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In tijden van bloeiende economie en 
historisch lage spaarrente gaan steeds 
meer mensen op zoek naar zaken die 

een combinatie van plezier en rendement 
in zich verenigen. Recreatief vastgoed is 

zo’n populaire investering en TerZake 
onderzoekt de stand van zaken in 

die markt. Uit de verhalen van branche-
vereniging NVM, projectontwikkelaars, 

tweedehuizenbezitters, een adviseur 
in de vrijetijdssector en andere 

betrokkenen rijst het beeld op van 
een snel groeiende markt.
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ook plezier van hebben, 
dat zien veel Neder-
landers op dit moment 
wel zitten. Sinds het 
begin van deze eeuw 
zijn er niet zo veel 
vakantiehuizen ver-
kocht als afgelopen jaar. 
TerZake brengt de 
stand van zaken op 
de markt voor recreatief 
vastgoed vakkundig 
in beeld en geeft u 
waardevolle tips. 
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Het vakantiehuis 
als spaarpot
Wakker worden in je eigen beach- 
lodge met het ruisen van de zee op 
de achtergrond. Ontbijten met 
uitzicht op het Grevelingenmeer 
vanaf je veranda. Het genot van een 
tweede huis in Nederland is groot. 
Zeker nu de spaarrente blijft dalen 
en vakantieparken aantrekkelijke 
rendementen beloven.  

Verleidelijke advertenties in de 
zaterdagkranten. Lovende verhalen 
in gesponsorde tv-programma’s als 
House Vision en Droom van een huis. 
Investeren in een huis op een 
vakantiepark is niet alleen fijn voor 
eigen vertier, het levert ook nog wat 
op. Kopers kunnen zich verheugen 
op rendementen tot 8 procent per 
jaar, zo luidt de boodschap. Die 
rendementen komen uit verhuur 
van de woning. Veel Nederlanders 
met eigen geld zien dat momenteel 
wel zitten. Afgelopen jaar werden 
3.750 recreatiewoningen verkocht, 
een stijging van 20 procent. Zo 
meldt de Nederlandse Vereniging 
van Makelaars en Taxateurs (NVM) 

in het recent verschenen rapport  
De Nederlandse markt voor recreatie-
woningen 2017. ‘Daarmee is 2016 
een recordjaar. Sinds begin 2000 
werden niet zo veel vakantiehuizen 
verkocht,’ zegt NVM-woordvoerder 
Roeland Kimman (58). ‘De prijzen 
van vakantiehuizen blijven nog 
achter bij die in de reguliere huizen- 
markt. Alleen aan de kust van Zuid- 
Holland stegen de prijzen 20 procent. 
En op de Waddeneilanden werden 
de huizen 17 procent meer waard.’ 
Volgens Kimman is erl veel vraag 
naar nieuwbouw. Projectontwikke-
laars spelen daar grif op in. Vooral 
in Zeeland staat veel te gebeuren. 
Prestigieus zijn de plannen van 
projectontwikkelaar Zeelenberg 
voor Brouwerseiland, voor de kust 
van Schouwen-Duiveland. Daar 
zullen Dubai-achtige eilanden 
worden opgespoten waarop 300 
luxueuze woningen komen. 
Allemaal met eigen aanlegsteiger. 
Ook Roompot Vakanties heeft grote 
ambities. Met ruim 100 parken in 
Nederland en een omzet van 305 
miljoen euro bouwt Roompot 
momenteel het Noordzee Beach 
Village in Nieuwvliet-Bad. Roompot 
wil verder groeien en kiest daarbij 
nadrukkelijk voor de Nederlandse 
kust. Het gaat steeds om herontwik-
keling van verouderde campings of 
parken, omdat de vakantieganger 
van nu vaker luxe en comfort wenst.
Andere grote spelers zijn Landal 
GreenParks en Center Parcs. Landal 
heeft 53 parken in Nederland en 35 
in het buitenland en had vorig jaar 

Roeland Kimman 
(NVM)
‘Rendement? Denk niet 
alleen aan de klinkende 
euro’s. Zie het als een 
investering in frisse 
lucht, zon, bos en strand.’ 
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een omzet van 400 miljoen euro. Center 
Parcs, met negen parken in Nederland en 
twaalf in het buitenland, boekte een omzet 
van 437 miljoen euro in 2016. 

Belegging
Mensen die een recreatiewoning kopen op 
een park, doen dat steeds vaker als beleg- 
ging. Zij kunnen kiezen voor een variabel 
rendement. Hierbij verhuren eigenaren  
het huis via de exploitant en krijgen ze 75 
tot 80 procent van de huurpenningen. 
Daarnaast kunnen huizenbezitters een 
vast rendement afspreken. Het huis wordt 
gedurende een periode voor een vast 
bedrag verhuurd, het park draagt het risico 
van leegstand.
Bob Bron (59) kocht in 2012 een tien- 
persoons-vakantiehuis bij Roompot 
Vakanties in Noordzee Residence Cadzand 
in Zeeuws-Vlaanderen. Hij koos voor de 
variabele verhuuropbrengst. ‘Het huis 
rendeerde de afgelopen drie jaar 6 tot  
6,5 procent en dat is meer dan het door 
Roompot gegarandeerde rendement.’
Niet één maar zes huizen kocht Mike 

Willems (37). Dat begon in 2008 met een 
bungalow op Landal De Vlegge in Twente. 
In de jaren daarna volgden nog vijf huizen 
op twee andere Landal-parken. ‘Dit jaar 
had ik geluk. Voor een goede prijs heb ik 
drie huizen aan een particuliere belegger 
verkocht.’ Willems belegde aanvankelijk in 
aandelen, maar stapte daar uit na heftige 
koersschommelingen en beursschandalen 
in de crisisjaren. ‘De aandelen halveerden 
in waarde. Zulke verliezen maak je niet  
in vastgoed.’ Willems investeert alleen in 
huizen van 1 tot 1,5 ton. Zijn advies: ‘Bestu- 
deer de huurinkomsten en de parkkosten 
van de afgelopen jaren. Vraag de notulen 
van de Vereniging van Eigenaren en de 
jaarrekeningen op.’ Nog een tip: ‘Investeer 
niet in chalets, die zijn na tien jaar 
afgeschreven.’

