielbasis, wielhoogte,
stuurinrichting etc. waren ook eisen gesteld. De kar mocht niet mechanisch
worden voortbewogen, deugdelijke remmen moesten aanwezig zijn, een sleeprem,
die over het wegdek kon slepen, werd aanbevolen en zou in de toekomst verplicht
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worden gesteld. Vóór de start moest de zeepkist gekeurd worden.
Uit alle delen van ons land kwamen 107 deelnemers, met eigengemaakte karretjes,
die namen droegen als HOTS BOTS Super de knots, De Slak, Afval en Flying
Dutchman. Vele honderden toeschouwers stonden in de bermen de moedige
bestuurders toe te juichen, een officiële gemeentelijke opgave vermeldt zelfs 9.662
betalende bezoekers. De Rhenense muziekvereniging 'Ons Genoegen' verleende
muzikale medewerking. Elke deelnemer ontving bij de finish een 'zeepkisten-
kruis'.
Helaas heeft dit evenement het slechts twee jaren uitgehouden. In 1951 werden
alhier nationale kampioenschappen gehouden, maar de belangstelling was enerzijds
duidelijk tanende, anderzijds bleek dat er in een aantal gevallen dusdanig professio-
nele voertuigen werden aangevoerd, dat de organisatie er in Rhenen mee stopte.
Wel zijn er nog een keer door het Rhenense organisatieteam, als deskundigen, races
georganiseerd voor Utrecht, maar dat was toch wel het einde van de pret.

Camping Bergbad

Behalve Roodland/de Thijmse Berg kent en kende Rhenen nog enkele andere
kampeermogelijkheden, waarvan de belangrijkste wel zijn 'Happy landing' aan de
Nude, en het Bergbad vlak bij het voormalige Juliana Ziekenhuis aan de oostelijke
zijde van de Oude Veensegrindweg.
'Happy landing' werd omstreeks 1960 opgericht, maar het is thans niet meer als
kampeergelegenheid in gebruik. Zo'n 10 jaar geleden werden de activiteiten
gestaakt. Inmiddels bestaan er weer enkele nieuwe mogelijkheden bij
kampeerboerderijen, maar hier is nog geen historie aan verbonden.
De Camping Bergbad daarentegen bestaat reeds bijna 50 jaar. De eigenlijke
oorsprong gaat terug naar 1933, toen Jan de Rooij een stuk bos met uitweg
verkocht aan de N.V. Het Bergbad. Deze bouwde er een badinrichting op, die in
1941 werd verkocht aan twee heren uit Utrecht, die het doorverkochten aan
Van Dam en Scheffers. In 1943 werd enige bijbouw uitgevoerd. Tenslotte werd het
geheel in 1953 met hulp van een gemeente-garantie van de gemeente Veenendaal
gekocht door enkele leden van de Veenendaalse Zwemclub. Er werd een Stichting
Natuurbad Bergbad opgericht, met als doelstelling onder meer 'de recreatie in de
ruimste zin des woords te bevorderen, o.a. door het exploiteren en beheren van
objecten met een recreatief doel'.
De exploitatie van dit bad moest in 1970 worden beëindigd in verband met de
aanleg van het Valleibad in Veenendaal, en de uitbreiding van Ouwehand:
de concurrentie werd te sterk en een goede exploitatie bleek toen onmogelijk.
Met medewerking van de gemeente Rhenen is men vanaf 1971, onder leiding van
beheerder A. J. Vermeulen, als camping verder gegaan. Gestart werd met een
oppervlak van 5 ha, waarop ten behoeve van een tent of caravan ruim honderd
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Het Bergbad, ca. 1970.

