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Verslag kampeerweek Bathmen 

 
Vekabo camping ‘De Flierweide” in Bathmen van 27 augustus tot 3 september 2022 

 

Bathmen 

Bathmen was ooit een zelfstandige gemeente maar zoals het in veel delen van Nederland gaat en is 

gegaan, de overheid zweert bij schaalgrootte en efficiency waardoor veel gemeenten zijn of worden 

gedwongen tot fuseren, in dit geval met Deventer. Nog steeds blijkt uit onderzoek dat het merendeel 

van de inwoners van Bathmen dit betreuren. Het dorp en haar omgeving straalt een echt agrarisch 

verleden uit waarbij de ontwikkelingen van na WOII niet hebben stilgestaan. Het van oorsprong mooie 

coulissen landschap met kleinschalige landbouw is ingeruild voor grootschalige percelen waar je als 

recreant zeker in het najaar rekening mee moet houden. Dan wandel of fiets je vaak tussen grote vel-

den door met aan de ene kant hoog opschietende mais en aan de andere kant percelen met Engels 

raaigras. Deze vormen van agrarische monocultuur zijn er de oorzaak van dat er geen bloemen in 

groeien behalve een beetje in de bermen en dus geen insecten aantrekken waardoor er ook geen vo-

gels op af komen. Gelukkig zijn er ook nog stukken mooie natuur te vinden, zeker als je tochten maakt 

middels de fietsknooppunten want die voeren je zoveel mogelijk langs afwisselende en autoluwe fiets-

paden. 

 
 

De camping 

Voor een aantal van ons was het een hernieuwde kennismaking. Ook in 2019 zijn we hier neergestre-

ken met dit verschil dat de groep toen groter was en we veel dichter bij elkaar stonden. Dat betekende 

destijds minder ruimte per caravan of camper wat uiteindelijk niet echt was bevallen. Nu stonden we 

met 12 deelnemers op twee naast elkaar liggende velden en op royale plekken welke ook nog eens 

waren voorzien van bijvoorbeeld de mogelijkheid om het zg. “grijze” afvalwater rechtstreeks te lozen 

op het riool. Best wel luxe dus. Alleen ondergetekende stond op een derde veld maar dat kwam omdat 

hij zich pas heel laat had aangemeld voor deze week. 

De eigenaar van de camping wil niet dat je met auto en caravan naar de kampeerplek rijdt en zorgt zelf 

voor het plaatsen van de caravan inclusief het in de breedte waterpas stellen. Ook bij vertrek wordt je 

caravan zeg maar aangehaakt aan de auto afgeleverd inclusief de controle van de verlichting, wat een 

service. En de sanitaire voorzieningen zijn ronduit 1e klas met voldoende douches en toiletten welke 

er altijd schoon bij stonden. Er wordt hier goed op de “winkel” gepast. 

Bijzonder was wel de staat waarin de grasvelden verkeerden waar omheen de kampeerplekken zijn 

gesitueerd. Alles werd dagelijks besproeid wat mogelijk was doordat de camping over een eigen wa-

terput beschikt welke vele jaren geleden is geslagen en er daardoor onbeperkt beregend kan worden. 
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Activiteiten 

Wat Elly op enig moment constateerde was iets waar je vooraf niet over nadenkt en dat was de grootte 

van de groep. We waren met 12 deelnemers waaronder Ton als nieuw lid. Het was best wel bijzonder 

om op enig moment te constateren dat er groepsgesprekken ontstonden waar iedereen gelijktijdig 

aan deelnam. En het ging dan over de meest uiteenlopende onderwerpen van klimaat tot aan pensi-

oenen en vele andere zaken. Als de groep groter is ontstaan er meestal kleinere groepjes die met elkaar 

in gesprek gaan, nu nam van tijd tot tijd iedereen en gelijktijdig deel aan de gesprekken over een be-

paald onderwerp. Intiem en ook heel erg gezellig waarbij er weer flink en veel is gelachen. 

Henk had als bekende in deze streek een aantal prachtige fietstochten bedacht waar dan ook driftig 

gebruik van is gemaakt. Daarbij tot de ontdekking komend dat je dezelfde tocht best twee keer kunt 

doen maar dan in tegengestelde richting wat weer tot een andere beleving van de omgeving en de 

natuur leidde. 

Ons nieuwe lid Ton had een bijzondere ervaring op het gebied van de huur van een e-bike. De dealer 

gaf Ton een e-bike mee met de mededeling dat deze € 250 per week ging kosten. Ton vond dit wel een 

beetje prijzig maar ja, hij kende deze markt niet en dacht: het zal wel goed zijn, tenlsotte zijn het kwets-

bare dingen met een batterij die ook niet het eeuwige leven heeft. Om later op de dag een belletje te 

krijgen van de dealer dat hij zich had vergist en dat de huur de helft bedroeg. Hij was er abusievelijk 

van uitgegaan dat het om twee fietsen ging wat bij een echtpaar wel gebruikelijk moge zijn maar ja, 

die “luxe” kennen wij niet (meer      ). 

Vooral in de vroege ochtend werden we getrakteerd op o.a. het luide gekoer van de houtduiven maar 

naar later bleek dat niet iedereen dit op prijs stelde, ze werd er zo vroeg wakker van. En ja, kamperen 

en leven in de natuur brengt nu eenmaal een ander leef ritme en andere geluiden met zich mee. 

Zowel een dagtrip naar Deventer als naar paleis Het Loo in Apeldoorn waren leuke onderbrekingen 

van het vele fietsen wat we normaliter doen. Voor de liefhebbers dan ook prima gelegenheden om de 

kennis van de geschiedenis en cultuur verder uit te breiden of te versterken. 

 

  

 


