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Van recreatiepark 
naar goddelijke 
vrijplaats
De ontruiming van Fort Oranje haalde 
deze zomer de voorpagina’s. Wietplan-
tages, mensenhandel, prostitutie. De 
problematiek van de Brabantse vrij-
plaats staat niet op zichzelf. Gemeenten 
in het hele land worstelen met afglij-
dende recreatieparken. Burgemeester 
Jan Boelhouwer van gemeente Gilze en 
Rijen en bekend crimefighter spreekt 
van een veelkoppig monster. 
TEKST: JESSICA MAAS, BEELD: HOLLANDSE HOOGTE

DE SOCIALE PROBLEMEN WORDEN ER STEEDS GROTER

 “Fort Oranje is nog maar het 
topje van een ijsberg; er 
staan heel veel recreatie-
parken in Nederland op 

kantelen”, stelt Joep Thönissen van 
Avas Advies. De oud-directeur van 
Recron, de brancheorganisatie voor 
recreatieondernemers, adviseerde 
de Taskforce Brabant Zeeland vorig 
jaar in de aanpak van ondermijnen-
de criminaliteit op vakantieparken. 
Hij schetst de problematiek: de las-
tige markt voor recreatiebedrijven, 
het grote aanbod, de afnemende 
vraag en de veeleisende consument. 

“De concurrent van deze onderne-
mer zit niet meer aan de Neder-
landse kust, maar in Turkije. Dat 
vraagt om sterk ondernemerschap 
en innovatieve concepten.” 
Niet alle ondernemers zijn echter in 
staat om die moderniseringsslag te 
maken en zien hun inkomsten snel 
teruglopen. De eerste stap is dan 
vaak het toestaan van permanente 
bewoning aan de van oorsprong 
recreatieve huurders. Er komen 
mensen op het park wonen die 
urgent een woning nodig hebben 
wegens scheiding of schulden. Of 
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arbeidsmigranten die nergens an-
ders terecht kunnen. “Dat betekent 
vaak het begin van het einde voor 
het recreatiebedrijf. Voor je het weet, 
trek je ook nog mensen die bewust 
een schuilplaats zoeken en dan 
heb je een vrijplaats waar god noch 
gebod wordt gevreesd.” 
Thönissen beschrijft een camping 
in Brabant waar maandelijks een 
‘veiling’ werd gehouden voor 
elektriciens die hennepkwekerijen 
aansloten. Het is volgens hem voor 
afzonderlijke gemeenten bijna on-
mogelijk om deze vrijplaatsen aan te 

pakken. Een goede samenwerking in 
de veiligheidsketen, met de andere 
gemeenten in de regio en provincie, 
is cruciaal. Ook de door hem ontwik-
kelde stoplichtinventarisatie van de 
recreatieparken geeft meer inzicht. 
Waar staan alle seinen op rood? Waar 
is de urgentie het grootst?

VIJFHONDERD PARKEN
Op de Veluwe werken elf gemeenten 
al bijna vier jaar rondom hetzelfde 
thema samen. “Het was in eerste 
instantie vooral een economisch 
vraagstuk: de kwaliteit van de parken 
ging achteruitging, er kwamen min-
der toeristen, met minder bestedin-
gen tot gevolg. De recreatieparken 
verbeteren, helpen innoveren, dat 
was het hoofddoel. Maar het werd 
ons snel duidelijk dat er op de par-
ken veel mensen wonen die niet tot 
de categorie recreant behoren. Van 
de gescheiden vader tot de arbeids-
migrant”, vertelt programmamana-
ger Rob van den Hazel van Vitale 
Vakantieparken.
“De sociale problematiek op de 
recreatieparken is de afgelopen jaren 
pregnanter geworden. Gezinnen 
zonder inkomen, mensen uit de 
hoek van de geestelijke gezond-
heidszorg – een direct gevolg van de 
extramuralisering. Allemaal mooi en 
aardig, maar die mensen zijn niet 
verdwenen.” Hij weet dat instellin-
gen in de Randstad cliënten naar ‘de 
camping’ verwijzen. “Niet onbe-
grijpelijk overigens. Wat moeten ze 
anders? Mensen op straat zetten?”
Zowel in Brabant als de Veluwe 
wordt gewerkt aan een bovenregi-

