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Het Interview 

Cambiance Molenvelden 
Uw vakantie is onze zorg !!! 

 
In 1967 is het allemaal begonnen. De broers Theo en 
Harry van der Sangen hebben toen Camping  
’t Vlutterke opgericht gelegen op de plek waar nu het 
papegaaienpark is gevestigd. Vanwege een 
baanverdraaiing op Eindhoven Airport liep de camping 
langzaamaan leeg. Met de gemeente is toen naar een 
nieuwe plaats gezocht voor de camping en dat gebied 
heette de Molenvelden. Zo ontstond een nieuwe camping 
en de nieuwe naam was meteen gevonden:  
Camping Molenvelden. 
 
Veelzijdig 
Gerard van der Sangen is samen met zijn vrouw Petria, 
twee kinderen (Tim en Niels) eigenaar van Cambiance 
Molenvelden, zoals het tegenwoordig heet. Hij heeft het 
bedrijf overgenomen van zijn vader Theo (die achter de 
schermen nog heel veel werk verricht). “Je hebt 
tegenwoordig heel veel verschillende talenten nodig om een 
camping goed te kunnen runnen”, vertelt Gerard. “Hoewel 
ik voornamelijk achter de schermen bezig ben met het 
regelen van allerlei dingen, voel ik me soms burgemeester, 
dokter, sociaal werker, en elektriciën tegelijk. Ik ben het 
vaste aanspreekpunt op de camping. Dus als bijvoorbeeld 
de stroom uitvalt of het riool verstopt, of er is iemand met 
een hartstilstand, dan word ik erbij geroepen. Maar ook als 
mensen ziek worden moet je weten hoe je moet handelen. 
Ik ben dus erg veelzijdig bezig. Op kantoor breng ik ook 
veel tijd door. Tegenwoordig is de wet- en regelgeving 
omtrent het houden van een camping erg gecompliceerd en 
de wet- en regelgeving voor onze branche veranderen met 
de regelmaat van de klok.” 

Personeel 
Op het gebied van personeelszaken is er dus ook heel wat te 
regelen en te plannen. “We 
hanteren twee verschillende 
CAO’s”, zegt Gerard. We vallen 
enerzijds onder de Horeca-CAO 
en anderzijds onder de 
Verblijfsrecreatie-CAO. We 
hebben momenteel in totaal 38 mensen in loondienst 
waarvan 6 mensen in vaste dienst en 32 oproepkrachten. 
Van de 6 vaste medewerkers zijn er 2 zogenaamde 
“flexwerkers”. Dat betekent dat ze 50 of 60 uur in de week 
draaien, maar in de winter 2 tot 3 maanden betaald verlof 
hebben. We hebben een bedrijfsleider aangenomen die 
tevens het hele horeca-gedeelte en het personeelswerk van 
de horeca voor zijn rekening neemt. Hij regelt bijvoorbeeld 
de feesten en partijen die gedurende het hele jaar 
plaatsvinden. Nu, in het hoogseizoen zijn we 7 dagen in de 
week open en gedurende de vakantieperiode werken we 
soms wel 18 uur per dag!”  

 
Hoogseizoen 
In het hoogseizoen draait alles 
op volle toeren. Gerard: “We 
hebben 240 jaarplaatsen,  
103 toerplaatsen, 60 plaatsen 
voor trekkers en er staan  
36 chalets op de camping. Als 

de camping vol is worden alle voorzieningen intensief 
gebruikt. Er wordt veel gezwommen, de toiletgebouwen 
moeten extra worden schoongemaakt. De speciale 
jeugdkantine is open en er is een recreatie- en animatieteam 
ingehuurd. Zij verzorgen excursies naar bijvoorbeeld 
Antwerpen en regelen allerlei activiteiten voor jong- en 
oud. Ze hebben voor de oudere jeugd ook dingen 
georganiseerd zoals kanoën en paintballen. De 
oproepkrachten zijn in de vakantieperiode extra hard 
nodig”. 
 
Vier sterren 
Momenteel heeft de camping vier 
sterren, met het voorzieningenniveau 
van een 5-sterren camping. “Die ene 
ster ontbreekt omdat we nog geen 
overdekt zwembad hebben”, zegt 
Gerard. Maar daarvoor hebben we 
een contract afgesloten met D’n Ekkerman.  
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Onze campinggasten mogen gratis gebruik maken van dat 
zwembad. We leggen de lat kwalitatief heel hoog en 
merken nu dat mensen dat waarderen. We zijn ook constant 
bezig met het onderzoeken van de nieuwste ontwikkelingen 
en samenwerkingsverbanden. Ik ben nu weer bezig met een 
herstructureringsplan en een 
kwaliteitsverbeterplan. 
Geleidelijk aan gaan we de 
camping in vlakken delen en 
opschonen. Er komen 
faciliteiten met meer 
stroom- en gasaansluitingen, 
kabel, ADSL, noem maar 
op. Maar zover is het 
voorlopig nog niet. Daaraan gaat nog heel wat werk 
vooraf.” 
 
