
 

Uitnodiging Camping Onbestemd

Geachte Statenleden,

De bodemdaling in het veenweidegebied brengt grote uitdagingen met zich mee.  Hoe moet dit nu 

verder? We nodigen u uit voor een uniek en creatief debat over de toekomst van het 

veenweidegebied tijdens Camping Onbestemd op vrijdag 6 en zaterdag 7 juli. 

Tijdens Camping Onbestemd gaan we op creatieve wijze met elkaar in debat te gaan over de 

toekomst van het veenweidegebied. Gedeputeerde Mariette Pennarts is enthousiast over deze 

aanpak en zal ook aanwezig zijn. Er komen bijdragen van lokale helden als veehouder Jaco de Groot 

die de wereld heeft rondgereisd met een prestigieuze Nuffield beurs; een beurs voor voorlopers op 

het gebied van landbouw. Er is muziek, theater en een lokaal diner. Ook is er gelegenheid om te 

overnachten. Bent u er ook bij?

De organisatie van Camping Onbestemd is in handen van de Stichting Camping Onbestemd. Zij 

beloven ons in Kamerik, bij boer Bert (de Groot) een ‘volledig verzorgde reisbeleving door nieuw 

Nederland’. 

Meer informatie vindt u op de website van Stichting Camping Onbestemd: 

www.campingonbestemd.nl. Voor de eerste vijf Statenleden die zich aanmelden zijn vrijkaarten 

beschikbaar.  Wilt u graag  een vrijkaart, mail dan naar gerard.agterberg@provincie-utrecht.nl.

Wij stellen uw deelname zeer op prijs

Vriendelijke groet,

  

Job van Ameron, directeur programmabureau Utrecht West.

Gerard Agterberg projectleider bodemdaling provincie Utrecht.

 

PROGRAMMA 6 - 7 Juli 2018 



  

Vol bescheiden trots volgt hieronder de laatste conceptversie van het programma. 

Heb je vragen, mail gerust naar campingonbestemd@gmail.com 

  

Vrijdag  

  

11:45 uur Inloop en ontvangst op het erf van Boer Bert, ’s-Gravensloot 14, Kamerik. 

12:00 uur Ontvangst bij Boer Bert met koffie/thee en lokaal lekkers  

12:10 uur Opzetten tenten & Creatief met hooi. Onder leiding van kunstenares Eveline (PlayArt) 

bouwen we aan ons kampement. 

12:30 uur Rondleiding over over het bedrijf van Boer Bert 

13:00 uur De polder in! Met onder meer: 

     Expeditie door het veenweidegebied, met een bezoek aan bijzondere ondernemers en kunstenares 

Pia die vertelt waarom  

     ze onbereikbaar woont. 

     Ook krijgen we korte pitches van een breed scala aan deskundigen, lokale helden, bijzondere 

ondernemers, 

     beleidsmakers en bestuurders. 

17:00 uur Terug op de camping met een drankje en hapje. 

17:05 uur  Verwerking van de gesprekken en indrukken met creatieve vorm  

17:30 uur Borrel met live muziek van de Smeden van Apollo 

18:00 uur Dichtworkshop met Tim Pardijs 

19:00 uur Lokaal diner  

20:00 uur De Smeden van Apollo spelen een digestive 

20:30 uur Bewoners, lokale helden en andere geïnteresseerden schuiven aan in het Pop-up 

Poldercafé waar boerenzoon Jaco de 

                Groot een impressie geeft van zijn wereldreis Bodemdaling. 

21:00 uur Actieve, creatieve en oplossingsgerichte sessies naar aanleiding van het verhaal van Jaco. 

21:45 uur Optreden campingdichter Tim Pardijs  



22:00 uur De Smeden van Apollo spelen bij het kampvuur 

23:00 uur Bar dicht 

24:00 uur Slapen 

  

Zaterdag 

  

08:30 uur Yoga  

09:30 uur Bijzonder ontbijt  

11:00 uur Naar de Kaasexperience 

13:00 uur Terug op de camping, inpakken, uitzwaaien en Einde Camping Onbestemd


