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voorwoord

Camperduin, februari 2014



De ontwikkelingen rondom Kust op Kracht en de Structuurvisie Camperduin zijn 
de afgelopen jaren met grote belangstelling gevolgd door Ondernemersgroep 
Camperduin Aan Zee (Groep CAZ). Parallel hieraan hee" deze groep een eigen 
visie voor het gebied ontwikkeld. Deze is in dit visieboek vastgelegd.

In 2013 hee" Groep CAZ diverse overlegrondes gevoerd met wethouders, 
raadsleden en ambtenaren van de gemeente Bergen en de provincie Noord-
Holland, om haar ideeën en opmerkingen toe te lichten en draagvlak te verkrijgen.

Groep CAZ ziet (eenmalige) ontwikkelkansen op het raakvlak van uitvoering van 
het Kust op Kracht-programma en de Structuurvisie Camperduin. De toevoeging 
van strand, duinen en een lagune in dit gebied zullen een toeristische impuls 
geven. Groep CAZ wil met zorgvuldige, duurzame en kwalitatieve toevoegingen 
het dorp Camperduin en het nieuwe strand verbinden en verrijken.

Diverse initiatieven zijn onderzocht en uitgewerkt om te komen tot een 
versterking van de recreatieve functie van Camperduin. Niet specifiek  gericht op 
verhoging van het aantal bezoekers in het hoogseizoen, maar met name ook in de 
tussenseizoenen en het laagseizoen. 
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1         groep CAZ

Ondernemersgroep Camperduin Aan Zee (Groep CAZ) volgt al jaren 
nauwle#end de voortgang van het Kust op Kracht programma en de 
structuurvisie Camperduin. Tevens hee" Groep CAZ in de afgelopen jaren met 
diverse partijen uitvoerige gesprekken gevoerd en zo de kansen voor het dorp en 
de regio Camperduin in kaart gebracht. 

Een aantal van de ideeën in deze visie komen ook voort uit een passie voor het 
surfen en sporten op zee, het strand en de duinen. Kennis over, en 
betrokkenheid bij het wonen, werken en recreëren op en bij de zee is daarbij de 
bindende factor. Deze bevlogenheid wil Groep CAZ als “locals” graag inze#en 
voor een verbetering van het dorp Camperduin, de duinen en het strand. 

Groep CAZ is in staat lokale marktpartijen te verbinden, hee" een uitgebreid 
netwerk en hee" contacten met investeerders en marktpartijen die 
belangstelling voor deze visie hebben getoond. Doelstelling van Groep CAZ is 
om samen met de gemeente Bergen de ontwikkelingsmogelijkheden te 
onderzoeken voor onder meer een kustbelevingscentrum, een strand-
activiteitencentrum, een nieuw strandpaviljoen en strand- en duinhuisjes met een 
kwalitatief hoogwaardige omgeving als primair uitgangspunt.

De afgelopen 5 jaar hebben de ondernemers van Camperduin zich 
geconcentreerd op evenementen en groepsuitjes. In 2013 organiseerde De 
Jongens uit Schoorl (DJUS) in samenwerking met Struin, het Strandhuis en het 
Strandhotel meer dan 275 bijeenkomsten. Denk hierbij aan vergaderingen/
trainingen, bedrijfsuitjes, bruilo"en en schooluitjes. Daarnaast werden er in 
samenwerking met landelijke partijen meer dan 50 zomerkampen georganiseerd. 

Groep CAZ wordt gevormd door de Strandpaviljoens Luctor et Emergo en 
Struin, Strandhotel en Strandhuis Camperduin, Surfschool Camperduin, 
Evenementenbureau De Jongens uit Schoorl (DJUS) & Beachproof, 
Appartementen De Noordzee, Parkeerplaats Camperduin, Snackstop de 
Rotonde en Ruiterschool Fiona’s Rijplezier.

