
Ondernemer aan het woord

Wie zijn jullie en wat doen  
jullie? ‘Wij zijn Eva en Clifton, de  
eigenaren van strandpaviljoen 
Struin in Camperduin. Struin is 
een stoere plek waar onze gasten 
terecht kunnen voor een ultieme 
natuurbeleving, rust en ruimte, 
stiltes en stormen. Het is een 
startpunt voor mooie wandelingen 
en lange fietstochten door de  
duinen, over de dijk, langs het 
strand of in de polder. 
Wij ontvangen veel families en  
bedrijven die midden in de natuur 
willen feesten, vieren en vergade-
ren. Wat ons ‘product’ naast de 
mooie locatie zo uniek maakt,  
is dat we een intensieve samen-
werking hebben met uitjesbureau 
De Jongens uit Schoorl en het 
naastgelegen Strandhotel  
Camperduin. Met elkaar hebben 
we arrangementen ontwikkeld 
waarbij we gebruik maken van el-
kaars kwaliteiten. Hier zijn al mooie 
dingen uit voortgekomen. Zo 
hebben we met elkaar en andere 
ondernemers uit Camperduin een 
speelschip kunnen realiseren.’

Waarom onderneem je in  
Holland boven Amsterdam?
‘Voornamelijk de plek. Echt een 
heel bijzonder gebied. Wij zijn 
bijvoorbeeld heel trots op het 
nieuwe strand. In 2014 is er 
30.000.000 kuub zand neer- 
gelegd en ruim 14 hectare  
helmgras geplant. Daarnaast 
hebben we in Camperduin een 
lagune met gigantisch speelschip.  
De lagune is het enige meer in 
Nederland op een strand.  
Lekker om te zwemmen en  
een unieke plek voor strand- 
activiteiten.’

Wat maakt deze regio voor jou 
bijzonder? 
‘De veelzijdigheid van het gebied. 
Het drukke en gehaaste Amster-
dam om de hoek, maar in onze 
regio is het vaak heel rustig.  
Zelfs met mooi weer. Een plek 
van alles en toch een plek van 
niets. Dijk én duinen. Polders  
met strand aan zee. Echt een 
plek zonder tierelantijnen en 
opsmuk.’

ADVERTORIAL

In een serie van vijf interviews lichten we ondernemers 
uit Holland boven Amsterdam uit. Waarom ondernemen 
ze hier en waarom is het zo’n bijzondere regio?
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