Grote aantrekkingskracht 
Kenners waarschuwen voor verzadiging 
van de markt. Nederland telt zo’n 110.000 
recreatiewoningen en 1.500 vakantie- 
parken. De laatste jaren steeg het aantal 
vakantiehuizen harder dan het aantal 

bungalowvakanties. In zijn jaarlijkse 
sectorprognose voorspelt de Rabobank 
voor komend jaar een lichte groei van 1 tot 
2 procent in het aantal bezoekers. Die 
toename komt vooral door buitenlandse 
toeristen, het aantal Nederlanders dat voor 
een vakantiepark kiest, is al jaren stabiel. 
Dat is geen goed nieuws voor eigenaren 
van tweede huizen. Die halen immers hun 
rendement uit verhuur. Marc Volleman 
(45), manager public relations van Room-
pot Vakanties, kent de cijfers, maar ziet 
verzadiging niet in Zeeland optreden. 
‘Vorig jaar telden we voor het eerst meer 
dan 2 miljoen bezoekers. De kust heeft een 
grote aantrekkingskracht. Vooral Duitsers 
weten ons vaker te vinden. De meesten 
komen uit Nordrhein-Westfalen, een markt 
van 18 miljoen mensen.’
Ook Center Parcs wist vorig jaar — na 
enkele magere jaren — weer meer bezoe-
kers te trekken en zag de bezettingsgraad 
stijgen naar 74,6 procent. Toch onder-
schrijft CEO Mark Haak Wegmann (49) de 
verzadiging wel: ‘Nederland staat vol met 
vakantieparken.’ Center Parcs heeft in ons 
land volgens de bestuursvoorzitter daarom 
geen uitbreidingsplannen. Buiten Neder-
land wel; de exploitant wil zelfs parken in 
China openen. 
Landal GreenParks is zich eveneens 
bewust van een stabiele Nederlandse 
markt en wil vooral in het buitenland 
groeien. ‘Al grijpen we onze kans als we een 
fraai gelegen park kunnen openen,’ zegt 
Maas Brink (52), directeur ontwikkeling bij 
Landal GreenParks. ‘Zoals het nieuwe 
vakantiepark De Reeuwijkse Plassen, waar 
145 recreatiewoningen energieneutraal 
geëxploiteerd worden.’ Landal wil met 
onderscheidende producten inspelen op 
de competitieve markt. Zo maakte Landal 
met het failliete Hof van Saksen een 
doorstart en transformeerde het tot een 
exclusief park waar culinair verwennen het 
credo is. Ook bouwde het boomwoningen 
in Landal Miggelenberg in Hoenderloo 
voor een bijzondere beleving.
De verzadiging zit hem vooral in het grote 
aanbod van verouderde vakantiehuizen op 
toeristisch minder aantrekkelijke locaties, 
zoals in Noord-Brabant en de Achterhoek. 
‘Hier staan parken waar nauwelijks nog 
geld wordt verdiend,’ zegt Merlijn Pietersma 
(37) van ZKA Consultants, een adviesbureau 
voor de vrijetijdssector. ‘Er is geen centrale 
verhuur meer, de huizen zijn weinig waard 
en worden geleidelijk aan steeds vaker 
bewoond door arbeidsmigranten, geschei-
den vaders of de oorspronkelijke eigenaren.’

Kruiwagen vol kikkers
Particulieren die eigenaar zijn van een 
vakantiehuis en dat in ruil voor rendement 
laten verhuren door het parkmanagement: 
het fenomeen bestaat al een aantal jaren. 
Het heeft een grotere vlucht genomen door 
de lage rentestand en de aantrekkende 
economie. ‘Het blijkt ook interessant voor 
ontwikkelaars en exploitanten. Zo hebben 
exploitanten geen eigen vastgoed meer op 
de balans,’ weet Pietersma. ‘Daardoor 
konden ze sneller groeien. Ze hoefden niet 
te lenen bij de bank.’
Het hefboomeffect is het voordeel, maar  
er kleven ook nadelen aan het versnipperde 
eigendom. ‘Na zeven jaar, als het tijd is voor 
groot onderhoud, gaat dat niet altijd soepel. 
Met honderd eigenaren is een Vereniging 
van Eigenaren gauw een kruiwagen vol 
kikkers. Zeker als de leden niet allemaal 
verhuren en ook zeggenschap hebben  
over de centrale voorzieningen, zoals het 
restaurant of het zwembad. Als een paar 
eigenaren dwars liggen, gaat een nood- 
zakelijke onderhoudsklus niet door. Het 
gevolg? Een park kan langzaam afglijden 
en minder aantrekkelijk worden voor 
huurders. Er zijn voorbeelden van parken 
waar de exploitant zich om die reden  
heeft teruggetrokken,’ aldus Pietersma. 

Samen sterk
Bron en zijn vrouw maken zich in Noord-
zee Residence Cadzand sterk om het park 
samen met mede-eigenaren op niveau te 
houden. Zij namen het initiatief voor een 
communicatieplatform. ‘We vormen een 
belangenvereniging van kopers met 
inmiddels 255 leden en vertegenwoordigen 
70 procent van de huizenbezitters. Ons 
doel is helder: als investeerders in het 
onroerend vastgoed willen we dat de 
investering blijft renderen. Dat betekent 
schone huizen op een goed verzorgd en 
klantvriendelijk park. We monitoren de 

Merlijn Pietersma 
(ZKA Consultants)

‘Groot onderhoud 
kan lastig zijn 

in een park met 
honderd eigenaren’ 
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Nieuwvliet-Bad
➌ Landal Reeuwijkse 
Plassen
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ONS UITGANGSPUNT? TEVREDEN HUURDERS!

Koninginneweg 11
1217 KP Hilversum
T 035 76 76 320
E info@compact-res.nl
W www.compact-res.nl    

Zorgvuldig beheer van uw vastgoedportefeuille verhoogt uw rendement. Compact Real 
Estate Services helpt u daar graag bij door het leveren van alle diensten - commercieel, 
technisch en administratief - die daarbij nodig zijn. Zo helpen wij u uw huurders 
tevreden te houden. Tevreden huurders die graag in uw pand gehuisvest blijven en uw 
huurinkomsten over een langere periode stabiel houden.
Meer informatie? Neem contact op met Willy Miggelbrink.

Het rendement van uw vastgoedportefeuille is ook ons belang.

