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Camping Het Goeie Leven in Eerde  
 

“Alles moet bijzonder zijn” 
 
Dit voorjaar opende Jelt van Veenendaal, samen met zijn vrouw Ellen en zijn 

schoonzus Anke en zwager Johann, in Eerde (gemeente Veghel) camping Het 

Goeie Leven. Genieten, puur natuur en aandacht voor de streek, dat zijn 

belangrijke kernwaarden van het bedrijf. Een bedrijf dat niet zonder slag of 

stoot tot stand kwam. 

 

Het Goeie Leven is een echte 
familiecamping. Er zijn 54 
kampeerplaatsen, alle 
bijzonder ruim. Kamperen kan 
in een eigen tent of caravan of 
in een volledig ingerichte 
safaritent. Verder is er een 
bistro, waar zowel 
campinggasten als andere 
bezoekers terecht kunnen en 
er is een winkel met 
streekproducten.  
 
Het terrein van Het Goeie 
Leven is vier en een halve 
hectare groot. Dit terrein is 
door de ondernemers in 
samenwerking met Brabants 
Landschap ingericht. 
Natuurlijke elementen, zoals heide en een waterpoel, zijn aangelegd om de van oudsher 
voorkomende flora en fauna weer te herstellen. Met gebiedseigen beplanting is gezorgd 
voor een natuurlijke overgang tussen het bedrijf en het bos dat er direct aan grenst. 
 
Goed leven 

‘Het Goeie Leven’, is niet zomaar een naam. “Wij willen zelf goed leven”, vertelt Jelt van 
Veenendaal, “dat betekent: genieten van de natuur, lekker eten en drinken, leuke dingen 
doen. En we willen onze gasten dat gevoel ook geven. Alles moet bijzonder zijn op ons 

bedrijf.” Waar moet je dan aan 
denken?  De gebouwen die fraai zijn 
vormgegeven en volledig uit 
duurzame materialen bestaat, de 
bistro waar veel streekproducten uit 
het seizoen op het menu staan, een 
zwembad gestookt met een 
houtkachel waarvoor de gasten zelf 
het hout kunnen sprokkelen en een 
kaasmakerij waar kinderen zelf 
kaas kunnen maken van melk van 
koeien die zij eerder zelf op een 
nabijgelegen boerderij gemolken 
hebben. 
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Van droom naar concreet plan 

Van Veenendaal: “Ik had eigenlijk al jaren het idee om ooit een camping te starten. Dat 
idee werd meer concreet toen ik in 2004 samen met andere burgers meedacht met de 
gemeente Veghel over een nieuwe toekomstvisie voor de gemeente.” De gemeente 
constateerde dat de landbouw sterk terugliep en dat verpaupering van het platteland 
dreigde: hennepteelt, caravanstallingen. Burgers werd gevraagd om mee te denken over 
nieuwe oplossingen. Voor het gebied Vlagheide, bij Eerde, werd een toekomst gezien als 
nieuw toeristisch gebied. Jelt van Veenendaal: “En juist op deze plek hadden mijn 
schoonouders een stuk agrarische grond. Dat is het moment geweest dat de gedachte 
om een camping te starten tot een concreet plan uitgroeide.” 
 
Een gezamenlijk project zou het worden, van Jelt en Ellen Veenenendaal en Ellen’s zus 
Anke en haar man Johan. “Anke en Johan speelden al langer met de gedachte om een 
restaurant te starten.”, vertelt Jelt van Veenendaal, “Ons idee was nu om een combinatie 
te maken tussen een camping en een bistro.” Een jaar lang werkte het viertal aan het 
plan. Ze gingen op veel plekken in het land kijken om helder te krijgen wat hen aansprak 
en wat vooral niet. Zo kregen zij steeds beter voor ogen wat voor type bedrijf zij wilden 
maken. “Eigenlijk was dat een type zoals ze er nog niet zijn”, vertelt Jelt van 
Veenendaal.  
 
“Grote campings met honderden plekken vinden wij te onpersoonlijk, kleine campings 
bieden veelal weinig luxe en comfort. Wij kiezen voor iets daar tussenin: een mooie 
camping, met een heel eigen stijl en een persoonlijke benadering.” 
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Een proces vol met hobbels 

In 2005 was het plan klaar en presenteerde Jelt van Veenendaal het aan de 
buurtbewoners. “En dat was een hele positieve bijeenkomst. Er waren drie bezwaren bij 
de omwonenden; ze wilden de entree aan de andere kant van het terrein, de 
kinderspeelplaats wilde men verder van de huizen vandaan en men wilde dat er minder 
plekken zouden komen dan de toen geplande 200. Nog diezelfde bijeenkomst heb ik 
alternatieven voorgesteld en daar waren we het met elkaar over eens. We hebben de 
avond toen samen met een biertje afgesloten.”, vertelt Van Veenendaal.  De hoop was 
dat het vanaf dat moment snel zou gaan. Maar dat viel bitter tegen. 
 
