
Ondernemer aan het woord

Wie ben je?
‘Mijn naam is Walter Bisselink en 
woon al mijn hele leven (37 jaar) 
in de Kop van Noord-Holland. Ik 
heb 10 jaar het evenementenbu-
reau Helder Events gehad. Nu 
focus ik mij volledig op mijn klim-
park (De Klimvallei) die ik zes jaar 
geleden in natuur- en recreatiege-
bied De Helderse Vallei gebouwd 
heb. Steeds meer mensen weten 
ons te vinden en ons activitei-
tenaanbod is uitgebreid met 
onder andere kanoën, suppen en 
andere outdooractiviteiten. Naast 
deze activiteiten bouwen wij ook 
verschillende adventure concep-
ten, zoals klimparken/klimbos-
sen, ziplines, abseilinstallaties 
en teambuildingelementen voor 
recreatieve doeleinden.’ 

Waarom onderneem je in de 
Kop van Noord-Holland?
‘Ik zag bij De Helderse Vallei mo-
gelijkheden om een activiteit neer 
te zetten wat paste in het gebied 
en wat aantrekkelijk voor toeristen 
zou zijn. En dat bleek het geval. 

In de Kop van Noord-Holland kun 
je nog voor relatief lage prijzen 
huren of kopen waardoor de 
kosten laag zijn en waardoor we 
ten opzichte van branchegenoten 
uit de Randstad erg concurrerend 
te werk kunnen gaan.’

Wat maakt voor jou de Kop 
bijzonder?
‘De Kop van Noord-Holland  
heeft zoveel te bieden, maar er 
zijn ook nog veel kansen. Zeker 
op toeristisch vlak is er al van 
alles te doen. Je kan de rust en 
ruimte opzoeken op de brede 
stranden, in de bossen en duinen 
of naar de drukte en gezelligheid 
van de stadjes. Het is belang-
rijk dat de kwaliteit hoog blijft; 
vriendelijk en gastvrij personeel 
bij recepties, restaurants en bij 
de slager om de hoek, maar ook 
uitstekende vakantiewoningen 
met een uitstraling passend bij 
het gebied en met de nodige 
voorzieningen. Door kwaliteit te 
leveren komen we met onze Kop 
boven Holland uit.’

ADVERTORIAL

In een serie van vijf interviews lichten we ondernemers 
uit de Kop van Noord-Holland uit. Waarom ondernemen 
ze hier en waarom is het zo’n bijzondere regio?
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