staanplaatsen van elk 80 m2 konden worden gerealiseerd.
Bij het overlijden van de beheerder in 1981 werd het bestuur geconfronteerd met
achterstallig onderhoud, vooral aan het inmiddels 50 jaar oude zwembad.
Samen met de sterk verhoogde personeelslasten noopte dit het bestuur tot
bezinning over de toekomst van deze camping. De camping telde toen ongeveer
90 plaatsen. De grootte van het terrein bedroeg ongeveer 2 ha. Door inruil van
toercaravans voor stacaravans ontstond er geleidelijk een veel te intensieve benut-
ting van de beperkte, beschikbare ruimte. Het bleek onmogelijk om in de nabije
toekomst grond te verwerven direct grenzend aan dit terrein.
Aangezien in de loop der jaren de behoefte aan kampeerplaatsen van kleine tour
caravans naar grotere sta-caravans was verschoven, werd de camping met ruimte-
gebrek geconfronteerd. Daarom werden, eind 1984, in samenwerking met het
bureau 'Recron' van de Organisatie van Recreatie-Ondernemers, plannen ontwik-
keld tot het in gebruik nemen van een 24 ha groot perceel, op een tegenover de
ingang gelegen stuk terrein, deel uitmakend van het 'Schupse Bos', aan de west-
zijde van de Oude Veensegrindweg. Men dacht aan het exploitabel maken van een
groot terrein ten behoeve van extensief recreatief gebruik, met een kleine manege,
een trimbaan, een uitkijktoren over de Vallei, een kinder-klimplaats etc.
Een gedeelte van zo'n 5 a 7 ha zou worden bestemd voor alle vormen van lange-
en korte verblijfsrecreatie voor gezinnen en groepen met de daarbij behorende
voorzieningen als kantine, gemeenschapsruimte, verblijfsruimte voor groepen,
twee beheerderswoningen, toiletgebouw en bovendien enkele bungalows als
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verbinding met het terrein van het Koetshuis. Het zwembad zou weer een open-
baar karakter krijgen, waarbij het aangrenzende terrein sportieve voorzieningen
zou moeten krijgen, zoals een tennisbaan, midgetgolf, volleybalterrein, paviljoen
en ligweide. De uitbreiding zou een mogelijkheid bieden aan 550
kampeerplaatsen.
Medio 1985 zag van Recron een ontwikkelingsplan betreffende de verblijfs-
recreatie van Rhenen het licht. Hierin werd eerst aandacht besteed aan een aantal
statistische gegevens over vacantiebestedingen in het algemeen gedurende de jaren
1966 - 1984. Over de laatste jaren werd de trend naar de aard (hotel, zomerhuisjes,
caravan, tent, boot, kamperen e.d.) weergegeven. De conclusie was dat men aan
het kampeerterrein of méér een woonfunctie moest geven, of méér een toeristische
functie. Voorts werd in het rapport de mening uitgesproken, dat uitbreidingen
vooral gezocht moesten worden bij de reeds bestaande objecten. Hierdoor kon de
te geringe bedrijfsomvang van de bestaande bedrijven vergroot en het economisch
draagvlak versterkt worden.
De provincie reageerde in eerste instantie positief op de snelle en volledige wijze,
waarop de rapportage had plaatsgevonden, maar deelde tevens mede, dat de
projectgroep nog geen eensluidende mening had gevormd. Er waren bezwaren uit
een oogpunt van natuur en landschap, en van infrastructuur. Een inderhaast door
de Kampeerraad uitgebracht advies (september 1985) kwam tot een 'overwegend
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voorzichtig positief oordeel'. Vanuit de planologische optiek namelijk waren
vanwege het ontwerp-streekplan, ontwerp-bestemmingsplan en het TROP-rapport
sterke argumenten aanwezig vóór een bestemming verblijfsrecreatie. De aan-
gevoerde bedrijfseconomische noodzaak was volgens de Raad echter niet concreet
aangetoond. Ook vond men de scheiding tussen het oude gedeelte en het geplande
nieuwe deel door de Oude Veensegrindweg, dus een scheiding van het kampeer-
terrein door een doorgaande weg, moeilijk aanvaardbaar.
In december 1985 verscheen uiteindelijk het eindoordeel van de provincie.
Deze bleek overwegende bezwaren te hebben tegen de voorgestelde uitbreiding.
Het werd ongewenst geacht dat een zó omvangrijk kampeerterrein in dit bos zou
worden aangelegd, waardoor natuurwaarden en mogelijkheden voor recreatief
medegebruik verloren zouden gaan. Bovendien zou een stuk bos aan de hout-
productie onttrokken worden. Er was daarentegen geen bezwaar tegen uitbreiding,
aansluitend aan het bestaande complex, dus tussen de Oude Veensegrindweg en de
Cuneraweg. Hier was echter geen grond meer beschikbaar.

Kwintelooijen

Er lag langs de Oude Veensegrindweg, aan de westzijde, nog een zandgat, waar de
firma G.J. van Schoonhoven sinds het begin van 60-er van de vorige eeuw een
concessie tot het afgraven van zand bezat. Aanvankelijk noemde men deze zand-
afgraving 'de Wielingsheuvel', naar een hoogte die hier in de Buurtse Berg
gelegen is. Na verloop van tijd kwam echter de naam 'Kwintelooijen' in zwang,
maar meestal wordt toch simpelweg over 'het zandgat' gesproken.
De naam Wieling is afkomstig van Arend Wieling, die in 1832, het jaar waarin het
Kadaster werd ingevoerd, over grondbezit in dit gebied beschikte. Ook de heuvel
die hier lag, is naar hem genoemd. De naam Kwintelooijen komt reeds op een
militaire kaart van ca. 1795 voor. De herkomst van de naam is echter onduidelijk.
Mogelijk zou het gebied in het bezit kunnen zijn geweest van de families Quint
(Kwint) en Looijen. Het Kadaster kan hier echter geen uitsluitsel over geven,
omdat dit register pas in 1832 werd opgesteld.
Door diep zand weg te graven en na overvloedige regenval ontstond in het afgra-
vingsgebied geleidelijk een plas, die natuurlijk op zwemmers een grote aantrek-
kingskracht uitoefende. Op mooie zomerse dagen werd er door tientallen inwoners
van Rhenen en Veenendaal gebivakkeerd. Sommigen zetten er zelfs een tenje neer,
anderen gingen alleen maar zonnen of lieten hun kinderen er pootje baden.
Zo kwam er al gauw het gerucht, dat hier een recreatiegebied zou komen.
Eind 1965 verklaarde de gemeente desgevraagd, dat haar niets bekend was van
plannen bij Gedeputeerde Staten, om hier een recreatiecentrum te scheppen.
Vele andere plannen en geruchten hebben dit zandgat echter steeds in de openbare
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belangstelling gehouden. Kennelijk is toch de druk zo groot geworden, dat hier in
de 90-er jaren uiteindelijk toch, door het Recreatieschap, een professionele gele-
genheid tot dagrecreatie is aangelegd, maar kamperen blijft hier uit den boze.

Met de toename van de Nederlandse bevolking en de groeiende behoefte aan vrije-
tijdsbesteding in de open lucht, zal ook de vraag naar meer kampeer- en recreatie-
mogelijkheden blijven stijgen. Het zal dan ook voor de overheid een steeds moei-
lijker te beheersen materie blijken te zijn. Een toenemende druk op een steeds
kleiner wordend areaal, de mens blijft zoeken naar een plek, waar hij of zij zich in
alle rust kan terugtrekken. Maar ook die rust wordt schaars.

'Ons genoegen 'onder Piet Hoolhorst rust uit in de speeltuin van Hendriks.
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