onale aanpak. Van den Hazel: “We 
moeten grip krijgen op de omvang 
van de problematiek. Kijk naar Fort 
Oranje. Daar ging het al over hon-
derden mensen. Op één park. Op de 
Veluwe hebben we bijna vijfhonderd 
parken … We weten niet om hoeveel 
mensen het gaat, maar het zal een 
veelvoud zijn.”
Naast een grootschalige inventari-
satie moet volgens Van den Hazel 
gekeken worden naar alternatieve 
tijdelijke huisvesting en naar het 
zorgtraject. “Daar komt bij dat de 
Veluwe kleine gemeenten heeft, 
met een klein ambtelijk apparaat en 
beperkte middelen. Zij zien opeens 
dat er mensen van buiten de regio in 
de gemeente komen wonen, mensen 
met een zorgvraag. En dat kost geld. 
Dat budget is er niet. En ze hebben 
ook de mogelijkheid niet om de 
huisvesting eventjes te regelen. Dat 
alles maakt dit tot een probleem dat 
je niet lokaal of regionaal kunt oplos-
sen. Daar is Den Haag voor nodig, 
de ministeries, de politiek. Hoe gaan 
we dit oplossen?”

WIETKWEKERIJEN
Hoe complex de aanpak van de kan-
telende recreatieparken is, weet Jan 
Boelhouwer, burgemeester van Gilze 
en Rijen, maar al te goed. Sinds 
2010 strijdt de Taskforce Brabant 
Zeeland tegen de ondermijnende cri-
minaliteit in samenwerking met het 
Regionaal Informatie en Expertise 
Centrum (RIEC). Boelhouwer is het 
gezicht van die aanpak geworden. 
De burgemeester neemt geen blad 
voor de mond, sluit drugspanden en >

 BURGEMEESTER BOELHOUWER (GILZE EN RIJEN):

‘ Een Ferrari en Porsche  
voor een chalet wekt  
de belangstelling wel’



pakt permanente bewoning op ‘zijn’ 
recreatieparken hard aan. 
Hij herinnert zich nog zijn eerste 
bezoek aan camping Linberg Park, 
met 660 staanplaatsen het grootste 
park in de gemeente. “Ik liep samen 
met een ambtenaar een rondje en in 
twintig minuten kwamen we twee 
wietkwekerijen tegen!” De campings 
staan sindsdien bij de burgemeester 
‘scherp op het netvlies’. Boelhouwer 
ging met de recreatieondernemers 
en met politie en justitie om de 
tafel. “Er zaten daar op de camping 
ook opvallend veel motormuizen en 
andere figuren die onder de radar 
willen blijven.” Hij vertelt over de 
zeven camera’s die bij de ingang van 
Linberg Park hingen. Een persoon 
op de camping hield die beelden 
voortdurend in de gaten; bewoners 
konden zich op deze service abonne-
ren. Boelhouwer schudt zijn hoofd. 
“Een goddelijke vrijplaats.” 

VEELKOPPIG MONSTER
Toen in 2015 de 27-jarige Hugo van 
Houten op steenworp afstand van 
Linberg Park werd geliquideerd, 
kwam de camping helemaal in de 
schijnwerpers te staan. Het besef 
dat niet alles meer kan op de parken 
in de gemeente Gilze en Rijen is 
inmiddels wel doorgedrongen. De 
gemeente gaat nu – ook op aandrin-
gen van het OM – werk maken van 
het nachtregister; ondernemers zijn 
wettelijk verplicht om bij te houden 
wie zich op het park begeeft. “Ook 
uit veiligheidsoogpunt is dat belang-
rijk. Stel dat er wat gebeurt, dan wil 
ik geen Bijlmer-achtige toestanden. 
Maar het blijft een veelkoppig mon-
ster.” 
De combinatie van sociaal kwetsbare 
mensen en soms doorgewinterde 
criminelen zorgt voor een gevaarlijke 
smeltkroes. “Ik schep er echt geen 
genoegen in om als een sheriff op 
te treden, maar ik wil niet dat deze 
sociale beerput alleen maar groter 
wordt. Een recreatiepark is geen 
plaats om kinderen te laten opgroei-
en. Dat moeten we niet willen.”