“Wij spannen ons tot het uiterste in 
om de beste onroerendgoedbeheer-
diensten te leveren. Ons doel daarbij? 
Tevreden huurders.”

Willy Miggelbrink 
Director

ADVERTENTIE
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schoonmaak en het onderhoud van het 
groen, maar ook de gastvrijheid van mede- 
werkers. Daarvoor huren we professionele 
bedrijven in. Zij beoordelen het park 
regelmatig, bijvoorbeeld door mystery 
guest-bezoeken. Vertrouwen is goed, maar 
controle is beter. Een chagrijnige receptie-
medewerker heeft uiteindelijk een negatief 
effect op de waarde van je huis.’
Ook leden weten dankzij het platform waar 
ze aan toe zijn. Een meerjarenplan schrijft 
voor wanneer de bedden moeten worden 
vervangen of het huis moet worden geschil- 
derd. Bron: ’Dwang is er niet, maar Roompot 
kan huizen met achterstallig onderhoud uit 
de verhuur halen. En dat is prima. We 
willen een vijfsterrenpark blijven.’ Na drie 
jaar beleggingservaring concluderen Bron 
en zijn vrouw: ‘Verhuren van je recreatie-
woning is financieel aantrekkelijk. Maar 
het vraagt ook aandacht. Als je nooit in je 
vakantiehuis komt, weet je zeker dat het na 
een paar jaar uitgewoond is.’ Toch ziet Bron 
de toekomst zonnig tegemoet. ‘Het is een 
park met allure. Er komen veel parken bij 
in Zeeland, maar ik ben ervan overtuigd 
dat kwaliteit altijd wint.’
Tweedehuiseigenaren moeten zich niet 
blind staren op het rendement, stelt 

NVM-woordvoerder Kimman. ‘De markt 
voor recreatiewoningen trekt aan, maar de 
recreatiewoningmarkt is sterk afhankelijk 
van de economie, het consumenten- 
vertrouwen en de rentestand. De markt is 
klein en huizen staan lang te koop. Of je 
winst maakt op de verkoop van je huis 
hangt af van je instapmoment en je uitstap- 
moment. Mijn advies: koop een tweede 
woning niet alleen als belegging, maar ook 
voor je eigen plezier. Zie het ook als een 
investering in zon, zee, bos en frisse lucht.’

Waarschuwende woorden
Minder goede ervaringen met investeren in 
een vakantiehuis zijn er ook. Advocaat 
Marcel Bosman (53) in Arnhem heeft zo’n 
100 dossiers van cliënten die het schip in 
zijn gegaan met hun vakantiewoning. 
‘Agressieve verkoopmethodes, tegenvallen-
de rendementen, snel stijgende parkkosten, 
opgelegde beperkingen bij verkoop en 
problemen rond eigendom van de grond 
zijn veelvoorkomende klachten,’ weet 
Bosman. Een cliënt vertelt hoe hij vorig jaar 
als geïnteresseerde een nieuw vakantie-
park aan het IJsselmeer bezocht. ‘Ik vond 
het park en de huizen prachtig. Tijdens een 
amicaal gesprek zette de verkoper de 
aankoopsom, bijbehorende inventaris en 
parkkosten op papier. Er werd een mooi 
rendement beloofd. Ik tekende het A4-tje.’ 
Toen Bosmans cliënt er de dag erna vanaf 
wilde — hij had zijn twijfels over het rende- 
ment — kon dat niet. ‘Ik bleek een koopbe-
vestiging te hebben getekend. Op de achter- 
kant stond dat ik bij annulering 20 procent 
van de aankoopprijs moest betalen. Het 
ging om 50.000 euro.’ Samen met advocaat 
Bosman kwam de gedupeerde er zonder 
boete vanaf. Bosman: ‘Hoewel een wette- 
lijke bedenktijd geldt van drie dagen, 
accepteert de parkexploitant die niet altijd. 
Veelgehoord argument is dat de woning als 
belegging is gekocht en dat professionele 
beleggers zich niet kunnen beroepen op de 
wettelijke regels van consumentenbescher-
ming.’ Volgens Bosman is dat standpunt 
aanvechtbaar. Tientallen cliënten zijn door 
de rechter al in het gelijk gesteld. De 
advocaat raadt potentiële kopers aan niet 
te lichtvaardig te denken over de aankoop 
van een recreatiewoning. ‘Let ook op of je 
de grond erbij koopt. Een recreatiewoning 
is in zijn algemeenheid bestemd om duur- 
zaam ter plaatse te blijven en is daardoor 
onderdeel van de gehuurde zaak. De grond 
en de recreatiewoning worden als één zaak 
gezien. Wanneer je de kavel huurt, is het 
maar de vraag of je uiteindelijk eigenaar 
van je vakantiewoning bent geworden.’ [EE]

Tips voor  
tweedehuizenkopers

●

Laat u adviseren door een ter zake kundige 
makelaar.

●

Zonder eigen vermogen kunt u geen 
tweede huis kopen. Hoeveel u moet 
inleggen, verschilt per bank. Wordt de 
toekomstige recreatiewoning verhuurd, dan 
tellen de opbrengsten mee als inkomsten. 
Schakel een taxateur in voor de waarde van 
uw huis en de huurinkomsten.

●

Koop bij voorkeur een huis met grond. 
Bijkomende kosten: eenmalig overdrachts-
belasting, jaarlijks onroerendezaakbelas-
ting en rioolheffing. 

●

Is koop van de grond niet mogelijk, vraag 
om een contractscan bij de notaris. Hij kan 
benoemen welke risico’s kopers lopen. 
Grond kan verhuurd worden, in erfpacht of 
via opstalrecht ter beschikking worden 
gesteld. 

●

Verblijft u zelf meer dan 90 dagen per jaar 
in de woning, dan betaalt u forensenbelas-
ting. Wanneer u voor verhuur kiest, bent u 
toeristenbelasting verschuldigd. 

●

Inventariseer de jaarlijkse parkkosten. Bij 
nieuwbouw zijn die vaak nog niet bekend.

●

Bij verhuur aan derden, kunt u de btw over 
de huurinkomsten terugvorderen bij de 
belastingdienst. U moet zich dan als 
ondernemer bij de Kamer van Koophandel 
inschrijven.