De visie en deelprojecten van Groep CAZ worden gesteund door (o.a.) Schoorlse 
Reddingsbrigade, Staatsbosbeheer, Hoogheemraadschap Noorderkwartier, 
Samenwerkende natuurverenigingen (waaronder Natuurmonumenten), 
Aannemerscombinatie Van Oord – Boskalis en diverse ambtenaren, raadsleden 
en wethouders van de gemeente Bergen en provincie Noord-Holland. 
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Strandhoofd 30, Camperduin
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2         de ultieme 
natuurbeleving

Camperduin moet een plek worden voor een ultieme natuurbeleving in drie 
verschillende landschappen, niet alleen gedurende de zomermaanden maar het 
gehele jaar. Gezamenlijk sportief en gezond bezig zijn op het strand, in de duinen 
en in zee. Zinneprikkelende en originele excursies, fietstochten en wandelingen 
door de polder en duinen. Een plek met uitzicht en inspiratie. Slapen op het 
strand en educatie in het kustbelevingscentrum zorgen voor deze ultieme 
natuurbeleving. 

Het nieuwe strand en duinen bieden hiertoe alle mogelijkheden, deze kunnen 
echter pas ten volle benut worden wanneer een aantal nieuwe voorzieningen op 
en bij het strand worden gerealiseerd. De architectuur van deze voorzieningen 
moet zowel vernieuwend als passend in het landschap zijn, en onderlinge 
samenhang is een must.

“Form follows function” en “Cradle to Cradle” zijn de uitgangspunten die zorgen 
dat de ervaring van de natuurbeleving wordt versterkt, terwijl het dorp en de 
regio tegelijkertijd een economische impuls krijgen. Net als de natuurbeleving zelf 
zijn de gebouwde voorzieningen stoer, sterk/robuust, sober, van vernieuwbaar 
hout en hebben een natuurlijke uitstraling en waar gewenst ontworpen met 
organische vormen die passen in de natuur.
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Architectonisch moodboard: Stoer, robuust,

hout, natuurlijke uitstraling, organische vormen
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3     haalbaarheid 
en fasering

Groep CAZ is erg enthousiast over het voorgestelde concept en de heldere lijn 
van de structuurvisie Camperduin die Brons en partners landschapsarchitecten 
eind 2013 hee" opgesteld, en is van mening dat deze recht doet aan de 
kwaliteiten van het historische en huidige dorp Camperduin.  De slogan “Sterk, 
Stoer en Sober” sluit uitstekend aan bij de kernactiviteiten en huidige uitstraling 
van Groep CAZ. Aan deze slogan kan wat de ondernemers nog een vierde S 
worden toegevoegd: de S van Sportief!

De gemeente Bergen zal naar verwachting na de verkiezingen de haalbaarheid 
(planning, exploitatie, maatschappelijk) van deze structuurvisie laten 
onderzoeken. Het nieuwe strand, duinen en lagune zullen echter met zekerheid 
worden gerealiseerd in het jaar 2014, met een uitloop naar de eerste hel" van 
2015.

Groep CAZ is van mening dat het voor de hand ligt nieuwe initiatieven op dit 
kwalitatief hoogwaardige nieuwe stuk Camperduin mee te nemen in de 
besluitvorming, en durf te tonen bij het mogelijk maken van nieuwe 
ontwikkelingen en ideeën. Door hier in de besluitvorming over de structuurvisie 
nu rekening mee te houden, kunnen in de komende jaren diverse projecten met 
een unieke kwaliteit worden gerealiseerd. Deze mogelijkheden zullen op hun 
beurt de belangstelling van diverse partijen en nieuwe geïnteresseerden 
(bewoners, toeristen) wekken. Dit zorgt voor een optimale verhouding tussen 
kwaliteit, investeringen en opbrengsten. 

Ook de maatschappelijke haalbaarheid kan op deze manier worden vergroot: 
bewoners zullen inzien dat Kust op Kracht en de Structuurvisie meer zijn dan 
alleen maar de (in hun ogen vaak overbodige) zandoverlast, doordat ook andere 
partijen dan alleen lokale ondernemers bereid zijn in het dorp te investeren.
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BP Surf Rescue, reddingspost/surfclub

Nieuw Zeeland
	  

9	  



Impressie Nieuwe strand Camperduin

(Boskalis – van Oord)
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4        het nieuwe 
strand

De realisatie van de kustversterking van het Kust op Kracht programma, door een 
compleet nieuw, breed en  8 km lang strand aan te leggen, is in Europa niet 
eerder vertoond. Het nieuwe strand biedt ruimte voor natuur, recreatie en sport. 
Wandelaars, badgasten, golf-, wind- en kitesurfers, ruiters en vele andere 
gebruikers zullen hun weg vinden op dit nieuwe strand. De breedte van het 
nieuwe strand maakt strandsporten als blo-karten, buggy-kiten en powerkiten op 
het strand mogelijk.

