
In 1979 woonden wij ( Ben, Nel met onze kinderen Irene, Leon en Marcel) 
in Haarlem en werkte ik als hoofd administratie bij HONIG MERKARTIKE-
LEN in Koog aan de Zaan. HONIG was onderdeel van de KSH (Koninklijke 
Scholten Honig) en die ging failliet door een mislukte investering in een 
Maissuiker fabriek in Londen. De Honig groep werd verkocht aan CSM 
(Centrale Suiker Maatschappij) Het gevolg voor mij zou zijn dat ik op het 
hoofdkantoor van CSM aan de Keizersgracht in Amsterdam moest gaan 
werken en daar voelde ik niets voor. Wat te doen ?

40 jaar recreatieondernemer in Brabant

Het roer om….. 
We besloten het roer helemaal om 
te gooien. Onze familie bestond vnl. 
uit zelfstandige ondernemers. 2 zwa
gers speelden met het idee om in de 
recreatie “iets te gaan doen”.  Ik zag 
daar ook wel wat in dus gingen we 
op zoek naar een groot recreatiebe
drijf. De grootschalige recreatie was 
sterk in opkomst. Ik zou het dan 
gaan leiden en de zwagers zouden 
helpen met de financiering. Er 
werd een BV opgericht.
Eenmaal op de markt werden we 
overspoeld met aanbiedingen 
van kleine en grote parken en na 
veel zoek en rekenwerk kwamen 
we uit bij Kempenbos Recreatie in 
Baarschot. In augustus 1980 waren 
we met de kinderen en een vouw
wagen op vakantie aan de Loire 
in Frankrijk. Van daaruit belde ik de 
makelaar dat we Kempenbos wilde 
overnemen.  Met een tussenstop op 
de camping in Parijs om daar Joop 
Zoetemelk de Tour te zien winnen 
gingen we naar huis en troffen we 
onze voorbereidingen voor vertrek.

Ik vertrek 
Woensdag 1 oktober 1980 was het 
zover. Met een geleend volkswagen
busje de huisraad in geladen en op 
naar Baarschot. omdat het woensdag 
was verzuimde de kinderen maar 
een halve dag van school want de 
volgende dag gingen ze in Diessen 
naar school. Eerder waren ze daar al 
een middagje geweest om kennis te 
maken. Nog maar net koud binnen in 
de lege receptie van het park ging de 
telefoon en verhuurden we de eerste 
bungalow. De start van het recreatie
bedrijf gaat al terug naar 1936. Onder 
de naam “Uit en Thuis” werden 6 
houten bungalowtjes gebouwd in 
het stukje bos van 2 ha. voor het per
soneel van een Broodfabriek uit Den 
Haag.  In de jaren 60 werd door de 
toenmalige eigenaar respectievelijk 
het achterliggende bos en 2 jaar later 
de oude boerderij aan de voorzijde 

gekocht waarmee het totaal op 16 HA 
kwam. Toen wij het overnamen be
stond het bedrijf uit 3 onderdelen. 
180 plaatsen voor stacaravans, 20 
stenen bungalows en 200 kampeer
plaatsen voor de tent en toercaravan.  
Naast de nieuw gebouwde toiletge
bouwen werd de oude boerderij in
gericht als kantine en winkeltje.

Soepele start 
Onze start ging eigenlijk heel soepel. 
De pachters van winkel en kantine 
meldden zich al snel, we maakten 
kennis met vaste stacaravan gasten 
en ook de seizoengasten met een 
toercaravan meldden zich al snel. 
Hoewel we in principe dezelfde 
regels hanteerden als de vorige ei
genaar, bleek al snel dat wij die wat 
soepeler hanteerden en dat werd 
wel gewaardeerd. Dat wil overigens 
niet zeggen dat er geen problemen 
waren. De pachter van de winkel 
ging na het eerste jaar failliet,  en 
de pachter van de kantine ging in 
het 3de jaar met gasten in de fout 
waardoor ik het contract opzegde. 
De nieuwe pachter van het winkeltje 
nam toen ook de pacht van de kan
tine over maar ook die ging een jaar 
later failliet.  We besloten toen alles 
in eigen beheer te doen en namen 
personeel in dienst voor de winkel 
en de kantine.