Bob Bron 
(Huiseigenaar) 
‘Als je nooit in je 
vakantiehuis komt, 
weet je zeker dat  
het na een paar 
jaar uitgewoond is’
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➋ Roompot Beach Resort 
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BIJLAGE VAN KONTOUR VASTGOED

Door hun luxueuze uitstraling en kwaliteit zijn de 
vakantievilla’s van Kontour Vastgoed een 
waardevaste investering voor de lange termijn.

Aan de zuidoever van het Friese 
Tjeukemeer staat een tiental 
watervilla’s bij elkaar. Sommige 
worden verhuurd als vakantievilla, 
andere worden door de eigenaren 
gebruikt om er zelf tot rust te 
komen. Allemaal ontwikkeld door 
Kontour Vastgoed, dat naast dit 
park ook woningen op Ameland 
en in het Drentse Exloo realiseert.
Daarnaast investeert Kontour 
Vastgoed sinds jaar en dag 
in projecten in het voor verhuur 
aantrekkelijke Oostenrijk. ‘Niet 
alleen in de winter trekt het land 
toeristen,’ zegt Hielke Tillema, 
algemeen directeur van Kontour 
Vastgoed. ‘Kaprun, in het westen 
van Oostenrijk, kent ook een uit- 
stekende zomer. In tegenstelling tot 
veel plekken in het land is dit een 
echt vierseizoenengebied.’

PLEZIER ÉN RENDEMENT
Het basisidee van Kontour Vastgoed 
is om recreatievilla’s te bouwen op 
plaatsen die beantwoorden aan 
uiteenlopende wensen. Daarbij 
gaat het niet alleen om financieel 
voordeel,  de villa’s moeten ook 
plezier opleveren. ‘Of je nu een villa 
koopt aan het Tjeukemeer voor 
eigen gebruik of een appartement 
in Oostenrijk voor de verhuur, het 
gaat niet alleen om geld,’ aldus 
Tillema.De woningen van Kontour 
Vastgoed liggen in een hogere 
prijsklasse. Het geschatte nettoren-

‘MAATWERK IS 
ONZE KRACHT’    

dement van 4 tot 5 procent valt 
lager uit dan bij goedkopere 
recreatiewoningen. ‘Maar wij 
hebben als voordeel dat we betere 
kwaliteit leveren. We bouwen met 
hoogwaardige materialen, waar-
door je langer van je investering 
kunt genieten. Veel chalets leveren 
hogere rendementen op, maar  
zijn na tien jaar aan renovatie of 
herbouw toe. Onze villa’s en 
appartementen gaan langer mee.’
De kracht van de recreatievilla’s van 
Kontour Vastgoed zit hem volgens 
Tillema vooral in het maatwerk van 
het bedrijf. ‘We kunnen bij de bouw 
volledig meedenken in de keuzes 
van onze klanten. Een extra toilet, 
een grotere slaapkamer of een 
extra muur die de keuken en woon- 
kamer scheidt: er is veel mogelijk.’ 
Wat hetzelfde blijft, zijn de architec-
tuur en de fraaie afwerking van de 
villa’s. ‘We houden graag dezelfde 
stijl en uitstraling aan in onze 
parken. Wel bieden we een palet 
aan keuzes qua kleur en inrichting.’
Voor de architectuur gebruikt 
Kontour Vastgoed hoogwaardige 
materialen: van rieten daken tot 
doorbakken gevelstenen. Ook in 
het interieur worden zo veel 
mogelijk duurzame materialen 
verwerkt. ‘Op die manier stralen 
onze villa’s kwaliteit uit. Of je  
nu gaat voor een watervilla in 
Friesland of een appartement  
in Oostenrijk.’

WATERVILLA’S AAN HET 
TJEUKEMEER IN FRIESLAND
Aan de rand van de pittoreske tweelingdorpen 
Delfstrahuizen en Echtenerbrug worden 50 water- 
villa’s gerealiseerd direct aan het Tjeukemeer. De 
drukte en gezelligheid van het nabije Heerenveen 
en Wolvega worden afgewisseld met de rust van  
het water, waaraan allerlei vormen van recreatie 
mogelijk zijn. Alle villa’s zijn voorzien van riet-gedekte 
daken, hebben een eigen aanlegsteiger en voelen 
door hun ligging aan als een kleine 
dorpsgemeenschap.

watervillasfriesemeren.nl

- STOCKINGGUT BY AVENIDA -

LEOGANG

WWW.AVENIDA-OOSTENRIJK.COM

VALUE FOR LIFE.

4%
RENDEMENT

Geniet van het bergpanorama vanuit
uw eigen luxe design appartement
op een ski-in-ski-out locati e

Na een succesvolle realisati e van Avenida Panorama Suites Kaprun en Avenida 

Mountain Lodges Kaprun en Saalbach, presenteren wij u Stockinggut by Avenida in

Leogang! Luxe alpin design appartementen op een unieke ski-in-ski-out locati e met

vol uitzicht op de skipiste en de imposante Leoganger Steinberge. Dankzij een uitgekiend

en transparant verhuursysteem geniet u van een rendement van ca. 4% op uw 

investering. Alle ingrediënten zijn aanwezig voor een investering op topniveau! Uw 

geïnvesteerde vermogen valt buiten de vermogensrendementsheffi  ng in Nederland.

ABE LENSTRA BOULEVARD 50-1, 8448 JB HEERENVEEN  •  TEL. 0513 745 016  •  GERARD HAAGSMA 06 - 53 87 10 56

SECONDHOME@KONTOURVASTGOED.NL  •  KONTOURVASTGOED.NL

SKI-OUT
SKI-IN

2017065_Kontour_Adv_Stockinggut_215x285_A_final.indd   1 05-05-17   14:21

STOCKINGGUT BY AVENIDA 
IN OOSTENRIJK
Naast de luxueuze appartementen in Kaprun zijn er 
nog een aantal andere locaties in Oostenrijk waar 
Kontour Vastgoed appartementen bouwt.  Het 
nieuwste project is Stockinggut by Avenida. De met 
fraai hout afgewerkte appartementen staan in 
Leogang in het noordelijk gelegen Salzburgerland. 
Behalve voor wintersport is het gebied een ideale 
locatie voor fiets- en mountainbiketrips en voor 
wandeltochten. Ook zijn er vier golfbanen in de 
omgeving.

avenida-oostenrijk.com

BIJLAGE VAN ELSML

‘Het huis heeft 
een speciale 
plek in  
onze levens’
Kok Mulleners (56) is met tweeling-
broer Ton oprichter en directeur van 
Mulleners + Mulleners Architecten. 
Samen bezitten zij het statige Huis 
Broeckmeulen in het Limburgse  

‘witte stadje’ Thorn.

