in bedmet...

‘Dit is ons met
de paplepel ingegoten’

In bed met… is een rubriek waarin
inspirerende ondernemers uit de
Achterhoek op informele wijze
onder de aandacht worden gebracht.
Onze redactrice Ester Reusink uit
Lichtenvoorde voelt hen vanuit
een hotelkamer ergens in de regio
op geheel eigen wijze aan de tand.
Ester heeft met Buro Pinq haar eigen
marketing- en communicatiebureau
en schrijft onder meer voor diverse
bladen. Dit keer sprak zij af in een
van de vakantiewoningen van Reind
Krijt en Martine Groot WassinkKrijt, eigenaren van recreatiepark
Buitenplaats Aan ’t Hackfort in
Wichmond.

Aan het eind van een smal en karakteristiek klinkerweggetje, omgeven door een prachtige bomenlaan verrijst een nieuw
recreatiepark met natuurlijke vakantiewoningen: Buitenplaats Aan ’t Hackfort. Op de plek waar hun ouders eens 30 jaar een
camping runden, gooiden Reind en Martine in 2010 het roer compleet om. Een kleinschalig recreatiepark dat zo goed mogelijk
wordt ingepast in de natuurlijke omgeving. Reind en Martine: “We doen dit naast onze reguliere banen, dus we zien elkaar heel
veel, ook privé. Ook onze ouders zijn er nog steeds bij betrokken, dus het is een echt familiebedrijf.”
| Tekst: Ester Reusink Foto’s: Roeban Kuiper |

De ouders van Reind en Martine besloten in 2009
om te stoppen met de camping die zij destijds
al overgenomen hadden van hun ouders. Reind
vertelt: “We zijn samen met een paar vrienden
gaan kijken of we de camping een andere vorm
konden geven. We hadden op andere plekken in
Nederland mooie houten vakantiewoningen gezien
en dat wilden wij ook. We willen de natuur graag
naar binnen brengen, vandaar de houten woningen met een dak van sedum.” Martine vult hem
aan: “Nadat de plannen klaar en goedgekeurd
waren zijn we eerst begonnen om de camping
leeg te halen. Ook de kantine en feestzaal hebben
we weggehaald. Wij bieden op ons park geen
faciliteiten zoals een zwembad of een restaurant.
Mensen die hier komen, komen voor de rust en
de natuur, dus ze moeten vooral de omgeving
in. Met Hemelvaart 2010 hebben we de eerste
modelwoning geopend en inmiddels hebben we
er acht verkocht. Meer dan 30 woningen willen
we ook niet, het moet wel kleinschalig blijven. In
eerste instantie hadden we veel mensen uit het
westen verwacht, maar de kopers komen veel uit
de buurt.”
Leren van elkaar
In het dagelijks leven is Martine werkzaam als
verkoopmedewerker binnendienst bij een verpakkingsbedrijf. Reind is financieel directeur bij een
farmaceutisch bedrijf. “Wij vullen elkaar goed aan”
zegt Reind. “Toen onze ouders de camping nog
runden hielpen we al veel in de catering, maar
door deze samenwerking leer ik mijn zus op een
hele andere manier kennen. Als Martine in een
verkoopgesprek zit met een klant, dan leer ik
daar enorm veel van.” Andersom geldt dat ook.
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“Vooral in het begin toen we nog bezig waren met
de exploitatiebegroting. Daar weet Reind veel van
vanwege zijn werk. Voor mij was dat nieuw, dus ik
vond het leuk om te zien hoe dat werkt. Overigens
houden wij ons allebei bezig met klantcontacten.
Degene die het eerst contact heeft met een klant
houdt dat ook”, aldus Martine. Bijzonder is ook
de samenwerking met Natuurmonumenten. “Alle
bossen rondom het park zijn van Natuurmonumenten. Zij hebben een pad aangelegd naar Kasteel Hackfort dat hier pal achter ligt. Wij hebben
toen ons terrein opengesteld voor wandelaars en
fietsers, zo versterken we elkaar”, aldus Reind.
Samen aan tafel
Naast hun dagelijkse werk en de werkzaamheden
voor het recreatiepark houden ze beiden toch nog
tijd over voor hun hobby’s en hun gezin. “We hebben elke zondag open dag en ook als we met de
bouw van een nieuwe woning bezig zijn, blijft er
natuurlijk niet veel vrije tijd over. Maar toch maak
ik tijd vrij voor mijn hobby’s zoals motorrijden en
lezen”, aldus Martine. Reind vult aan: “Voor mijn
werk verblijf ik 40 procent van mijn tijd in het buitenland, dus als ik vrij ben dan besteed ik die tijd
het liefst aan de kinderen. Ook sport ik graag. Ik
golf en doe mee aan triathlons.” Reind en Martine
komen uit een warm nest. Martine: “Onze ouders
waren altijd heel bewust bezig met het opbouwen van een goede familieband. Vandaar dat wij
heel goed met elkaar overweg kunnen, we gaan
in de winter ook met onze gezinnen samen op
wintersport.” Reind zegt tot slot: “Op donderdag
zijn alle kids bij opa en oma, de rest schuift dan na
het werk aan voor het eten. Als iedereen er is dan
zitten we met elf man aan tafel.”

