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Aanleiding/ overwegingen 
 

Natura2000 is bedoeld om Europese biodiversiteit te waarborgen. In onze gemeente hebben we 

veel N2000 en regelmatig botst dat met andere doelen en belangen. Op landgoed Quadenoord is 

een kleinschalige natuurcamping gelegen in N2000 gebied. Sinds enige tijd is daar ook een tijdelijk 

openluchtrestaurant (www.bohiem.nl) gevestigd vlakbij de spreng van de Paradijsbeek. Camping-

gasten kunnen hier terecht, daarnaast worden exclusieve diners met overnachting in een tipi aan-

geboden. Deze horeca-onderneming zorgt voor extra menselijke aanwezigheid die licht, geluid, 

geur en verplaatsingen in en rondom kwetsbaar gebied met zich mee brengen. GroenLinks maakt 

zich zorgen over deze ontwikkeling en heeft een aantal vragen. 

 

 

Vragen1 
 

Vraag 1 In hoeverre passen de genoemde activiteiten op deze locatie op landgoed Quadenoord binnen het 

bestemmingsplan? Is er een vergunning benodigd en verleend? 
  

Antwoord Als eerste willen wij onze excuses aanbieden dat de beantwoording van deze vragen zo lang ge-

duurd heeft. 

 

Landgoed Quadenoord is groot particulier gebied rondom / nabij de noordelijke loop van de Ren-

kumse beek in onze gemeente. Dit terrein betreft grofweg het gebied vanaf van de gemeentegrens 

met Wageningen / Ede in het westen, de Bennekomseweg in het zuiden, de Wijde Veldweg in het 

oosten en de Parallelweg / spoorlijn in het noorden. Het terrein bestaat uit akkers, enkele beken en 

bossen. Ook ligt er o.a. een manege in, een net herstelde watermolen, en kunstenaarswerkplaats 

en lichte horeca en een camping bestaande uit vier deelgebieden. 

Het is dus een natuurlijk gebied waarin recreatie is toegestaan maar ook is in het bosgebied dus een 

(natuur)camping toegestaan.  

Het bestemmingsplan geeft aan dat er een camping, bestaande uit vier delen, toegestaan is. 

 

 
1 Formuleer de schriftelijke vragen kort en duidelijk. Het antwoord volgt binnen 30 dagen nadat de vragen zijn 

ingediend bij de griffie. 
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Vrijwel het hele terrein (de bossen) is, ondanks dat het particulier terrein is, opengesteld voor pu-

bliek. Dus wandelen en recreëren is toegestaan. Om echter de kwaliteit van het gebied en (open-

bare) recreatie (o.a. wandelen over het klompenpad op het terrein van Quadenoord) te behouden 

en of verbeteren en om ook de natuurwaarden te onderhouden , te behouden en / of te verbeteren 

is geld nodig. Dus ook om derden door het gebied te kunnen laten wandelen.  

 

Het landgoed (samen met de campingbeheerders) is daarom bezig met een visie om dat allemaal te 

regelen en financieren. In het kader daarvan is begonnen met een upgrade van de natuurbeleving 

van het kamperen in het bos. Daarvoor zijn de nieuwe beheerders van de natuurcamping met ons 

dit jaar gestart om de kwaliteit van de campings te verbeteren en zijn ook omwonenden betrokken 

bij de communicatie en informatie daarover. Zo zijn de noordelijke seizoens-plaatsen het afgelopen 

jaar al behoorlijk opgeschoond, waarbij diverse (niet fraaie) bouwsels zijn weggehaald. Ook is het 

sanitair verbeterd. Binnenkort zal de ODRA weer toezichthouden op locatie. In het middenterrein is 

een ander natuurbelevingsconcept van de camping gestart waarbij natuurbeleving voorop staat. 

Maar uiteraard moeten alle acties ook wat geld opleveren om het terrein te onderhouden en verbe-

teren. De campingbeheerders kunnen u dat overigens veel beter uitleggen als u daar behoefte aan 

zou hebben. Zij zijn daar graag toe bereid, net zoals zij al de omwonenden hebben betrokken en 

geïnformeerd.  

 

Inmiddels heeft de campingbeheerder op eigen initiatief gezorgd dat de auto’s (van de campinggas-

ten) zoveel mogelijk uit het bos zijn gehaald en is en wordt door Quadenoord her en der nieuw  en 

natuurlijker (loof)bos aangeplant. Mede ook omdat het dier de ‘letterzetter’ veel naaldbomen dode-

lijk heeft aangetast in het gebied. 

 

Wij zijn als gemeente ook betrokken bij die transitiefase en weten dus in grote lijnen wat er gebeurt 

en gaat gebeuren. Dit jaar was daarbij een proeffase / pilotfase om te zien hoe dat gaat. Echter wij 

zijn en blijven wel kritisch op de wijze waarop dat gebeurt en vragen de beheerders ook om goed te 

blijven communiceren en soms moeten we ook de plannen iets bijsturen. Dat gebeurt in overleg. 