Deze multi-functionaliteit vergroot de aantrekkelijkheid van Camperduin ook 
buiten het strandseizoen. Veel strandbezoekers willen het hele jaar genieten van 
het strand, mits de faciliteiten en trekkers hiervoor aanwezig zijn. Dit betekent 
dat er een grote behoe"e is aan één of twee jaarrond strandpaviljoens. 

De eerste gedachte van Groep CAZ was om de reddingsbrigade en één van de 
paviljoens te combineren in een multifunctioneel permanent paviljoen op het 
strand. In het buitenland hee" elk strandje, hoe klein ook, een eigen 
reddingspost. Vaak zijn deze posten gesponsord en bieden ook onderdak aan de 
plaatselijke surfclub. De surfcultuur spreekt jongeren erg aan en de 
reddingsbrigade kan zo ook nieuwe vrijwilligers werven. Ook kunnen 
strandgebruikers hier gebruik maken van (koude of warme) douches, 
toiletvoorzieningen, kleedruimte, opslag etc. Door multifunctioneel te denken 
versterken functies elkaar en worden nieuwe gebruikers en investeerders 
aangetrokken. 

De gemeente Bergen hee" aangegeven dat de reddingsbrigade een eigen 
reddingspost op het strand zal krijgen, bestaande uit standaard containers en 
modules. Groep CAZ zou daarom bovengenoemde functies graag onderbrengen 
in een strand-activiteitencentrum, (zie hoofdstuk 6) zodat toch de gewenste 
kruisbestuiving kan ontstaan. 
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BP Surf Rescue, reddingspost/surfclub

Nieuw Zeeland
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Het wrak The Prince George wordt door het kust op kracht project definitief 
onder het zand bedolven. Het meest gefotografeerde wrak van Nederland zal 
vanaf dan niet meer te zien zijn. Groep CAZ hee" het initiatief genomen om een 
groot speeltoestel in de vorm van een “scheepswrak” op het nieuwe strand te 
realiseren (zie pagina’s 17, 18, 19). Dit speeltoestel zal uiteraard voldoen aan alle 
veiligheidseisen en een grote aantrekkingskracht uitoefenen op zowel kinderen 
als volwassenen. Door de constructie slim te ontwerpen kan deze ook gebruikt 
worden voor outdoor kracht- en behendigheidstrainingen, obstacle runs etc.

De nieuw aan te leggen lagune zal een grote aantrekkingskracht hebben op 
watersporters als windsurfers en kitesurfers. Daarnaast wil DJUS de lagune ook 
graag gebruiken voor spel-activiteiten en lage snelheids-watersporten als Stand 
Up Paddlesurfen, kanoën etc. Uiteraard zal de lagune tijdens de piekuren van het 
hoogseizoen bij mooi weer gebruikt worden door vele badgasten. Wat betre" het 
gebruik van zowel de lagune als het strand (zonering) pleiten Groep CAZ en 
DJUS ervoor hiervoor zelf afspraken te kunnen maken met de reddingsbrigade 
en de gemeente, zodat handhaving alleen als achtervang nodig is en de regels 
afgestemd kunnen worden op het daadwerkelijk gewenste gebruik (vermijden van 
starre, niet begrepen regels).

Het gebruik van het strand, de lagune en de zee verschilt namelijk sterk 
a$ankelijk van seizoen en de weersomstandigheden (bijvoorbeeld kiten versus 
zwemmen etc.). Ook de waterkwaliteit kan daarbij eventueel een rol spelen. 
“Jaarrond” ge- en verbodsborden zijn slechts beperkt noodzakelijk, Groep CAZ 
pleit voor flexibel gebruik van de ruimte zodat deze ook echt als 
activiteitenstrand is te gebruiken buiten (de piekuren van) het hoogseizoen om. 
Daarnaast kunnen waarschuwingsborden met uitleg zorgen voor meer begrip 
tussen strand- en waterrecreanten onderling. Uiteraard zal de gehanteerde 
regelgeving en afspraken 1 of 2x per jaar geëvalueerd moeten worden met de 
gemeente en andere betrokken organisaties.
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Start kitewedstrijd

