
Ondernemer aan het woord

Wie zijn jullie en wat doen  
jullie? ‘Wij zijn Hendrik en Michèle 
Visser, trotse ondernemers van 
Sauna Het Kuurhuys en Restau-
rant Bij Ons Thuys op Wieringen. 
Samen met ongeveer 15 collega’s 
zorgen wij ervoor dat onze gasten 
ontspannen, tevreden en met een 
gevulde maag huiswaarts keren. 
Hendrik staat samen met René 
van Hoesel in de keuken.  
Zij delen hun passie voor streek- 
en seizoensgebonden producten. 
Michèle is verantwoordelijk voor 
alles wat er aan de voorkant van 
het bedrijf gebeurt.’

Waarom ondernemen jullie in 
de Kop van Noord-Holland?
‘We zagen zakelijk voldoende 
kansen en groeimogelijkheden. 
Het feit dat de bevolkingsdichtheid 
niet zo hoog is, betekent vaak ook 
dat de markt niet verzadigd is, en 
de concurrentie (nog) niet moor-
dend. Het toerisme kan daarnaast 
nog een flinke stap maken en de 
gemeente biedt ondernemers 

genoeg ruimte om deze ontwikke-
ling mogelijk te maken. De huidige 
ontwikkelingen en investeringen 
van de overheid en gemeente in 
Den Oever zijn voor ons zelfs een 
reden om begin 2019 een tweede 
locatie van ons restaurant te 
openen. Mooi toch, zo’n samen-
werking!’

Wat maakt deze regio voor jou 
bijzonder? ‘Wij zijn geboren en 
getogen in Katwijk (Hendrik) en 
Leiden (Michèle). In onze zoek-
tocht naar een geschikte locatie 
om ons bedrijf te starten ging het 
vizier al snel buiten de randstad. 
Toen we de mogelijkheid zagen 
om in de Kop van Noord-Holland 
neer te strijken waren we op slag 
verliefd. Op Wieringen liggen het 
IJsselmeer en de Waddenzee  
letterlijk op een steenworp afstand, 
met Den Oever heeft het de  
mooiste vissershaven van Neder-
land en de schitterende VOC- 
steden, Den Helder en Schagen 
zijn makkelijk en snel bereikbaar.’

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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