‘Thorn is een van de mooiste stadjes van 
Nederland en ook stedebouwkundig  
interessant. Daarom gebruiken wij foto’s  
van de stadskern in de presentaties van ons 
architectenbureau. Toen Ton me wees op 
een huis dat daar te koop stond, vroeg ik 
meteen: Toch niet dat witte huis met tuin aan 
het plein? Huis Broeckmeulen is het enige 
huis aan het plein bij de Abdijkerk dat een 
voortuin heeft. De woning trekt meteen de 
aandacht als je vanuit de smalle straten het 
plein oploopt. In het achttiende-eeuwse 
kanunnikenhuis woonde ooit kanunnik en 
rector Jan Reinier Broeckmeulen, die in de 
Franse tijd de plaatselijke Abdijkerk voor 
sloop wist te behoeden. Na de Tweede 
Wereldoorlog kwam Huis Broeckmeulen in 
bezit van een huisarts. Wij hebben het 
overgenomen van een Brabantse geloofs-
gemeenschap die het als retraiteoord 
gebruikte en hier werd gezien als een soort 
sekte. Toen wij het kochten, was er maar 
weinig oorspronkelijks van het huis over: de 
kamers waren gereduceerd tot kleine 
donkere hokken en er zaten schrootjes tegen 
de muren en het plafond. Zonder documen-
tatie van de oorspronkelijke staat hebben we 
naar de geest gerestaureerd en geprobeerd 
de heldere structuur terug te brengen. We 
stellen het huis af en toe beschikbaar voor 
een evenement met levende standbeelden, 
en verder aan de stadsgidsen en de plaatse- 
lijke harmonie. Ook werken we regelmatig 
samen met cateraars en hotels uit het stadje. 
We zijn zelf veel met het huis bezig en 
investeren er voortdurend in. Dat doen we 
altijd met ons hart — het huis heeft een 
speciale plek in onze levens. Onze kinde- 
ren waren nog klein toen we het kochten en 
ook onze ouders, die in Sittard woonden, 
leefden nog. We komen er een keer of zes 
per jaar, ook met vrienden uit Amsterdam. 
De totale rust en ruimte die je hier kunt 
vinden, zijn fantastisch.’ [AB]

www.broeckmeulen.nl

Bijzonder verblijf
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Wonen op Curaçao BIJLAGE VAN ELSML

‘Leven op Curaçao? Dat is geweldig. We 
genieten hier van zon, zee, strand en 
kunnen ook fanatiek golfen.’ Bob Verburg 
en zijn vrouw Truus (beiden 73) resideren 
een groot deel van het jaar in Heemstede, 
maar bezitten sinds jaar en dag een tweede 
huis op Curaçao. Zij kijken prachtig uit over 
de golfbaan van luxeresort Blue Bay. 
Verburg is voorzitter van een stichting die 
werkt aan verbetering van het economische 
en sociale klimaat op het eiland door partij- 
en in de private en publieke sector met 
elkaar te verbinden. ‘Het eiland is voor mij  
en mijn vrouw dan ook niet alleen een 
privébestemming. Ik probeer waar mogelijk 
een bijdrage te leveren aan de samenleving.’ 

Onverminderd populair
De aantrekkingskracht van Curaçao dateert 
al uit de jaren tachtig. Na de opening  
van een groot hotel door de Van der Valk- 
horecadynastie ontwikkelde het eiland,  
dat sinds oktober 2010 een onafhankelijk 
land binnen het Koninkrijk der Nederlanden 
is, zich tot een gewilde vakantiebestem-
ming voor zonaanbidders, (onder)water-
sporters en golfliefhebbers. 
De ligging in het zuidelijk deel van de  
Caribische Zee zorgt voor dag- en nacht- 
temperaturen die zo tussen de 31 en 26 
graden schommelen. Een prettig klimaat 
dus, waarin passaatwinden altijd voor de 
nodige verkoeling zorgen. Het natuurschoon 
op Curaçao is overweldigend en het eiland 
is gezegend met veel stranden en baaien. 
Populair bij watersporters is een bezoek 
aan het onbewoonde Klein Curaçao, een 
eiland waarnaar het sterretje op de 
Curaçaose vlag verwijst. Wie daar in zee 
gaat, loopt de kans ineens tussen de 
schildpadden te zwemmen. Maar ook aan 
de golfers is gedacht. Zij kunnen kiezen uit 

Caribische  
attractie in ons 
Koninkrijk

het eiland bedienen. Een van de voordelen 
van werken in de e-zone is een winstbelas-
tingtarief van slechts 2 procent.’ Volgens 
Muns trekt dat onder meer zakelijke dienst- 
verleners en e-commercebedrijven aan.
Bob Verburg vindt Curaçao een heerlijk 
eiland om te wonen en te werken. ‘Maar,’ 
zegt hij, ‘echt aarden blijkt voor mensen 
vaak nog een flinke uitdaging. Net als op 
alle andere plaatsen in de wereld moet je  
je best doen om de cultuur te begrijpen. 
Ook geduld en het vermogen om goed te 
luisteren zijn belangrijke eigenschappen. Er 
is hier veel te doen, maar het juiste netwerk 
is cruciaal. Voor mij is dat een deel van het 
plezier overigens. Ik praat met iedereen en 
verveel me geen moment.’ [EP]

1 ZAKELIJKE LOCATIES
Kamer van Koophandel  
& Nijverheid Curaçao
Kaya Junior Salas 1, Willemstad
World Trade Center  
Piscadera Bay, Willemstad
The Triangle Curaçao
high-tech kantorencomplex 
Hoogstraat 18, Willemstad
Green Apple
hippe flexkantoorlocatie
Dr. M.J. Hugenholtzweg 25, 
Willemstad

drie banen. Luxeresorts Blue Bay en Santa 
Barbara beschikken elk over een eigen 
baan met achttien holes. Op de negen holes 
tellende Curaçaose Golf & Squash Club in 
Emmastad spelen vooral eilandbewoners. 