Brouwersdam, Zeeland
	  

14	  



Highlights van het nieuwe strand Camperduin: 

�  Kustbelevingscentrum 
�  Jaarrond strand-activiteitencentrum met douches, kleedruimtes etc.
�  Jaarrond strandpaviljoen
�  20 Strandslaaphuisjes op het strand 
�  20 appartementen in de dijk of in de duinen
�  Strandbus  (4 Wheel Drive)
�  Boothuis voor de Strandbus en als fietsenstalling; incl. oplaadpunten 
�  Recreatiehal / manege inclusief Camperplaatsen
�  “Scheepswrak” als speeltoestel (De slag om Camperduin)
�  Nieuw uitzichtsplatform op hoogste eerste duin, evt. uitkijktoren
�  Jeugdherberg
�  Beschu#e en/of verwarmde vogel observatiepunt(en) 
�  Betaald parkeerterrein hoogseizoen (slagboom)
�  Kunstwerk op rotonde en verbeteren beeldkwaliteit rotonde
�  Nieuwe ruiterpaden, wandelpaden en fietspaden (doortrekken naar Hargen)
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Plankaart Groep CAZ nieuwe strand Camperduin

Legenda:

B Boothuis
C Speelwrak “De slag om Camperduin”
F Fietsverbinding Hargen
K Kustbelevingscentrum
L Strandpaviljoen Luctor et Emergo
M Nieuwe Manegehal
O Object op rotonde (kunst)
P Paviljoen Struin
R Reddingsbrigade Schoorl
S Strand-activiteitencentrum
U Uitzichtsplatform met trap en glijbaan
W Wandelroute naar uitzichtsplatform

16	  



Impressie speelwrak op het strand

“De slag om Camperduin”
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Impressie speelwrak op het strand

“De slag om Camperduin”
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Impressie speelwrak op het strand

“De slag om Camperduin”
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Wandelpad naar uitkijkplatform bij waddenzee
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Verwarmde wild-observatiepost

Noorwegen
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5              het kust-
belevingscentrum

Groep CAZ hee" de handen ineen geslagen met Staatsbosbeheer en 
Natuurmonumenten om een een multifunctioneel  kustbelevingscentrum te 
ontwikkelen. Hierin kunnen vele functies worden ondergebracht: educatie, 
voorlichting, museum (historische ontwikkeling kustverdediging maar ook 
strandju#en, smokkelroutes etc.), voorlichting en startpunt voor natuurtochten en 
excursies, vogelspot-verzamelpunt en observatorium, mogelijke thuisbasis voor 
visclub, catamaranclub en surfclub (zie ook hoofdstuk 6: het strand-
activiteitencentrum).

Het kustbelevingscentrum is een non-profit project met maatschappelijke 
doelstellingen en zal tot stand moeten komen door een samenwerking met de 
ondernemers in Camperduin, de gemeente en de provincie, Hoogheemraadschap 
Hollands Noorderkwartier, Staatsbosbeheer en mogelijk andere organisaties die 
gebruik  kunnen gaan maken van een dergelijk  centrum. Mogelijk zal op termijn 
ook informatiecentrum Zand tegen Zee (voorheen: De Dijk te Kijk) uit Pe#en 
hierheen worden verplaatst, a$ankelijk van de ontwikkelingen in Pe#en.

Het kustbelevingscentrum moet een markant maar harmonieus gebouw worden 
en een landmark vormen op de plek waar 3 landschappen elkaar ontmoeten: 
Duingebied Schoorlse Duinen, strand/zee en dijk/polder. Gebouwd op de kop 
van de Hondsbossche Zeewering (wellicht deels erin verzonken) of eventueel in 
samenhang met het bestaande paviljoen Struin (verbouwen/uitbreiden). 

