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Mede-eigenaar BUITENleven kamperen Linda:

“BUITENleven kamperen is een kampeerterrein met 
een stukje historie”
Vanaf 1 juli wordt Vinkeveen verrijkt met een nieuw kampeerterrein, ge-
naamd BUITENleven kamperen. De nieuwe recreatieplek is gevestigd aan 
de Uitweg 33 en opgericht door Linda en Robert van Schaik/van Zijtveld. 
“Robert is hovenier en zal zich meer bezighouden met het
onderhoud van het kampeerterrein, en ik organiseer maatwerkreizen naar 
Afrika, dus ik ben meer organisatorisch en administratief bezig. Onze twee 
jongens zijn deze zomermaanden vliegende keep. We vullen elkaar dus 
goed aan en vormen een mooi team”, laat Linda weten.
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Voormalige groentekwekerij
Het terrein van BUITENleven kamperen 
werd voorheen ingezet als groentekwe-
kerij; een familiebedrijf dat in handen 
is geweest van Robert zijn vader, opa 
en grootvader. In 2014 kwam de va-
der van Robert te overlijden en stond 
het stel voor het dilemma wat te doen 
met de kwekerij: “Wij wilden zelf geen 
groenten kweken, maar waren wel 
in het bezit van een groot stuk grond 
waar lange tijd niks mee werd gedaan 
en toch onderhouden moest worden”, 
blikt Linda terug. Aan het einde van het 
terrein ligt een zwemsteiger met zwem-
trap. Hier recreëerde het gezin vroe-
ger altijd met hun eigen caravan. “We 
waren het er unaniem over eens dat 
dit een hele mooie plek is om iets met 
een kampeerterrein te doen. Zo is het 
balletje gaan rollen en zijn de plannen 
gaan groeien”, vertelt Robert. In 2015 
heeft het gezin een vergunning aange-
vraagd om een mini camping te begin-
nen, maar die aanvraag werd helaas 
afgewezen. 

Bestemmingsplan wijziging 
Hoewel het plan voor de mini cam-
ping in duigen leek te vallen, kwam 

de gemeente in 2018 met een voor-
stel tot bestemmingsplan wijziging. 
De grond zou dan geen agrarische 
grond meer zijn, maar recreatiegrond. 
Na heel wat onderzoeken kreeg het 
gezin begin mei van dit jaar te horen 
dat de bezwaarprocedure of� cieel was 
afgerond. Sindsdien zijn de voorberei-
dingen in volle gang. “Voor dit seizoen 
zorgen we dat de basisvoorzieningen 
er zijn en iedereen met zijn eigen kam-
peermiddel kan komen. De feedback 
van onze gasten en dingen waar we 
dit seizoen tegenaan lopen nemen we 
mee naar volgend jaar, zodat de kam-
peerplek nóg beter wordt”, vult Linda 
aan.

Stichting De Groene Koepel
BUITENleven kamperen is aangeslo-
ten bij Stichting De Groene Koepel, 
te gast in de natuur; een Nederlandse 
organisatie die zich inzet voor een 
duurzame ontwikkeling van groene 
verblijfsrecreatie. Op het kampeerter-
rein worden dezelfde regels gehan-
teerd, zoals: aandacht voor het milieu, 
maximaal 28 dagen overnachten en 
een autovrije camping. Op het kam-
peerterrein van 1,5 hectare zijn veer-

tig kampeerplekken en parkeerplek-
ken beschikbaar. Tot half 7 ’s avonds 
worden er speciaal voor � etsers en 
wandelaars een paar plekken vrij ge-
houden. “Je kan hier iedere dag met 
je eigen kampeermiddel komen. We 
doen niet aan seizoensplekken”, ver-
telt Linda.

Stukje nostalgie
“Robert's vader en overgrootvader be-
waarden altijd alles. Hijzelf trouwens 
ook”, lacht Linda. “Hierdoor zijn veel 
mooie dingen uit de groentekweker-
stijd bewaard gebleven. De zandtafel 
voor de kinderen was namelijk ooit een 

oude witlofspoelbak en de waterpom-
pen stammen uit 1935. Het is een kam-
peerterrein met een stukje historie. We 
zouden er bijna een mini-museum van 
kunnen maken.”

