JAN VAN ZON: “WE WILLEN NOG ÉÉN KEER KNALLEN…”

Verhuizing naar Baanstee-Noord
mijlpaal voor Caravancentrum Waterland
Op 6 juni jl. sloegen de kinderen van Jan van Zon (51) en zijn vrouw Berdi, Jan (21),
Patrick (19) en Ricardo (12), de eerste paal van het nieuwe pand van Caravancentrum
Waterland op bedrijventerrein Baanstee-Noord. In maart volgend jaar hoopt Jan van
Zon het nieuwe pand al te kunnen betrekken. Een nieuwe mijlpaal voor Jan en Berdi
en hun bedrijf. “We willen nog één keer knallen,” zegt Jan van Zon strijdvaardig.
Hij denkt daarbij ook aan zijn kinderen die duidelijk interesse in het bedrijf hebben.

Kinderen Van Zon slaan 1e paal
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Vader Jan van Zon sr. (nu 75) en zijn vrouw begonnen het bedrijf in 1978 met het caravanmerk
Bergland. In 1988 verhuisde Caravancentrum Waterland naar Oostzaan, waar het snel uit zijn jasje
groeide, toen de verkopen steeds meer in de lift zaten. In 2002 volgde de verhuizing naar de huidige
locatie aan de Voltastraat 51 in Purmerend (Baanstee-West). Ook in Oostzaan is nog een pand van
750 m2 met 3200 m2 buitenterrein, dat momenteel te koop staat. Jan van Zon: “Hier in de Voltastraat
knappen we uit het pand van 3800 m2. We hebben veel ruimtegebrek en omliggende bedrijven
hebben last van de vele caravans buiten. Op de nieuwe locatie staan straks alle caravans en kampeerauto’s binnen de hekken. Wij zijn onze ouders opgevolg. Wij hopen dat onze kinderen ons op termijn
gaan opvolgen.”

DUURZAAM BOUWEN
Het nieuwe terrein aan de Polderweg 18 meet 1,2 hectare, waarvan 6500 m2 wordt bebouwd. De
verdieping is 3250 m2. Het door EWP Purmerend ontworpen pand wordt gebouwd door IJbouw
Amsterdam. Het pand krijgt een mooie glazen entree, een ontvangstbalie met uitstraling, een mooi
zitje en ruimte voor de exclusievere caravans. De kantoren en de ruimtes voor de verkopers komen
apart te liggen. Van Zon: “Wij gaan over op duurzaam bouwen. Onder het pand komt een waterreservoir, dat hemelwater opvangt en zuivert, waarna we het kunnen gebruiken voor het wassen
van caravans en dergelijke. EWP Purmerend ontwierp een pand met ronde hoeken en antraciet
sandwichpanelen. Op het dak staan vele zonnepanelen en het gebouw is geheel voorzien van LED
verlichting. Door de grote kavel kan de opslag van de caravans en campers op eigen terrein en
achter de hekken plaatsvinden. Want Caravancentrum Waterland heeft een uitgebreid assortiment.
Jan van Zon: “We zijn al sinds 2009 bezig met de plannen. We hadden veel ideeën, maar toen kwam
de economische crisis. Nu gaat alles gelukkig weer veel beter. ”

UITGEBREIDE WINKEL
Op de nieuwe locatie vindt de klant straks alles
op het gebied van kamperen. Een uitgebreide
keus in caravans van de kwaliteitsmerken Hobby
en Fendt (beide komen met nieuwe modellen
uit), Hobby Kampeerauto’s, vouwwagens van
Alpenkreuzer en een uitgebreide campingwinkel
(inclusief webwinkel). Voor reparaties, onderhoud en schadeherstel wordt een moderne
werkplaats ingericht, waarin wel zes bruggen
komen. Ook krijgt Caravancentrum Waterland
een grote wasplaats voor caravans en campers.

Caravancentrum Waterland is aangesloten bij
diverse schadecombinaties en verzekeringsmaatschappijen. De uitgebreide winkel komt in
het midden op de parterre, afgeschermd door
glazen wanden. Ook de nieuwe caravans en kampeerauto’s bevinden zich beneden. De occasions
gaan met de lift naar de etage, evenals de vouwwagens, kruiptenten en gewone tenten. De klanten gaan via de trap naar de etage. Boven zien
we een mooi bordes.

TECHNISCHE MENSEN
“Dit is weer een nieuwe stap voor ons bedrijf,”
zegt Jan van Zon. Bij de caravanhandel werken
momenteel vijftien mensen, maar Van Zon denkt
dat er straks wel vijf bij kunnen. Vooral technische
mensen en verkopers zijn gewenst. Zijn steun
en toeverlaat Berdi werkt al twintig jaar in het
bedrijf. In de periode tot de verhuizing houdt
Caravancentrum Waterland uitverkoop.

Caravancentrum Waterland, Voltastraat 51,
Purmerend. www.caravancentrumwaterland.nl
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