Onder het kustbelevingscentrum is eventueel plaats voor stalling voor strandbus, 
overdekte/bewaakte fietsenstalling en middelen reddingsbrigade. De bouw moet 
zo duurzaam en ecologisch zijn als economisch haalbaar is, en zo  aansluiten bij de 
milleniumdoelstelling van de gemeente Bergen. Cradle to cradle bouwen is voor 
het grootste deel haalbaar; energetisch zal het gebouw grotendeels 
zelfvoorzienend kunnen zijn.  
 
Het kustbelevingscentrum is centraal gelegen tussen Wijk aan Zee en Den Helder 
en vormt het “VVV-kantoor” voor deze gehele kuststrook. Uiteraard werkt het 
kustbelevingscentrum nauw samen met Bezoekerscentrum de Schoorlse Duinen 
en informatiecentrum Zand tegen Zee (indien dit in Pe#en blij").
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Functies kustbelevingscentrum: 


•  Educatie (historie, natuur, zee) ;

•  Natuurbeleving (start-eindpunt natuurexcursies strand, duingebied, polder) ;

•  Sport (startpunt, opslag/stalling materialen, instructie/vergaderruimtes;

•  Demonstratieproject duurzaam en energieneutraal bouwen. 

•  Bewaakte en overdekte fietsenstalling; oplaadpunten; reparatiepunt ANWB

•  Toeristische info directe omgeving; WIFI etc.

•  Startlocatie en eventueel stalling Strandbus

De financiering dient tot stand te komen met subsidies van Provincie Noord 
Holland en de Postcodeloteri j en wordt voorts gedragen door 
Natuurmonumenten, HHNK, Crowdfunding, NIBC en eventueel particuliere 
investeerders. De ondernemers van Groep CAZ hebben zelf geen 
investeringsruimte voor het kustbelevingscentrum.

De exploitatie zal worden uitgevoerd door een stichting waarin de diverse 
organisaties en ondernemers vertegenwoordigd zijn. Het centrum zal deels op 
vrijwilligers draaien. Enige inkomsten worden gegenereerd door (zaal)verhuur, 
huurinkomsten stallingsmogelijkheden etc. Het is niet uitgesloten dat een 
jaarlijkse onderhouds- en exploitatiesubsidie noodzakelijk zal zijn, dit moet nader 
worden onderzocht.
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Natuurbelevingscentrum De Oostvaarders 

Flevoland
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Natuurbelevingscentrum De Oostvaarders 

Flevoland
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Bezoekerscentrum de Schoorlse Duinen

(combinatie met cafe Eigenwijs)
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Natuurbelevingscentrum Haus am Strom

 Beierse Woud, Duitsland
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Uitzichtstoren Pyramidenkogel met glijbaan

 Keutschach am See, Oostenrijk
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6            het strand- 
activiteitencentrum

Het brede strand, de mooie lagune en de nieuw aan te leggen sur%ank geven 
diverse unieke nieuwe mogel i jkheden op sportief gebied, waar 
eventementenbureau DJUS graag op in wil spelen. Doordat de afstand tot het 
nieuwe strand en water straks aanmerkelijk toeneemt, voorziet DJUS niet langer 
rendabel te kunnen zijn vanaf de huidige locatie aan de Heereweg. Ook biedt 
deze locatie onvoldoende ruimte wanneer de vraag en mogelijkheden toenemen 
door het brede, aantrekkelijke strand.

De noodzaak tot verhuizing van DJUS is erkend door HHNK en opgenomen in de 
nota beantwoording zienswijzen zwakke schakels Noord-Holland. Daarin staat 
vermeld dat HHNK een overleg zal gaan organiseren met DJUS, de gemeente 
Bergen en de Provincie om op zoek te gaan naar een geschikte locatie. In nauwe 
samenwerking met Groep CAZ wil DJUS daarom een jaarrond strand-
activiteitencentrum realiseren op het strand voor de opslag, accommodatie en 
uitvoer van de activiteiten.

