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VOORST - De eerste campinggasten op boerderij De Adelaar meldden zich in 1988. Zij verdrongen de fruit-
tak die toen werd vervangen door een mini-camping.

Nu, 22 jaar later ondergaat het monumentale boerenerf aan de Rijksstraatweg in Voorst opnieuw een ver-
andering: de minicamping, zeg maar boerencamping wordt getransformeerd in ‘kleine camping’. Dit keer 
moeten daarvoor de melkkoeien wijken.

De Geesjes en Nelly’s zijn al opgehaald met de veewagen en de ‘verbouwing’ is in volle gang. In het voormali-
ge tanklokaal wordt een nieuwe sanitairruimte ingericht en in de voormalige ligboxenstal verrees een skybox. 
Het biedt de campinggasten en bezoekers van kinderpartijtjes uitzicht op zoogkoeien die de plaats innemen 
van de melkkoeien. ,,De Adelaar blijft wel een boerencamping met vee dat hier niet alleen voor de show 
rondloopt’’, zegt Cobie Smeenk. ,,We houden de meeste grond ook zelf in gebruik voor de brandrode runde-
ren waar we voor hebben gekozen. Dat is een sterk, oud Nederlands veeras. Ze zijn bijna winterhard. Alleen 
met de ergste kou houden we ze op stal.’’

De familie Smeenk - Cobie, echtgenoot Wim en hun drie zonen - bewonen pachtboerderij De Arend die on-
derdeel is van landgoed Beekzicht. Een huidige minicamping telt maximaal 25 plekken. De zogeheten ‘kleine 
camping’ waar de familie naar toe wil, telt maximaal 75 plekken. Smeenk: ,,Onze insteek is vijftig plekken. We 
houden ook vast aan de naam boerencamping vanwege de sfeer die we willen creëren.’’

Na de verbouwing binnen, hoopt de familie Smeenk om in het najaar de bestaande kampeervelden te kunnen 
uitbreiden in de richting van de Voorster beek die achter het bedrijf stroomt. ,,Waterschap Veluwe wil daar 
met de beek aan de slag. Er worden vistrappen in aangelegd en het is de bedoeling om de beek meanderend 
aan te leggen. Daardoor komt die dichterbij de camping te liggen. Tussen de nieuwe en oude loop wordt vier 
hectare nieuwe natuur ontwikkeld waar onze campinggasten gebruik van kunnen maken. Wij denken aan 
wandelpaden, waterpartijtjes en rustplekken.’’ De aanpak van de beek gaf voor de familie Smeenk de doorslag 
om uit te breiden naar een grotere camping en daar de hoofdbron van inkomsten van te maken. De uitbrei-
ding kan niet zonder aanpassing van het bestemmingsplan. Daar is al een aanvraag voor ingediend bij de 
gemeente Voorst. De wijziging is tevens nodig om in een van de monumentale schuren op het erf de moge-
lijkheid te bieden voor dagrecreatie.