Campinglife 
De eerste 10 jaar was onze aandacht 
vooral gericht op het toeristisch 
kamperen.  Met Pasen ging de cam
ping open en kwamen de seizoen 

kampeerders hun caravan plaatsen 
en met Hemelvaart en Pinksteren 
was de eerste topdrukte met o.a. 
het pinksterkamp van de zwemclub 
uit Vugt. Met dat kamp en ook in het 
hoogseizoen werd een paar keer 
een eucharistie viering opgedragen, 
door de pastoor van Haghorst, op 
het voetbalveld.  Veel jongens en 
meisjes uit Diessen en omgeving 
vonden bij ons een vakantiebaantje 
als schoonmakers van toiletgebou
wen of als keukenhulp. Verenigin
gen zoals de Volksdansgroep de 
Divolda’s,  het TOV koor uit Tilburg 
etc. kwamen regelmatig optreden 
voor de gasten. Het gilde van Dies
sen kwam een paar keer in vol ornaat 
vaandel zwaaien met de standaard 
ruiter. Het hele seizoen was altijd vol 
activiteiten voor zowel de kinderen 
als voor de volwassenen. Voor de 
organisatie van die activiteiten was 
er volop hulp van een groot aantal 
vrijwilligers. Vooral kinderen van vas
te stacaravan eigenaren en seizoen
gasten. 

De markt veranderde 
De ontwikkeling van de recreatie
markt ging razend snel en einde 
jaren 1980 werd steeds duidelijker 
dat we, wilden we overleven,  mee 
moesten gaan met deze ontwikke
ling. We maakten samen met de Re

cron (de landelijke organisatie 
van campings) een totaalplan 
voor de komende jaren. De 
eerste fase was de sloop van 
de oude boerderij en daarop 
een grote recreatiezaal en ge
luiddichte Disco. Al tijdens de 
bouw bleek dat de plannen 
niet realistisch waren en dat de 
berekeningen van de Recron 
adviseurs veel te optimistisch 
waren. 1989 en 1990 waren,  
door het weer, slechte cam

pingjaren.  De financiële druk werd 
daardoor loodzwaar. Let wel, het 
park was aangekocht bij een rente
stand van 12% (!). Tenzij we met een 
duidelijke oplossing zouden komen 
was de overlevingskans heel klein.

Crowdfunding 
De handdoek in de ring gooien ligt 
niet in onze aard dus besloten we 
het roer drastisch om te gooien en 
het kampeer gedeelte en het bun
galowparkje om te bouwen tot een 
modern vakantiepark. Door middel 
van crowdfunding, zou je nu zeg
gen, werd het park gefinancierd. 
 Beleggers kochten de bungalows 
die vervolgens werden gebouwd. 
Dat was de nieuwe trend en we von
den snel een projectontwikkelaar die 
daarin gespecialiseerd was. We kre
gen groen licht en in 1999 werd de 
laatste bungalow van de 140 opge
leverd. Creatief Vakantieparken (wat 
later Landal Greenparks werd) kreeg 
het alleenrecht op verhuur en voor 
het beheer hadden we een contract 
met de vereniging van eigenaren af
gesloten. Door de verkoop van de 
kavels konden we de financiering 
afbouwen en de centrale voorzie
ningen renoveren.  De kantine werd 
restaurant met een goede keuken 
etc. Ook de infrastructuur van het 
stacaravanpark werd aangepakt. We 
waren weer klaar voor de toekomst. 
Het bungalowpark kreeg de naam 
Duc De Brabant. 