Problematiek op parken vraagt  
om flexibelere woningmarkt
Platform31, kennis- en netwerkorganisatie 
voor stad en regio, ziet verbanden tussen 
de ontwikkeling op de woningmarkt en het 
zorgdomein en het verval van de recrea-
tieparken. ‘De media-aandacht voor Fort 
Oranje in Rijsbergen heeft het thema hoog 
op de agenda gezet’, zegt onderzoeker 
Jeroen van der Velden.
 
“De behoefte aan meer kennis is groot. 
Niemand weet over hoeveel problematische 
parken we het hebben. Burgemeesters in het 
hele land staan voor een enorme opgave. 
Van der Velden: “We hebben het hier over 
sociale problematiek, over het tekortschie-
ten van de woningmarkt, over ruimtelijk-
economische dynamiek.” Waar komen de 
mensen op deze parken vandaan?  In wat 
voor omstandigheden wonen ze? Nieuw 
onderzoek moet deze vragen beantwoorden. 
De situatie op de parken laat volgens de 
onderzoeker zien dat er een onderlaag op 

de woningmarkt is ontstaan die niet bediend 
wordt. “Denk hierbij aan de spoedzoe-
kers uit de steden die zijn aangewezen 
op het eigen netwerk, op de particuliere 
woningvoorraad, de huisjesmelkers of de 
recreatieparken.” Een van de oplossingen is 
dan ook: meer woningen voor spoedzoekers 
in steden. Dat vraagt om flexibilisering van 
de woningmarkt. Over de invulling van leeg-
staande gebouwen als tijdelijke oplossing 
voor de diverse groep spoedzoekers wordt al 
langer gesproken. “Veel gemeenten zijn zich 
daar wel bewust van, maar die transformatie 
gaat uiterst langzaam.” Inmiddels ziet Van 
der Velden wel steeds meer nieuwe woonon-
dernemers in dat gat springen. “Zij zetten 
bijvoorbeeld studenten, statushouders en 
arbeidsmigranten in een pand bij elkaar, de 
zogeheten magic mix.’  
Platform31 doet verschillenden onderzoeken 
en projecten in en rond vakantieparken. 



  PROGRAMMAMANAGER ROB VAN DEN HAZEL: 
‘ Bij Fort Oranje ging het al 
over honderden mensen; 
op de Veluwe hebben we 
bijna vijfhonderd parken …’

Boelhouwer begrijpt dat zijn aan-
pak soms kwaad bloed zet bij de 
recreatieondernemers. Dan komt 
de politie weer langs, de brandweer, 
de voedsel- en warenautoriteit, de 
Belastingdienst. “Een Ferrari en 
Porsche voor een chalet wekt dan wel 
de belangstelling.”
De burgemeester weet dat veel col-
lega’s in andere delen van het land 
in hetzelfde schuitje zitten. Hij heeft 
een paar adviezen. “Ga niet met een 
stofkam door zo’n camping. Wil je 
het ambtelijk apparaat voor een jaar 
helemaal verlammen, dan moet je 
dat doen. Maar nee, kies een veldje. 
Wij hebben zelf gekozen voor een 
systeem waarbij we op onze cam-
pings in totaal tien gevallen voortdu-
rend laten controleren; daar huren 
we mankracht voor in. Het zijn geen 

grote aantallen, maar er gaat wel pre-
ventieve werking van uit. En nog een 
tip uit Brabant: “Zorg dat elk perceel 
is verkaveld en bij het Kadaster is ge-
registreerd met een eigen huisnum-
mer. Zo kun je zien wie er woont en 
wat hij voor de plaats heeft betaald 
en zorg je voor meer uniformiteit.”

MELKKOE
Hoe heeft het zover kunnen komen? 
Gemeenten moeten de hand in 
eigen boezem steken, zeggen zowel 
Boelhouwer als Thönissen in Den 
Haag. “Te lang hebben gemeenten 
de andere kant op gekeken. Het ging 
toch over lokale economie en de  
sociaal zwakkeren vonden er een 
plek”, stelt Boelhouwer. Thönissen: 
“En dankzij de toeristenbelasting 
waren de parken een melkkoe 

voor gemeenten. Dat alleen leidde 
jarenlang tot een uiterst geprikkelde 
relatie tussen gemeente en recrea-
tieondernemers. Zij betaalden een 
vast bedrag en de gemeente liet het 
toezicht varen. Met alle gevolgen 
van dien. Zo’n ontruiming van Fort 
Oranje is toch het failliet van de 
overheid.”*