Voor jong en oud
Op dit moment wordt er hard gewerkt 
om de kas van Robert zijn vader ‘Leo’s 
kas’ te restaureren: “De kas is 15 me-
ter lang en 15 meter breed en wordt 
ingericht met picknickbanken, lichtjes 
en een houtkachel. Gasten kunnen 
hier een spelletje spelen, een boek 
lezen of lekker relaxen”, vertelt Linda. 
Voor de kinderen is er een speelbos 

met natuurlijke klimelementen als een 
touw en balken, maar ook een water-
pomp en een zandtafel. In de zomer 
wordt het terrein verrijkt met een jeu 
des boules baan en volgend jaar kun-
nen gasten ook overnachten in een 
van de toekomstige kant en klare (sa-
fari)tenten. Kano’s en supplanken zijn 
ook te huur en een buitendouche en 
verrijdbare hottub staan nog op de 
planning. 
Het kampeerterrein is tot eind oktober 
geopend. Meer weten over BUITENle-
ven kamperen of zelf een overnachting 
boeken? 
Ga naar buitenlevenkamperen.nl 

V.l.n.r: Linda, Finn, Robert en Joël van Schaik/van Zijtveld

Wereldkorting op Tony’s Chocolonely
Bij Wereldwinkel Abcoude krijg je 
deze maand wereldkorting op Tony 
Chocolonely’s chocoladerepen. 
Twee repen naar keuze samen voor 
5 euro. Met een leuk lintje erom-
heen is het meteen ook een vrolijk 
en lekker cadeautje voor Vaderdag. 

Het huismerk van Wereldwinkel Ab-
coude en alle andere wereldwinkels 
voor kof� e en thee, rijst, kokosmelk en 
kruidenpasta’s, broodbeleg, rietsuiker, 
honing en meer heet Fair Trade Origi-
nal. De toegevoegde waarde die Fair 
Trade Original biedt voor de boeren en 

producenten van fair trade producten, 
komt onder druk te staan door de stij-
gende prijzen. Doordat alles duurder 
wordt, letten consumenten beter op 
hun uitgaven. Consumenten stappen 
over op goedkopere producten en/of 
merken en kopen meer producten in 
de aanbieding. Dit is al duidelijk zicht-
baar in de goedkopere supermarkten, 
waardoor de marktaandelen van deze 
supermarkten stijgen. 
In� atie is voor iedereen vervelend, 
maar vooral de boeren en voedsel-
producenten zullen de gevolgen ervan 
merken. Zo zijn de prijzen van kof� e 
afgelopen maanden fors gestegen. 
Tegenvallende oogsten en hoge ener-
gie- en transportkosten zijn hier de 

oorzaak van. Fairtrade Original betaalt 
aan haar kof� eboeren de Leefbaar In-
komen Referentieprijs voor kof� e en 
blijft dit doen. Zodra de kof� emarkt-
prijs weer afneemt, zal ook de prijs van 
een pak Fair Trade kof� e dalen. Maar 
tot die tijd maakt iedere fair trade aan-
koop het verschil.
Wereldwinkel Abcoude, Brugstraat 9, 
Abcoude is ook te volgen op Face-
book, Instagram en Twitter.

Repair Café Baambrugge gaat mogelijk dicht

Het jongste Repair Café van de Ron-
de Venen, Baambrugge, gaat moge-
lijk sluiten. Er is weinig klandizie. Het 
team wil de hoop nog niet opgeven en 
biedt inwoners nog een keer de mo-
gelijkheid op dinsdag 7 juni van 10 tot 
12 uur in Dorpshuis de Vijf Bogen in 
Baambrugge. Als blijkt dat de klandi-
zie wegblijft, is dit Repair Café helaas 
genoodzaakt om te sluiten.
Gelukkig is het team vrijwil-
ligers dat er elke maand zit 
wél gegroeid. Zo heeft een 
nieuwe dame zich aange-
meld die batterijtjes in horlo-
ges kan plaatsen en is er ge-
lukkig ook weer een nieuwe 
technicus, maar ze hebben 
niet veel te repareren. 
“Er moeten toch Baambrug-
gers zijn die een broek heb-

ben met een scheur erin, een lampje 
dat niet meer aan wil of een horloge 
waar een nieuw batterijtje in moet?” 
vraagt sociaal Cultureel werker en co-
ordinator Annemarie Keja zich af. “Het 
wordt allemaal gratis gemaakt wat in 
deze tijden van schaarste een zegen 
is, volgens mij! Inwoners kunnen er nù 
nog gebruik van maken! Dus komt al-
len!”