Meer luxe 
Het park draaide vanaf de start 
erg goed. Langzaam werden er 
bungalowtypes ontwikkeld die de 
bezetting en het succes verder ver
grootte. Bungalows met sauna en 
zonnebank, met een jacuzzi in de 
tuin. Bungalows volledig aangepast 
voor mindervaliden, en bungalows 
bestemd voor vakanties voor gezin
nen met een ziek kindje via Stichting 
Gijsje Eigenwijsje. Ook werden er in 
2003 nog luxe blokhutten, voorzien 
van stoomdouche cabine en 2per
soon bubbelbad, geplaatst om de 
bungalowcapaciteit nog wat te ver
groten.
Onze 2 zoons Leon en Marcel, werk
ten mee in het bedrijf en wilden daar 
wel hun toekomst in vinden maar 
dan wel als medeeigenaren.  Ik stel
den voor om de twee participeren
de zwagers uit te kopen en dat werd 
uiteindelijk na veel overleg met ad
viseurs en accountant gerealiseerd  
We waren eigen baas.

De regio is key 
In de loop der jaren kwam het be
sef steeds meer dat de omgeving 
een van de belangrijkste factoren 
was voor gasten om voor ons park 
te kiezen. Door ondernemersclub 
Land van de Hilver kwamen we 
steeds meer in contact met collega 
ondernemers in de regio en begon 
er een samenwerking. We ontwikkel
de arrangementen om activiteiten 
van deze ondernemers aan elkaar 
te koppelen en er werden in het ge
bied veel initiatieven ontwikkeld om 
de regio meer en meer in te richten 
voor toerisme. 

Veel groepen vonden de weg naar 
ons park voor een dagje Land van 
de Hilver. Dit was gunstig voor onze 
horecaomzet.

Groei 
Deze ervaring sterkte ons in het idee 
het park nog verder te laten groei
en. Extra bungalows bouwen bleek 
een brug te ver maar een inbreiding 
binnen de eigen hekken was wel een 
realistische stap. In 2007 werd een 
hotelaccommodaties gebouwd. 

20 hotelkamers voor toeristen maar 
ook voor kleine groepen. Zowel zake
lijk als recreatief. Een markt die niet 
concurreert met onze bungalowpro
duct en wat voor een welkome extra 
stroom gasten voor ons restaurant 
zorgde. Het bleek een gouden greep 
te zijn. In 2008 heeft burgemeester 
huisman het hotel feestelijk geo
pend. Tegelijk droeg ik formeel het 
beheer van het park over aan de 
zonen.

Ander volk over de vloer 
Door het overgaan op luxe bunga
lows en het hotel veranderde ook 
het soort gasten.  De gemoedelijk 
kampeerders die volop met elkaar 
en met allerlei,  door ons en de vaste 
gasten, georganiseerde activiteiten 
vakantie vierden, werden vervan
gen door gasten die meer met hun 
eigen gezinnetje vakantie vierden 
en geen behoefte hadden aan geza
menlijke activiteiten. We ontvingen 
ook diverse bijzondere gasten. Zo 
woonde Hans Klok hier tijdelijk toen 
hij een bungalow huurde voor de 
zomermaanden omdat hij op de Ef
teling elke dag een show deed. Maar 
ook  diverse BNer en internationale 
artiesten en theatergezelschappen 
wisten onze herberg te vinden tij
dens hun tours. 
Zo mochten we onder meer Mr. 
Pieter van Vollenhoven ontvangen. 
Maar ook Kensington, leden van 
het Deens koningshuis, Mariska van 
Kolk, Natasja Froger, Jan Kooijmans 
en  diverse keren het Russisch Kozak
kenkoor van Marcel Verhoef.

40 jaar 
1 oktober zijn we 40 jaar aan het on
dernemen in Baarschot. Het waren 
40 mooie en avontuurlijke jaren. We 
hebben geen moment spijt van de 
sprong in het diepe. Onze familie 
is nog niet klaar in Baarschot. Zelf 
verhuisden we in 2010 naar Goirle 
om meer afstand te nemen en meer 
gebruik te kunnen maken van onze 
camper waarmee we steeds vaker en 
langer door Europa zwerven, want 
vakantie is nog steeds ons leven.
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Eerste steen  legging hotel

Hardloop wedstrijd!

Bungalette uit 1985

Hoe het begon: de receptie aan huis!