Fiscaal regime
Ook om andere redenen is het eiland aan- 
trekkelijk. Het fiscaal regime maakt dat 
Curaçao veel buiten het eiland actieve 
bedrijven huisvest. Jasper Muns (39), 
partner bij accountants- en advieskantoor 
BDO Dutch Caribbean, zegt daarover: ‘In 
fiscaal opzicht kan Curaçao een interessan-
te uitvalsbasis zijn voor ondernemingen. 
Neem de zogenaamde e-zone, waar partijen 
zich kunnen vestigen die klanten buiten 

Zonnige vakanties, aantrekkelijk 
wonen en een voordelig belasting- 
regime vormen al decennialang de 
pijlers onder de populariteit van 
Curaçao. ‘Het eiland is meer dan een 
privébestemming.’

RESORTS
 2  Baoase Luxury Resort 
 3  Blue Bay Golf & Beach 

Resort  
 4  Coral Estate 
 5   Santa Barbara Beach 

Resort 

HORECA
 6   Zest Mediterranean 

restaurant
 7  Avila Beach Hotel 
 
PARKEN
 8  Christoffelpark
 9  Flamingo Park  
 10 Nationaal Park Shete Boka

STRANDEN
 11 Playa Kalki 
 12 Grote en Kleine Knip
 13 Playa Lagun
 14 San Juan
 15 Porto Marie
 16 Jan Thiel Beach

 

17 HATO International Airport
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BIJLAGE VAN ELSML

‘We delen ons 
stekje graag 
met anderen’
Van zijn moeder erfde Johannes 
Leonhardt (51) een groot stuk bos. 
Daarop wilde hij een eenvoudig 
vakantiehuis bouwen, maar dankzij 
de architect werd het een comfor- 
tabele designboshut. 

‘Onze familie bezit al vier generaties een 
stuk bos in Vierhouten op de Veluwe. Op de 
60.000 vierkante meter grond stond een 
eenvoudig houten huis. Verwarming was  
er niet. De waterleiding werd ’s winters 
afgesloten vanwege de grote kans op 
bevriezing. Dat vond ik altijd jammer. Toen 
ik enkele jaren geleden de grond erfde, 
besloten mijn vriendin en ik een nieuw huis 
te bouwen dat elk seizoen bewoonbaar zou 
zijn. We dachten aan iets eenvoudigs, maar 
wel voorzien van alle comfort. Ook moest de 
nieuwe stek goed in de omgeving passen. 
De architect verraste ons met een construc-
tie met schuine wanden, die een speels en 
ruimtelijk effect creëerden. Het huis zou 
grote raampartijen krijgen, met maximaal 
zicht op de natuur. Op het dak moesten 
leistenen komen, in zogeheten wilde 
dekking gelegd. Dat is de blikvanger van het 
huis. Binnen ziet het er industrieel uit: er ligt 
een betonnen gietvloer, de open eikenhou-
ten keuken heeft veel stalen elementen en er 
is een houtkachel. Het huisje is mooier dan 
ons eerste huis in Vreeland. De bouw kostte 
enkele tonnen, maar we plukken er nu ook 
de vruchten van. Het huis is niet bedoeld als 
beleggingsobject, maar de verhuur 
genereert rendement, boven verwachting. 
Negentig procent van het jaar is het huis 
verhuurd. Er zijn vier slaapkamers, goed 
voor acht slaapplaatsen. Bezoekers zijn blij 
met het comfort en de bosrijke omgeving, 
waar je prachtig kunt fietsen en wandelen. 
Niet zelden trippelen er reeën over het ter- 
rein. Huurders kunnen ook gebruik maken 
van een natuurzwembad, dat vroeger tot 
het nabijgelegen landhuis Het Bergelt 
behoorde, dat weer eigendom van mijn 
overgrootmoeder was. Zelf komen we ook 
geregeld in het huisje, want het is heerlijk 
om hier met onze kinderen van 13 en 16 te 
bivakkeren. We koken lekker, bakken zelf- 
gemaakte pizza’s in de houtoven en doen 
spelletjes. Naast de ontspanning is er altijd 
wat te klussen of te werken in het bos.’ [EE]
www.boshut-vierhouten.nl



Goed nieuws voor iedereen die na zijn vakantie nog terugverlangt naar 
Zwitserland. Anders dan vaak gedacht is de aankoop van een tweede  
woning er mogelijk. Met een aantrekkelijk belastingvoordeel, weet 
directeur-eigenaar Guido van Hoogdalem van projectontwikkelaar en 
vastgoedadviseur First Projektmanagement.

Prachtige natuur, een hoge 
levensstandaard, veiligheid en 
politieke stabiliteit: met deze 
ingrediënten heeft Zwitserland 
grote aantrekkingskracht op 
vakantiegangers wereldwijd. 
De populariteit zorgt sinds de 
jaren zestig ook voor een grote 
vraag naar tweede huizen in 
het land. De Zwitserse overheid 
besloot daarop het huizenbezit 
voor niet-ingezetenen te beper- 
ken, niet alleen om speculatie 
te voorkomen, maar ook om 
het landschap te beschermen, 
legt Guido van Hoogdalem (43) 
uit. Volgens de directeur-eige-
naar van projectontwikkelaar 
en vastgoedadviseur First Projekt- 
management is de zeer gesloten 
Zwitserse vastgoedmarkt toch 
bereikbaar voor kopers. First 
Projektmanagement bemiddelt 
in diverse kantons en wist een 
van de schaarse bouwvergun-
ningen te bemachtigen voor 
onder andere een resort aan de 
Brienzersee in het kanton 
Bern. Van Hoogdalem: ‘Op deze 
manier kunnen Nederlanders 
toch een vakantiewoning in 
Zwitserland kopen. Alles vol- 
doet daarbij aan de strenge 
Zwitserse wetgeving.’ Daarnaast 
verzorgt First de verkoop van 
een resort met appartementen, 
hotels en villa’s in Andermatt 
aan de voet van het Gotthard- 
massief. Het gaat om vakantie-
woningen in het prijssegment 
vanaf 700.000 euro. 
First regelt alles rond de aan- 
koop van de vakantiewoning. 