Meer bezoekers, meer inkomsten voor alle ondernemers in de regio, 
seizoensverbreding, Camperduin als actieve hotspot op de kaart! Met het strand-
activiteitencentrum wordt voor jong en oud voorzien in een behoe"e van zowel 
de lokale en regionale bevolking, als wel actieve dag en verblijfsrecreanten uit het 
gehele land gedurende vrijwel het gehele jaar. Camperduin hee" hiermee de 
potentie uit te groeien tot een unieke trekker in de provincie.
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Watersportvereniging Zandvoort

(jaarrond paviljoen)
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Door jarenlange ervaring in het organiseren van strandevenementen hee" DJUS 
de juiste expertise in huis voor verantwoord, duurzaam en veilig ondernemen op 
het strand. DJUS kan voor zowel toeristen, scholen als bedrijven maar ook 
vriendengroepen voldoende mogelijkheden bieden voor een sportieve en 
educatieve strandbeleving. Daarnaast wil DJUS graag een sportimpuls voor de 
lokale bevolking geven door het aanbieden van nieuwe uitdagende trend sporten 
voor jong en oud.

Om in de behoe"e te voorzien om op het strand actief te recreëren is de 
aanwezigheid van een activiteiten accommodatie onlosmakelijk verbonden met 
een succesvolle actieve badplaats. DJUS werkt met respect voor natuur, milieu en 
omgeving. Net als het natuurbelevingscentrum zal het strand-activiteitencentrum 
volgens de principes van Cradle to Cradle en energieneutraal bouwen worden 
gerealiseerd.

Voor een dekkende exploitaitie van een strand-activiteitencentrum is een horeca-
functie een must, deze zal echter andere accenten krijgen (gezond eten, 
vereningingsfunctie etc.) dan de “publieke” horecafunctie van het bestaande 
strandpaviljoen.

Behalve het strand-activiteitencentrum wil DJUS ook een Strandbus (4 Wheel 
Drive) gaan exploiteren, waarmee bezoekers vanuit omgeving Bergen en Pe#en/
Sint Maartenszee naar Camperduin kunnen worden vervoerd over het strand. Dit 
maakt allerlei samenwerkingsvormen in de regio mogelijk, en sluit goed aan bij de 
vergrijzing (senioren kunnen gedurende het hele jaar over het strand worden 
gereden). Maar ook voor excursies, groepsevenementen, vervoer van sporters 
etc. biedt de Strandbus unieke mogelijkheden, zoals je die nu alleen op de 
waddeneilanden hebt. Het spreekt voor zich dat de Strandbus tijdens piekuren 
gedurende het hoogseizoen niet op het strand zal rijden.

De Strandbus zal gezien zijn afmetingen en wijze van aandrijving in Camperduin 
gestald moeten worden. Hiervoor wil DJUS een stoer “boothuis” realiseren, waar 
ook ruimte is voor een overdekte fietsenstalling en extra opslagmogelijkheden. Dit 
boothuis zou gerealiseerd kunnen worden door hierboven een 10-tal 
appartementen en/of een jeugdherberg te realiseren. Alternatief zou deze 
stallingsruimte onder het kustbelevingscentrum gezocht kunnen worden.
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Faciliteiten  strand-activiteitencentrum:



•  Verhuur van materialen zoals kites, blowkarts, Stand up Paddle boards etc.

•  Aanbieden van clinics in StandupPaddling, surfen, kiten, blowkarts etc.

•  Toile#en, kleedruimten, materiaal en locker-units en (betaalde) 
doucheruimtes als facilitaire voorziening te gebruiken voor alle 
strandbezoekers

•  Surfschool & kitesurf-school 

•  Lucht & waterslang voor oppompen en afspuiten van materiaal

•  Faciliteren van sportevenementen; informatiepunt wedstrijden etc.

•  (Buitenschoolse) kinderopvang tijdens sportactiviteiten 

•  Opleiding & instructie lokaal

•  Volleybal & voetbal veld

•  Healthcenter 

•  Strand scouting (kids club; zeeverkenners) 

•  Restaurant ‘gezond’ als uitgangspunt voor de (water) sporters

•  Start- en eindhalte Strandbus

32	  



Watersportvereniging Zandvoort

(jaarrond paviljoen)
	  

33	  



Beachclub Natural High

Brouwersdam, Zeeland
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Beachclub Natural High

Brouwersdam, Zeeland
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StrandbusVliehors Express

Vlieland
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Boothuis KNRM; referentie “Boothuis” t.b.v. 
Strandbus, fietsenstalling etc.