Pilot 
Gerard vertelt verder: “We hebben op dit moment ook een 
pilot lopen met ‘containersystemen’. Dit doen we in 
samenwerking met Dikker, Van den Oever 
Constructiebedrijven in Eersel en Ingenieursbureau Combit. 
Op de camping zijn drie ondergrondse containers geplaatst. 
Een container voor Glas. een container voor Papier en een 
container voor Restafval. Boven de grond steken 3 grote 
pilaren uit met een metalen afsluitklep. Als je een zak afval 
naar de container wilt brengen kun je met een speciale  
Sep-key (soort betaalpas met chip) de klep openen en je zak 
afval erin deponeren. De zak verdwijnt in de container 
onder de grond, dus stankoverlast is er niet en die lelijke 
grote containers zijn uit het zicht. Een hele mooie 
oplossing!” 
 
Samenwerken maakt sterker 
“We hebben de afgelopen jaren geleerd dat bedrijven teveel 
met zichzelf bezig zijn”, gaat Gerard verder. “Wij als 
camping ook. De klant komt namelijk niet voor onze 
camping, maar voor de omgeving. Daarom zijn we ook de 
omgeving gaan promoten. We zijn gaan samenwerken met 
andere campings en proberen op het gebied van marketing, 
promotie en inkoop samen te werken. Ook naar overheden 
toe staan we met 9 bedrijven veel sterker. We wisselen 
informatie uit en kunnen van elkaar leren. Op het gebied 
van inkoop kunnen we bulkorders plaatsen. Als andere 
campings bijvoorbeeld ook fietsen willen inkopen of 
ligbedden nodig hebben voor bij het zwembad dan kunnen 
we die gezamenlijk inkopen en dan kun je korting 
bedingen. Onze receptionistes en het horecapersoneel 
kunnen ook van elkaar leren en we gebruiken allemaal 
dezelfde software pakketten. 
Dit samenwerkingsverband is zeer succesvol en daarom 
hebben we begin december vorig jaar een overkoepelende 
naam bedacht. Alle 9 campingbedrijven vallen nu onder de 
naam Cambiance Brabant Vakantieparken.  
(De Achterste Hoef Bladel; De Zwarte Bergen Luyksgestel;  
De Boskant Oisterwijk; De Reebok Oisterwijk;  
Camping Soerendonk; De Ullingse Bergen St. Anthonis; 
De Kienehoef Oirschot; Molenvelden Zandoerle;  
’t Witven Veldhoven).” 
 

Hobby 
Heeft Gerard naast al die drukke werkzaamheden eigenlijk 
nog wel tijd voor zichzelf? 
Hij begint te lachen. “Je gelooft het misschien niet maar 
naast mijn werk op de camping ben ik ook nog reservist 
(werkzaam voor het Korps Nationale Reserve van de 
Landmacht). Onze hoofdtaak is het beveiligen en bewaken 
van militaire objecten. Ik heb een contract bij Defensie en 
dat betekent dat ik een paar keer per maand word 
opgeroepen om te oefenen. We moeten alles wat we hebben 
geleerd blijven oefenen dus we krijgen schietoefeningen, 
moeten kompassen lezen, parachutespringen en gaan 
regelmatig op oefening. Daarnaast verlenen we bijstand aan 
andere korpsen bij de Land- en Luchtmacht. Ik zie dit 
echter niet als werk hoor, voor mij is dit ook ‘hobby’ een 
ideale uitlaatklep na alle drukke werkzaamheden op de 
camping”. 

 
Wat zou Gerard nog willen zeggen tegen de mensen in 
Oerle? Hij weet dat heel veel dorpsgenoten de camping nog 
nooit hebben gezien. Het spreekt voor zich dat iedereen vrij 
is Cambiance Molenvelden te bezoeken. Kom gezellig eens 
een kop koffie drinken of met de kinderen naar de 
speeltuin! Dan kunt u alvast van het vakantiegevoel 
“proeven”. Gerard en Petria staan altijd voor u klaar! 