De voordelen  
van het Zwitserse leven  

Steeds vaker helpt het kopers 
daarbij ook bij het benutten 
van een aantrekkelijke 
Zwitserse fiscale regeling. ‘In 
Zwitserland bepaalt een 
speciale regeling dat particu-
lieren uit EU-landen zich vrij 
kunnen vestigen en gebruik 
kunnen maken van een 
aantrekkelijk belastingtarief.’ 
Het gaat hier om de zogenoem-
de Pauschal-regeling. ‘Het te 
belasten inkomen wordt  
daarbij afgestemd op de huur- 
waarde van de woning,’ legt 
Van Hoogdalem uit. ‘Iedere 
Zwitser moet de huurwaarde 
van zijn huis bij zijn inkomen 
optellen. Uitgangspunt van  
de huurwaarde is de woning-
waarde, vergelijkbaar met de 
Nederlandse woningwaarde 
die wordt bepaald door de  
wet Waardering Onroerende  
Zaken (WOZ). Elk kanton 
gebruikt een eigen factor voor 
de belastingheffing.’ 

Fiscaal voordeel
In het kanton Uri, waaronder 
het project van Andermatt  
valt, is de heffing bijvoorbeeld 
zevenmaal de huurwaarde 
(zie het rekenvoorbeeld). 
Aantrekkelijk is dat dit bedrag 
van de huurwaarde ook 
bepalend is voor de belasting-
heffing voor niet-Zwitsers die 
hun inkomen wereldwijd 
verdienen en zich in Zwitser-
land willen vestigen. Het echte 
inkomen of vermogen wordt 
niet gemeten. De belastinghef-

fing wordt gebaseerd op de 
— veel lagere — huurwaarde. 
‘Eigenaren van een tweede 
woning met een hoog inkomen 
of een groot vermogen kunnen 
zo een fiscaal voordeel behalen. 
Of de Zwitserse vakantie- 
woning wordt verhuurd of zelf 
bewoond, maakt niet uit.’

Niet voor iedereen
First Projektmanagement ziet 
bij een toenemend aantal 
klanten interesse in de Pauschal- 
regeling. Het bedrijf begeleidt 
Nederlanders bij de aanvraag, 
die meestal binnen drie weken 
kan worden afgerond. Van 
Hoogdalem: ‘Daarbij onderzoe-
ken we eerst of de regeling 
voor huiseigenaren aantrek- 
kelijk is.’ Door de strikte voor- 
waarden is dat niet voor ieder- 
een het geval. ‘Voorwaarde is 
dat de mensen die naar Zwitser- 
land emigreren niet gaan 
werken in het land. En over 
voldoende vermogen beschik-
ken om zichzelf en hun familie 
te onderhouden.’ Haast is er 
niet, de regeling staat open 
voor alle niet-ingezetenen met 
een huis in Zwitserland. Ook 
het opgeven van de Nederland-
se nationaliteit is niet nodig; 
wie gebruikmaakt van de rege- 
ling krijgt een Zwitserse ver- 
blijfsvergunning. ‘Wij raden 
klanten aan eerst van hun huis 
te gaan genieten en de moge- 
lijkheid in alle rust te overden-
ken. Dat laatste kan natuurlijk 
heel goed in Zwitserland.’ [CS]
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Waarde tweede 
woning is spil  
belastingheffing  

Deelnemen aan de Pauschal- 
regeling kan interessant zijn 
voor vermogende particulie-
ren die hun inkomen wereld-
wijd verdienen. In Zwitserland 
bepaalt dan niet het werkelijke 
inkomen, maar de waarde van 
de woning hoeveel belasting 
u betaalt. Een voorbeeld: 

1. DE TWEEDE WONING 
Vakantiehuis met een waarde van 
€ 4.000.000*
Overheid bepaalt de huurwaarde
Huurwaarde per jaar is € 60.000

2. DE FACTOR
Huurwaarde wordt vermenigvul-
digd met een factor. Elk kanton 
gebruikt zijn eigen factor:
Factor kanton Uri = 7 
Huurwaarde € 60.000 x factor 7 
= € 420.000

3. BELASTINGTARIEF
Belastingheffing over huurwaarde 
door kanton en de Zwitserse 
overheid: 
- Belastingheffing kanton Uri 
(Andermatt) 15%**
- Belastingheffing Zwitserse 
overheid 13%
Belasting totaal 28% over 
€ 420.000 

4. HOEVEEL U BETAALT
Belastingheffing: € 117.600
Jaarlijks te betalen vast bedrag  
aan belastingen ongeacht 
vermogen of inkomen

A D V E R T E N T I E
T H U Y S S E N K R U P P

BIJLAGE VAN ELSML
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* Omgerekend in euro’s. 1 euro  
is CHF 1,09 (juli 2017)
** hoogste tarief kanton Uri in  
het progressieve systeem. De 
tarieven variëren per kanton,  
tussen de 11 en 36%

Ook voor niet-Zwitsers
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Oostenrijk ontwikkelt zich in hoog tempo tot een vakantieland voor  
alle jaargetijden. Kopers van een tweede huis laten in hun zoektocht naar 
rendement steeds vaker hun oog op dit veelzijdige Alpenland vallen.

In de winter skiën, in de zomer een 
actieve bergvakantie. Een vakantie-
huis in de Oostenrijkse Alpen is 
bijna het hele jaar door een prettige 
plek om te vertoeven. Juist daardoor 
kan het een goede bestemming  
zijn voor spaargeld. Honderden  
Nederlanders zetten dan ook elk 
jaar de stap en kopen een tweede 
woning in het Alpenland.
‘In bijna ieder dorp zijn er wel Neder- 
landers met een eigen huis. Wij zien 
een flinke groei,’ zegt Valentijn 
Hubers (28) van Alpendreams. Het 
bedrijf, dat zijn vader Robert tien 
jaar geleden startte, begeleidt Neder- 
landers en Belgen op hun zoektocht 
naar een huis in Oostenrijk. Van de 
aankoop en financiering tot en met 
advies over de inrichting. ‘Mensen 
vinden het leuk om een eigen plek 
te kopen, maar ook om verhuur- 
inkomsten te hebben en dus 
rendement op hun geld te maken. 
De lage spaarrente is nu een extra 
koopargument,’ zegt Hubers. 
Met 118 miljoen overnachtingen is 
Oostenrijk de zesde toeristische 
bestemming van de Europese Unie. 
Volgens het Oostenrijkse bureau 
voor toerisme gaan per jaar zo’n  
1,7 miljoen Nederlanders in het land 
op vakantie, wat ons land na Duits- 
land de tweede plaats oplevert in  
het klassement van buitenlandse 
bezoekers.

