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Camping Julianadorp aan Zee is pas een jaar open, maar
kampeerders moeten er al vroeg bij zijn voor een plekje

<EN>

Eigenaresse Esther Langelaan (23) moest na de opening in 2018 gelijk hard aan de bak: „Het was echt een gekkenhuis”.
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Bollenland nu vol campers
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Julianadorp aan Zee n Iets meer
dan een jaar geleden moest het
gras nog boven de aarde van het
voormalig bollenland uitkomen.
Inmiddels staat het veld van camping Julianadorp aan Zee aan de
Van Foreestweg vol met campers en
caravans.
Campinggasten lezen voor hun
caravan, kinderen schommelen in
het speeltuintje en af en toe gaat er
weer een gezin het water op met de
kano. Ondertussen houdt campingeigenaresse Esther Langelaan (23)
het allemaal in de gaten.
Vooraf dacht Langelaan dat 2018
een soort ’aanloopjaar’ zou worden. In praktijk liep dat uiteindelijk toch iets anders. „Eind juni
gingen we open, toen was het heel
heet. We zaten gelijk vol.” Flink
aanpoten dus. „Ik had nog niet veel
ervaring en doe alles zelf: receptie,
grasmaaien, schoonmaken. Het
was echt een gekkenhuis, maar
uiteindelijk kwam alles goed.”
Inmiddels heeft Langelaan haar
toeristische opleiding afgerond en
heeft ze geleerd van vorig jaar. Elke
ochtend zijn er verse broodjes voor
de gasten, kano’s vertrekken vanaf
de nieuwe steiger en inmiddels is
er ook een wasmachine. Het meeste
regelt ze zelf, al helpt haar vriend
Barry ook een handje mee.
Een rondje over de camping leert
dat Langelaan nog lang niet klaar

is. „We willen nog een verharde
weg aanleggen en meer begroeiing.
En als we een vergunning krijgen
voor meer dan de dertig plaatsen
die we nu hebben, willen we hier
achterin extra camperplekken
maken met eigen sanitair.”

Bloembollen
En wie daar staat, zit tijdens het
bollenseizoen op de eerste rang.
Vlak aan de bollenvelden. „Dit jaar
waren dat narcissen. De gasten
vinden het prachtig om te zien hoe
het gaat met bollen rooien. Niet

alleen de Duitse gasten, maar ook
de Nederlanders. Ze zijn vaak
verbaasd over hoe mooi het hier
is.”
Maar goed, die extra plekken
zijn een idee voor de verre toekomst. „Volgens mij geeft de gemeente voorlopig geen vergunningen meer uit voor extra plekken.”
Gelukkig maar voor het DuitsNederlandse gezelschap dat een
drankje doet, mét uitzicht over het
bollenland. Harry en Gudrun
Harms uit het Duitse Neukamperfehn staan deze zomer vier weken

lang op de camping. Samen met
andere campinggasten zitten ze
aan een tafel vol biertjes en vlees
van de barbecue. De twee dames
uit Bonn zijn in hun stoel druk
bezig met haken, de rest geniet in
de zon van een drankje.
Het gezelschap kent elkaar nog
van camping Klein Begin in Callantsoog, dat in 2018 na zestig jaar
voorgoed de deuren sloot. Gudrun
Harms: „25 jaar lang gingen we
naar die camping. Met Pinksteren
kwamen we hier voor het eerst. We
vinden het hier zo leuk. Je hebt

’We hebben ook al
voor volgende
zomer geboekt’
hier lekker de ruimte, douches en
wc’s zijn schoon. En Esther is echt
een topvrouw. Wij komen hier
altijd weer. Heerlijk.”
Oude bekende Joop Bédorf
schuift ook aan. Hij staat in Groote
Keeten op de camping, maar komt
zijn oude campinggenoten weer
even opzoeken. „Dat is altijd zo
gezellig. En dan smaken ze extra
lekker hè?” Hij heft zijn blikje bier.

’Nee’ verkopen

Na 25 jaar op de camping in Callantsoog, is nu Julianadorp aan Zee vaste prik voor deze gasten.
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Pinksteren, Hemelvaart, Pasen. Wie
een plekje wil hebben op camping
Julianadorp aan Zee, moet er op
tijd bij zijn. Echtpaar Harms is in
ieder geval veilig: „We hebben
alvast voor volgende jaar geboekt.”
Langelaan moet dan ook regelmatig nee verkopen. Best lastig.
„Duitsers zijn dat vaak niet gewend. Wel zit ik in een app-groep
met de andere boerencampings om
te kijken of er ergens anders nog
een plekje is.”
Tijdens het interview komt er
nog een gast langs, of hij twee
dagen langer kan blijven. Vriend
Barry gaat even kijken. Langelaan:
„Eigenlijk is het vol, maar heel
misschien kunnen we nog wat
improviseren.”