Vlieland
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7     strandhuisjes 
met karakter

Op verschillende plaatsen langs de Nederlandse kust zijn sinds enkele jaren 
strand(slaap-)huisjes geplaatst, waarbij de nadruk veel meer op luxe en comfort is 
komen te liggen (“glamping”) dan bij de stacaravans en “pipowagens” van 
voorheen. Deze strandhuisjes worden op ruimere afstand van elkaar geplaatst. De 
vraag naar deze recreatiewoningen op het strand is groot. De strandhuisjes zijn 
voor gemeenten interessant vanwege de (pacht-)inkomsten en het aantrekken 
van verblijfstoerisme gedurende het seizoen.

Het streven naar een  versterking van de recreatieve  functie in Camperduin is 
niet gericht op grote aantallen bezoekers, maar op kleine  groepen en individuen 
die op een intensieve en actieve  manier de natuurwaarden en de unieke plek 
kunnen ervaren.  Daarbij dient het te ontwikkelen aanbod direct bij te dragen aan 
de millennium doelstellingen van de gemeente Bergen en onderscheidend te zijn 
van het aanbod wat aan de Nederlandse kust bestaat.

Strandhotel Camperduin en Strandpaviljoen Struin willen met de gemeente 
Bergen de ontwikkelingsmogelijkheden onderzoeken om in het nieuwe 
duingebied kleinschalige, ecologische strand, dijk en/of duinhuisjes te plaatsen. 
Deze huisjes  dienen maximaal zelfvoorzienend  te zijn op het gebied van energie. 
Ook rioolwater  zal op een ecologisch verantwoorde  wijze moeten worden 
verwerkt.  
De dijk- en duinhuisjes  moeten  bij voorkeur le#erlijk ingebed worden in  de 
duinen en de dijk. Door het permanente karakter geven ze de huurders het hele 
jaar door de kans geven aan bezoekers om de diverse seizoenen echt te beleven. 

Voor de circa 20 seizoensgebonden strandhuisjes worden bijzondere thema’s 
uitgewerkt: Vogelkijkhuisjes, sterrenkijkhuisjes, vissershuisjes. Absoluut 
onderscheidend van het bestaande aanbod langs de kust en gericht op 
natuurbeleving.  
 
Voor de eventuele realisatie van de dijk-, duin- en strandhuisjes is er een 
samenwerkingsovereenkomst gesloten met het bedrijf Woodpacker BV. Dit 
bedrijf is gespecialiseerd in het ontwerpen en bouwen van  huisjes die voldoen 
aan de Cradle to Cradle certificering. Alle huisjes hebben een geheel elektrische 
energie-, verwarmings- en warmwatervoorziening. Hierdoor kan de benodigde 
energie worden opgewekt door zonnepanelen die op het dak worden 
geïntegreerd.
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Dijk- en duinhuisjes Cradle to Cradle

Het toepassen van hout als constructief- én afwerkingsmateriaal zorgt voor een 
hoge kwaliteit en een gezond binnenklimaat. Door gebruik te maken van 
natuurlijke materialen, de meeste Cradle to Cradle gecertificeerd, wordt zorg 
gedragen voor het hergebruik van de materialen aan het einde van hun 
levensduur. De dijk en duinhuisjes produceren vrijwel geen afval door slim te 
ontwerpen en prefabricatie. Ook ná een 2e of een 3e leven zijn de kringlopen 
zoveel mogelijk gesloten.

De inrichting van het tweepersoonshuisje: 
-Vloeroppervlakte van ca. 16m2 en een ruim vlonderterras met hangbank  
-Volledig ingericht slaaphuisje met 2 slaapplaatsen  
-Een keukenblok met 2-pits inductiekookplaat, koelkast  en koffiezetapparaat 
-Aparte douche & toiletruimte  
-Een skybed geschikt voor twee personen (alleen bereikbaar via vaste ladder)

De inrichting van het familiehuisje: 
-Vloeroppervlakte van ca. 25m2 en een ruim vlonderterras met loungebank en 
ee#afel. 
-Volledig ingericht slaaphuisje met maximaal 5 slaapplaatsen  
-Een keukenblok met 4-pits inductiekookplaat, koelkast, magnetron en 
koffiezetapparaat 
-Aparte douche & toiletruimte  
-Een skybed geschikt voor twee personen (alleen bereikbaar via vaste ladder) -
Een comfortabele slaapbank voor twee personen 
-Een slaapkamer met een stapelbed 
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Strandhuisjes Cradle to Cradle

