
Ondernemer aan het woord

Wie zijn jullie en wat doen  
jullie? ‘Sasja Wiegersma,  
mede-eigenaar van natuurkam-
peerterrein ‘Het bos roept!’, gestart 
in juni 2017. Daarnaast moeder 
van 4 kinderen en medevennoot 
met man in een akkerbouw- en 
plantenteeltbedrijf in de Wierin-
germeerpolder. Gidus Hopmans, 
zwager van Sasja en teruggekeerd 
uit de stad naar de geboortestreek. 
Werkzaam als ontwerper, veel 
gewerkt voor architectenbureaus in 
Amsterdam. En nu mede-eigenaar 
van natuurkampeerterrein ‘Het 
bos roept!’ Het natuurkamperen 
wordt steeds populairder. We willen 
ontspanning in de natuur en we 
worden steeds bewuster van onze 
omgeving en hoe we daar mee 
om moeten gaan. Onze ambitie is 
om deze bewustwording van de 
mensen kracht bij te zetten. Een 
plek creëren om deze behoefte in 
te vullen.’

Waarom ondernemen jullie in 
de Kop van Noord-Holland?
‘De plek was een gegeven, een 

oud Staatsbosbeheer kampeer-
terrein in het Robbenoordbos. 
Een kans om in een prachtige 
plek het ‘nieuwe kamperen’ neer 
te zetten. Ruim en in de natuur 
op een duurzame manier mensen 
hiervan te laten genieten. De Kop 
van Noord-Holland heeft prachtige 
verborgen en onontdekte plekjes. 
Hier zijn we rijk aan natuur én  
cultuurlandschap waar veel  
mensen nog onbekend mee zijn.  
Hier zijn kansen te over om te  
benutten. Wij zagen juist de Kop 
als kans om iets nieuws neer 
te zetten. Iets wat hier nog niet 
bestaat.’  

Wat maakt deze regio voor jullie 
bijzonder? ‘Voor ons is de kans 
van de Kop de afstand. We zijn op 
iets grotere afstand van de grote 
steden. Hier krijgt men het gevoel 
in the middle nowhere te komen. 
En ook dat gevoel wordt gezocht. 
Het nog niet bekende, het onont-
dekte. Maar het is toch op een 
redelijk snelle manier te bereiken. 
Ver weg, maar toch dichtbij.

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