 

In het middenterrein is een tijdelijke overkapping gebouwd op het campinggedeelte met materiaal 

uit het bos (de stammen van de gekapte dode naaldbomen). Deze overkapping is makkelijk weer 

weg te halen. Het plastic zeil op het dak is inmiddels al weggehaald voor de winterperiode (waarin 

het ook niet gebruikt wordt). 

In het natuurbelevingsconcept kunnen campinggasten excursies ondernemen in het bos en bijvoor-

beeld het bos in om eten te plukken. Ook wordt veel aan natuureducatie en -beleving gedaan. In 

dat concept kan voor een beperkt aantal campinggasten (max. 24) op het middenterrein ook samen 

gegeten worden onder de overkapping. Dat eten wordt ter plaatse door iemand gekookt met streek-

producten en hetgeen in het bos gevonden is aan planten. Daarbij wordt ook uitleg gegeven over 

het (natuur)eten. Dit is dus geen (zelfstandig) restaurant maar een campingconcept (natuurbele-

ving en -educatie, overnachting in (tipi)tent, en deels (natuur)eten) waarbij natuurbeleving en na-

tuureducatie voorop staat. Overigens vindt dat eten, waarbij je alleen kan eten als je ook een over-

nachting in een tent hebt geboekt, alleen op vrijdag en zaterdag plaats en af en toe op donderdag. 

Dus het concept is slapen op het terrein (dus een camping) waarbij in het weekend ook een be-

perkte groep campinggasten kan eten. Dat dat bereid wordt door een kok met een eigen bedrijf 

doet niet ter zake. Het gaat om het feit dat er gekampeerd wordt en mag worden.  

Voor deze beperkte activiteit is geen vergunning nodig. Wel voor de tijdelijke overkapping. Die is 

ook aangevraagd. 

Zoals eerder vermeld was dit allemaal gedurende het zomerseizoen bedoeld. Na het zomerseizoen, 

(nu dus) is er daar geen activiteit meer.  

 

Wij kunnen ons wel voorstellen dat wellicht dat beeld ontstaat er een soort restaurant aanwezig is 

omdat, zoals wij ook in de zomer hebben geconstateerd, de tafels wel de hele week onder de over-

kapping hebben gestaan. Dat is en was niet de bedoeling. Daarom hebben wij in een gesprek met 

de campingbeheerders afgesproken dat de tafels en stoelen en dergelijke weggehaald moeten wor-

den en daar alleen mogen staan als er ook daadwerkelijk gegeten wordt. Dan staat er verder alleen 
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een (natuurlijke) overkapping op de andere dagen van de week. Ook hebben we afgesproken dat de 

campingbeheerders wat meer aan communicatie / informatie zal gaan doen (voor o.a. wandelaars 

door / langs het gebied) door her en der een bord met uitleg op te hangen bij / langs het terrein. 

Dat is ook allemaal gebeurd net na de zomer. Op de overkapping zijn borden met uitleg geplaatst. 

 

 

Vraag 2 In welke mate is er overleg geweest met de gemeente over (de locatie voor) activiteiten, zoals bos-

restaurant Bohiem? Welke eventuele afspraken zijn er gemaakt?   
  

Antwoord Zie de reactie op vraag 1. 

 

Vraag 3 GroenLinks vraagt zich af of de intensivering van commerciële activiteiten in dit gebied wenselijk 

zijn. Welke afwegingen (en eventuele besluiten) heeft het college hierover gemaakt? 
  

Antwoord Zie de reactie op vraag 1. De activiteiten zijn dus echt zeer beperkt. 

 

Vraag 4 Het beschermen van natuur en N2000 is een van de taken van de overheid. Hoe voorkomt het col-

lege dat er sluipenderwijs ondernemingen die (veel extra) menselijke drukte genereren verschijnen 

in of aan de randen van Natura 2000-gebied? 
  

Antwoord Zie de reactie op vraag 1. De activiteiten zijn zeer beperkt en wij houden de vinger aan de pols door 

frequent overleg. De camping doet juist veel aan natuureducatie en – beleving en het Landgoed 

stelt juist het terrein open voor wandelaars en doet veel aan behoud van de natuur. Maar daar is 

wel geld voor nodig. Dus de nieuwe campingbeheerder doet in feite niet veel anders dan voorheen 

gebeurde en mocht gebeuren. Alleen wordt het nu wat gestructureerder en met een visie gedaan. 

Het nieuwe concept van camping Quadenoord / het toekomstplan van camping Quadenoord komt 

overeen met onze visie op toerisme waarin we juist een kwaliteitsslag willen maken qua natuurbele-

ving, kwalitatieve mogelijkheden en het ook trekken toeristen die wat meer de besteden hebben. 

 


