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Natuurvriendenhuizen Nivon
Willy Hilverda

Omschrijving
Een natuurvriendenhuis is een doe-het-zelf hotel in
het groen. Het biedt hoogwaardige voorzieningen
met een beperkte service. Gasten kunnen hun
eigen maaltijd bereiden in de keuken, waar voldoende pannen, borden en bestek aanwezig zijn.
Nederland kent 15 natuurvriendenhuizen en 16
natuurkampeerterreinen, beheerd door vrijwilligers
van Nivon Natuurvrienden Nederland.
Een van de natuurvriendenhuizen is De
Hoogkamer in Vlaardingen, gevestigd in een voormalige boerderij. Op het terrein bevindt zich tevens
een natuurkampeerterrein. De Hoogkamer viert in
2003 zijn 40-jarig jubileum als Nivon-huis. De boerderij zelf is al veel ouder. De Hoogkamer heeft
veertig bedden.
Natuurvriendenhuis De Hoogkamer maakt vooral
reclame binnen de eigen gelederen: via folders van
het Nivon, het ledenblad De Toorts en de website
van het Nivon. Daarnaast liggen er folders van De
Hoogkamer bij de VVV in Vlaardingen.
Betrokkenen: initiatiefnemers/vrijwilligers
Nivon Natuurvrienden Nederland is de
Nederlandse tak van de internationale natuurvriendenbeweging. In 22 landen bestaan zusterorganisaties. De afkorting NIVON staat officieel voor
Nederlands Instituut voor Volksontwikkeling en
Natuurvriendenwerk. De organisatie is begonnen
in 1924 als Instituut voor Arbeidersontwikkeling,
een zelforganisatie voor scholing van de arbeidersbeweging. In 1929 fuseerde het IvAO met de
Nederlandse Arbeiders Reis Vereniging, die voor
een groot deel bestond uit natuurvrienden.
De natuurvriendenbeweging staat nu voor duurzame recreatie met respect voor natuur, milieu en de
medemens. De vereniging heeft 40.000 leden en
ongeveer 3.500 vrijwilligers. Naast de reeds
genoemde 31 accommodaties beheren actieve
Nivonners wandelpaden, zoals het Pieterpad.
Daarnaast organiseert het Nivon actieve groepsvakanties, zoals trefkampen en wandeltrektochten.
Ook worden activiteiten georganiseerd voor groepen die extra ondersteuning kunnen gebruiken,
zoals vakantieweken voor senioren, eenoudergezinnen en asielzoekers.
Het Nivon heeft vijftig lokale afdelingen, die ook
zelf veel activiteiten organiseren.

Het Nivon is een typische door-voor vereniging
zoals ze het zelf noemen. Alles wat het Nivon doet,
wordt bedacht, georganiseerd en uitgevoerd door
de vrijwilligers, ofwel de actieve leden. Ook de
natuurvriendenhuizen worden beheerd door vrijwilligers.
Op het landelijk bureau in Amsterdam werkt een
tiental stafleden en de Federatie Rotterdam kent
ook enkele stafkrachten.
Leden van het Nivon ontvangen een korting van
dertig procent, onder meer bij overnachtingen in
de duizend natuurvriendenhuizen in binnen- en
buitenland
Profijtgroepen
Door de week maken veel scholen gebruik van de
natuurvriendenhuizen voor werkweken.
Van de gasten wordt verwacht dat zij het nodige
doen. Zo wordt van de gasten gevraagd een bijdrage te leveren aan de eenvoudige, dagelijkse
schoonmaak.
Het aantal bezoekers van De Hoogkamer is de
afgelopen jaren constant gebleven. Meer bezoekers zouden overigens wel welkom zijn. In de weekenden zijn alle kamers meestal bezet. Door de
week staan er wel kamers vrij.
Het aantal bezoekers aan het kampeerterrein kent
al veertig jaar een stijgende lijn, door de ontwikkeling van recreatiegebieden de Vlietlanden en
Midden Delfland.
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Begeleiding
De huiswachten worden gecoördineerd door de
huiswacht-coördinator. Deze maakt deel uit van het
bestuur van een natuurvriendenhuis. Het Nivon
organiseert, als overkoepelende organisatie, cursussen en bijeenkomsten voor de beheerders van
de huizen.
Een van de problemen waar de natuurvriendenhuizen mee te maken hebben is de vergrijzing onder
de vrijwilligers. De oude garde blijft actief, maar
het is moeilijk fris bloed aan te trekken.
Het Nivon ondersteunt de beheerders van natuurvriendenhuizen bij het werven en begeleiden van
vrijwilligers. Er is een scholingsprogramma opgesteld waarin de 5 B’s van het vrijwilligerswerk centraal staan: binnenhalen, belonen, behouden,
begeleiden en beëindigen.
In het natuurvriendenhuis in Oisterwijk heeft een
pilotproject plaatsgevonden over herverdeling van
taken en het binnenhalen van nieuwe vrijwilligers.
De ervaringen binnen dit project hebben onder
meer geleid tot een speciale wervingsfolder die is
gericht op gasten van natuurvriendenhuizen.
Onder deze gasten zijn potentiële vrijwilligers te
vinden, is de gedachte achter de folder. Ook worden de huiswachten gestimuleerd om gasten aan
te spreken en hen te interesseren voor vrijwilligersfuncties.

grijzen is. Het Nivon probeert de natuurvriendenhuizen te ondersteunen door speciale cursussen te
geven voor vrijwilligers die zelf weer vrijwilligers
begeleiden.
Een ander probleem is dat de gasten steeds meer
luxe verwachten. Soms speelt De Hoogkamer op
deze wensen in, bijvoorbeeld tijdens speciale
weken waar veel ouderen verwacht worden. Dan
hoeven de mensen niet zelf te koken. Ook bij verbouwingen houdt de Hoogkamer rekening met de
eisen die door gasten en instanties (brandweer,
keuringsdienst van waren) worden gesteld.

Informatie
Nivon - Landelijk Bureau
Hilversumstraat 332
1024 MB Amsterdam
Tel. (020) 435 07 00
Fax (020) 637 65 33
E-mail info@nivon.nl
Website www.nivon.nl
Het Nivon geeft het ledenblad de Toorts uit en
heeft folders over de verschillende activiteiten.

Organisatie
Natuurvriendenhuis De Hoogkamer wordt beheerd
door een bestuur en twintig huiswachten. Het
bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris en
penningmeester, iemand voor de technische
dienst, iemand voor de reserveringen, een coördinator huiswachten en een hoofd huishoudelijke
dienst. De huiswachten hebben steeds in duo’s
een week lang dienst. Hun taken bestaan onder
meer uit het ontvangen van de gasten, de overnachtingen afrekenen en het verdelen van de corvee-taken.

Recreatie

Financiën
Een natuurvriendenhuis is in principe zelfvoorzienend. De gasten brengen jaarlijks voldoende geld
binnen om een huis draaiende te houden. Zijn er
extra uitgaven nodig, zoals voor verbouwingen, dan
springt het Nivon bij. Vroeger werden de grote klussen ook door vrijwilligers gedaan. Tegenwoordig is
dat niet meer haalbaar en huurt men professionals
in.
Ontwikkeling
Een probleem bij de natuurvriendenhuizen zoals
De Hoogkamer in Vlaardingen is dat het moeilijk is
om aan nieuwe vrijwilligers te komen. Dit betekent
ook dat het vrijwilligersbestand ernstig aan het verKampeerterrein De Hoogkamer