Gedacht wordt aan circa 20 huisjes (10 familiehuisjes en 10 twee-persoonshuisjes) 
op het nieuwe strand van Camperduin. Overdag het strand en de duinen beleven 
en s’ nachts de sterren zien als nooit tevoren door de transparante koepel in het 
plafond! De huisjes zijn niet groter dan nodig, maar wel voorzien van alle 
gemakken. Duurzaam gebouwd en milieuvriendelijk. 

De inrichting van de huisjes geven je het gevoel alsof je op het  strand in de 
buitenlucht slaapt. Het opwarmen van het warme water en de verwarming van de 
huisjes zijn electrisch, de stroom wordt gedurende het zomerseizoen opgewekt 
door zonnepanelen op het dak. De verwarmingsthermostaat is uitgerust met een 
bewegingsmelder en tijdsbesturing. Voor het douchen is er een 
energiebesparende douchekop en de douchetijd en maximale temperatuur zijn 
vooraf ingesteld. Hierdoor zullen de huisjes zo goed als energieneutraal kunnen 
zijn.
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Impressie Duinhuisjes Cradle to Cradle
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Pla#egrond Duinhuisjes Cradle to Cradle
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Energetische principes Module Cradle to Cradle
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Strandslaaphuis strandcamping Groede

Groede, Zeeland
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8           ik worstel 
en kom boven
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Strandpaviljoen Luctor et Emergo zal in het stormseizoen 2014/2015 verplaatst 
worden naar de nieuwe opgang van het strand van Camperduin. Door deze 
verplaatsing ontstaat de mogelijkheid om een nieuw paviljoen te bouwen. De 
wens is om een groter jaarrond (winterhard) paviljoen te bouwen dat voldoet aan 
de huidige eisen van gemeente, gasten en natuurlijk de ondernemer. Hierbij moet 
gedacht worden aan kwaliteitsverbetering, greenkey, seizoensverbreding en extra 
arbeidsplaatsen.

Door een groter paviljoen te bouwen hoopt Luctor et Emergo beter te kunnen 
inspelen op de veranderde vraag van de badgasten, toename van het aantal 
gasten door het nieuwe strand (in samenwerking met de andere ondernemers) en 
de toename van het aantal dagjesmensen en verblijfsrecreatie buiten het 
strandseizoen. Door eventueel een dakterras in het ontwerp op te nemen kan de 
terrasruimte fors worden vergroot, zonder dat de footprint van het paviljoen veel 
toeneemt. Ook ontstaat zo een speels ontwerp en gebruik, met een prachtig 
uitzicht over strand, zee en duinen.

Het gebruik van zonnepanelen, opvang van regenwater voor toile#en, isolatie, 
ledverlichting en duurzaam materiaal moet ervoor zorgen dat het paviljoen 
bouwkundig in aanmerking komt voor de greenkey. Ook het paviljoen zal zoveel 
mogelijk volgens Cradle to Cradle principes worden gerealiseerd. Een natuurlijke, 
eigenzinnige architectuur zorgt ervoor dat het paviljoen een echte eye-catcher op 
het strand zal zijn.

Door uitbreiding van het paviljoen ontstaat er ruimte voor bruilo"en, partijen, 
vergaderingen en meer plaats binnen bij slecht weer. Vergroting van het 
paviljoen, verlenging van het seizoen en een kwaliteitsverbetering van het huidige 
aanbod (gezonde biologische- en streekprodukten) zullen ervoor zorgen dat er 
meer arbeidsplaatsen zullen komen. Het nieuwe strandpaviljoen zal daarmee 
complementair kunnen zijn aan de in voorgaande hoofdstukken beschreven 
plannen.





Referentiebeeld nieuwe Luctor et Emergo
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Referentiebeeld nieuwe Luctor et Emergo
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Referentiebeeld nieuwe Luctor et Emergo
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Referentiebeeld nieuwe Luctor et Emergo
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Benut de kwaliteiten van de omgeving maximaal…
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