Het begin verliep nog voorspoedig. Op het principeverzoek dat de ondernemers indienden 
bij de gemeente werd door B&W positief gereageerd, zij het dat zij maximaal 90 plekken 
wilden toestaan. “Een aantal waarmee wij eigenlijk prima kunnen leven”, aldus Jelt van 
Veenendaal. “We zitten hiermee op een zelfde dichtheid als natuurkampeerterreinen. Dat 
past erg bij het type camping dat we willen zijn. We zijn zelfs met een stuk minder dan 
het toegestane aantal plekken gestart. En daar blijven we misschien ook wel bij. De 
trend is dat veel kampeerders steeds meer comfort en steeds meer ruimte willen. Wij 
kunnen dat bieden.” 
 
Vervolgens moest een groot aantal onderzoeken plaatsvinden, zoals op het gebied van 
archeologie en flora en fauna, moest het plan meer gedetailleerd worden uitgewerkt en 
moesten de vergunningen, bijvoorbeeld voor de omvorming van de agrarische 
gebouwen, in orde gemaakt worden. “Vooral met de onderzoeken verliep het moeizaam’, 
aldus Van Veenendaal. “Inmiddels had een klein groepje buurtbewoners zich 
georganiseerd onder de naam ‘Actiecomité Toerisme Nee’. En de gemeente was 
weliswaar voorstander van de komst van ons bedrijf, maar wilde voorkomen dat er 
procedurefouten gemaakt zouden worden die dit actiecomité wapens zou geven om 
bezwaar te maken. Onderzoeksrapporten moesten daarom vaak terug omdat men nóg 
meer informatie wilde.” 
 
In 2008 was het zo ver dat de gemeente zijn fiat gaf. En ook de juristen van de provincie 
gingen akkoord. Jelt van Veenendaal: “Dit had al met al minstens een jaar langer 
geduurd dan we verwacht hadden. En ook toen konden we nog niet aan de slag; een 
aantal omwonenden bleef bezwaar maken en stapten naar de rechter.” De rechter stelde 
de bezwaarmakers in het ongelijk, maar zij hielden aan: ze stapten naar de Raad van 
State. De Raad van 
State kwam in 2010 tot 
het eindoordeel: de 
camping en de bistro 
mogen er komen.  
 
Over de procedure zegt 
Van Veenendaal: “Waar 
ik moeite mee heb, is 
dat burgers een initiatief 
als dit zo lang kunnen 
tegenhouden. Ook als al 
heel veel is gedaan is 
om de persoonlijke 
hinder voor hen te 
minimaliseren. En zelf 
als het plan, zoals in ons 
geval, prima past in het 
gemeentelijk beleid en 



STIRR - Interessante initiatieven 
 

dat ook een natuurorganisatie als Brabants Landschap enthousiast is. En we hebben de 
processen wel gewonnen, maar de energie die het kost is enorm en de vertraging is heel 
vervelend.” En als beginnend ondernemer sta je erg alleen, constateert Van Veenendaal: 
“Ik ben blij met de hulp die we op onderdelen hebben gehad van bijvoorbeeld RECRON 
en Brabants Landschap. Maar er is geen instantie waar je kunt aankloppen en die je goed 
helpt in het totale proces. Dat is een gemis.” 
 
Op weg naar een mooie toekomst 

Vanaf 2010 is hard gewerkt om het bedrijf aan het begin van het seizoen 2012 klaar te 
hebben. En dat is gelukt. Een eerste, succesvol verlopen seizoen is net afgesloten.  
En Jelt van Veenendaal is al weer druk bezig met nieuwe toekomstplannen. “Wat ik heel 
goed vond om te merken is dat andere recreatieondernemers heel positief reageerden op 
onze komst. Ze zagen ons niet als concurrent, maar als welkome aanvulling. En zo moet 
dat ook. Zelf juich ik het ook van harte toe als er in de omgeving nog meer 
recreatiebedrijven bijkomen. Zolang ze maar niet anderen gaan imiteren, maar een 
eigen, uniek profiel kiezen. Vandaar dat ik nu bezig ben met andere ondernemers om het 
toerisme in deze regio nog verder te ontwikkelen.” 
 
 
 
Meer informatie over het Goeie Leven: www.hetgoeieleven.nl 

 
 
STIRR, oktober 2012 

 

Foto’s: Het Goeie Leven 


