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nieuwegein 50 kilometer van de
Noordzeeliggenbadgastenopeenop-
gespotenstrandinNieuwegein.Zekij-
ken toe hoe wakeboarders met ruim
50 kilometer per uur over de Laag-
ravense plas scheren. Ondanks het
mooieweerspelensommigekinderen
binnen, inhetwildwaterpark. Slechts
twee trappen scheidenhen vande za-
kenlui in de vergaderruimten. Op de
verdieping tussenhen in eet een jong
gezineenhapje inhetrestaurant.Rus-
tigeloungemuziekklinktopdeachter-
grond.
BezoekersvanstrandtentDownUn-

derkunnenwaterskiën,midgetgolfen,
dinerenenvergaderen.Alseengastal-
leen komt om te zonnen en te zwem-
men, is dat geen probleem. Maar het
liefstheeftmede-eigenaarRobPeekdat
degast ook eenhapjeblijft eten inhet
restaurant, dewatersportfaciliteiten
gebruikt en samenmet zijn vrienden
terugkomtvooreen feestelijke avond.
‘Die combinatie vanactiviteiten isons
businessmodel’, zegtPeek,diede loca-
tie samen met zijn broer in handen
heeft.
PaviljoensbijdeNederlandsestran-

denenmerenzijnaaneenindrukwek-
kende opmars bezig. Sinds 2010
groeide het aantal paviljoens met
15 procent, terwijl het aantal gewone
horecagelegenheden juistmet 10pro-
centafnam,zobleekuitrecentecijfers
vanonderzoeksbureauDatlinq. InNe-
derland zijnnu 514 strandtenten, ver-
spreidoverhet land.

Parkeren
Degroeivindtvoornamelijkplaatsbui-
tendetraditionelebadplaatsenaande
Noordzee, in de waterrijke gebieden
vanUtrecht,GelderlandenBrabantof
in steden met trendy stadsstranden.
‘Mensenwillengeenuurmeerhoeven
rijdenomnaarhetstrandtegaan’,zegt
eenwoordvoerdervanKoninklijkeHo-
reca Nederland (KHN). Strandtenten
alsDownUnderzittendichtbijdestad
en zijn relatief makkelijk bereikbaar.
‘Bovendien gaat parkeren er een stuk
snellerdanbijdekust.’
De afgelopen jaren hadden veel

strandtentenhetmoeilijkvanwegede
slechte zomers. Tochgroeit het aantal
strandtenten. Wat bijdraagt aan de
groeiendepopulariteit van strandpa-
viljoens is dat ze steeds vakerworden
gezienalsvolwaardigehorecagelegen-
heid, zegt dewoordvoerder vanKHN.
‘Paviljoens worden zo ingericht dat
men minder afhankelijk is van het
weerenookbijslechtweeromzetweet
te realiseren.’
Een grote kostenpost voor veel

strandtenten ishet jaarlijkseop- enaf-
breken.Steedsmeerpaviljoensblijven
daaromhet jaarrondopen.OokDown
Under. Indewinter iserminderperso-
neel en vindendemeeste activiteiten
binnenplaats.Hetinterieurwordtspe-
ciaalaanhetseizoenaangepast,netals
demuziek.Bijkomendvoordeel: ‘Door-
datweonze tentniet hoevenaf te bre-
ken, kunnen we investeren in betere
voorzieningen’, aldusPeek.

Festivals
Strandtentengroeidendeafgelopenja-
ren niet alleen in aantal,maar ook in
omzet en grootte. Ook aan zee is de
strandtentallanggeenpatat-enkoffie-
kraammeer,maar een trendy eetgele-

genheid met loungebanken. Pavil-
joenslevennietmeervanbadgastenal-
leen– feesten,dinersenverhuurzijnde
belangrijkste bron van inkomsten. Zo
leentDownUnder zich voor alle gele-
genheden,vanhuwelijksfeestentotza-
kelijkebijeenkomstenof familie-uitjes.
Ophet buitenterrein vindengeregeld
festivals plaats en staat ’s zomers een
camping.Peek: ‘ToendeTourdeFrance
in Utrecht begon, werd het tv-pro-
grammaTourduJourhieruitgezonden.’

Onbekend
Voor de paviljoens aande stadsstran-
denisernunogrelatiefweinigconcur-
rentie. IndeprovincieUtrechtbevindt
zich niet eens de helft van het aantal
paviljoens dat Katwijk aan Zee telt:
7 om 19. Dat heeft voordelen – strand-
tentenhebben alle ruimte omzich te
ontwikkelen–maarooknadelen:het is
moeilijker om ze te vinden. ‘Aan de
kustkomjedestrandtentenvanzelf te-
gen’, zegt Peek vanDownUnder. ‘Hier
is het zaak dat mensen je naam ken-
nen, anderskomenzeniet.’
Daarom vindt Peek het belangrijk

ominzijnpaviljoenteblijven investe-
ren en zich zo te onderscheiden van
de rest. Boven aan zijn verlanglijstje
staat een waterglijbaan met schans
aan het einde. Het concept is razend
populair in de Verenigde Staten. Op
internet is op talloze filmpjes te zien
hoe jongeren na een flinke aanloop
metersde lucht inwordengeslingerd.
Peekweetzekerdatdeglijbaanook in
Nederland zal aanslaan. ‘En dan zijn
wij er als eerste bij.’
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Vooreenstrandhoef jenietnaarzee
StrandpaviljoensaanNederlandseplassenenmerenzijnbezigaaneenopmerkelijkeopmars.
Ze levennietalleenvanzonzoekers,maarookvanvergaderaarsen feestgangers.

Strandtent Down Under in Nieuwegein. FotoArie Kievit
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Doordatweonze
tentniethoeven
aftebreken,
kunnenwe
investeren
inbetere
voorzieningen
Rob Peekmede-eigenaar van
strandpaviljoen DownUnder

514
strandtenten telt Nederland,
aan de kust en in waterrijke gebieden
in het binnenland