Verhuur
Een belangrijk pluspunt voor het 
toerisme is dat het land steeds meer 
een vakantiebestemming voor de 
zomer wordt. Volgens Hubers inves- 
teert de overheid flink in het zomer- 
seizoen. ‘Er worden heel veel fiets- 
paden aangelegd en steeds meer 

‘De lage spaarrente is een  
extra koopargument’ 

skiliften zijn zomers open. Ook het 
aanbod van sportieve activiteiten is 
sterk uitgebreid. Het is niet alleen 
meer wandelen in de bergen, waar- 
om het land vroeger bekend stond, 
ook avontuurlijke bezigheden als 
rafting en canyoning staan op het 
programma. Oostenrijk is echt een 
activiteitenland geworden.’ 
Bovendien duurt het zomerseizoen 
steeds langer. Juni en september 
worden meer en meer echte vakantie- 
maanden naast de schoolvakantie.
Een vakantiewoning kan daardoor 

al snel twintig tot dertig weken per 
jaar verhuurd worden. Er zijn ver- 
schillende mogelijkheden om die 
verhuur te regelen. Bij de meeste 
grotere projecten is een verhuur-
maatschappij aangesloten, die soms 
een gegarandeerd rendement biedt. 
De eigenaar krijgt dan een vast per- 
centage op zijn investering. Het is 
natuurlijk ook mogelijk om de ver- 
huur in eigen beheer te houden en 
met een zelfgekozen verhuurorgani-
satie te werken. Als eigenaar heb je 
dan vaak meer bewegingsvrijheid.
Een manier om nog wat meer 
rendement te maken is de hypo- 
thecaire financiering van een deel 
van de aankoop.  Oostenrijkse 
banken gaan tot 60 procent van de 
investering, aldus Hubers. ‘Net als  
de spaarrente is ook de hypotheek-
rente op dit moment historisch laag. 
Het rentetarief voor tien jaar vast 
ligt iets boven de 2 procent. Het 
rendement dat een koper op die 
manier op zijn eigen geld maakt,  
kan oplopen tot 8 procent per jaar,’ 
zegt Hubers.

Wind mee
Vakantiewoningen in Oostenrijk 
hebben dus de wind mee. Dat is ook 
te zien aan de ontwikkeling van het 
aanbod. Het totaal aantal bedden in 
de markt voor vakantiewoningen is 
de afgelopen vijf jaar met 8 procent 
toegenomen. Dat klinkt alsof er  
een risico is dat kopers nu in een te 
optimistische markt stappen waarin 
te veel wordt gebouwd en de prijzen 
te hoog zijn. Maar volgens Hubers 
heeft Oostenrijk een stabiele woning- 
markt met gestaag stijgende prijzen. 
‘Er is wel een aantal bekende dorpen 
waar veel wordt gerealiseerd door 
buitenlandse ontwikkelaars. Op  
dat soort locaties zie je vaak te hoge 
prijzen, waardoor rendement uit 
verhuur lastig wordt. Maar in  
algemene zin geldt dat zeker niet.’ 
De kunst is dan ook om al dan niet 
met behulp van experts de goede 
locatie te vinden die niet te duur en 
goed verhuurbaar is. En last but not 
least de koper zelf ook het nodige 
plezier verschaft. [DO]
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Valentijn 
Hubers 
‘Oostenrijk 
 is echt een 
activiteiten- 
land  
geworden’

Aantrekkelijke 
rendements- 
kansen en 
een steeds 
gevarieerdere 
outdoor- 
kalender maken 
Oostenrijk tot 
een gewilde 
plek voor een 
vakantiehuis
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BIJLAGE VAN ELSMLBijzonder verblijf

‘In en om ons 
vakantiehuis is 
het altijd feest’
Met haar man Leo viel Marit Alkemade  
een kwart eeuw geleden als een blok 
voor een huis aan de Loosdrechtse 
Plassen. Niet als vakantieverblijf, maar 
om permanent te bewonen.

‘In 1991 waren we starters op de woningmarkt. 
Toen we dit huis aantroffen — op een eiland, 
tegenover een haventje — waren we op slag 
verliefd. Zeven jaar hebben we het eiland 
permanent bewoond. Dat leverde komische 
taferelen op. Als tweeverdieners roeiden we  

’s ochtends strak in het pak naar de overkant en 
’s avonds weer terug. Mobiele telefoons waren 
er nog niet, dus als mijn man eerder thuis was 
dan ik waarschuwde ik hem met een scheids-
rechtersfluitje, zodat hij mij met de boot kon 
oppikken. Ook visite kondigde zich zo aan. 
Later kochten we een huis op het vasteland in 
Breukelen. Het eilandhuis, De Tuutze genaamd, 
hielden we ook aan. Maar met drie piepjonge 
zonen kwamen we er minder vaak. Toen de 
jongens  wat groter werden, braken er opnieuw 
mooie tijden aan. Ze waren altijd buiten om 
hutten te bouwen, vuurtjes te stoken, slinge-
rend aan een touw in het water te plonzen, te 
zwemmen en te vissen. De omgeving prikkelt 
de creatieve geest. We komen er ook nu 
geregeld met vrienden en familie — dat is altijd 
feest. Vroeger zeilden we veel, tegenwoordig 
hebben we een sloep waarmee we tochtjes 
maken. De plek is uniek, midden in de natuur en 
toch dicht bij Utrecht en Amsterdam. Ik ben 
dol op de zomeravonden. Als de zon ondergaat 
op het spiegelende water: magisch is dat! Ook 
de winters zijn er bijzonder. Je kunt er prachtig 
schaatsen. We hebben geluk gehad. De prijzen 
zijn enorm gestegen en een vergelijkbaar huis 
zouden we niet meer kunnen betalen. Onder-
houd kost ook geld. Zo is de beschoeiing 
onlangs vernieuwd — een investering van 
duizenden euro’s. Om de kosten te drukken 
verhuren we het huis mondjesmaat aan 
enthousiaste huurders. Verhuur betekent 
overigens ook gedoe, want dingen gaan stuk en 
de schoonmaak kost tijd. Gelukkig is een van 
onze zoons vaak bereid die klus te doen. De 
jongens laten zich trouwens ook inhuren om 
gasten rond te varen over de plassen.’ [EE]

www.eilandenhuizedetuutze.nl
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Tweede huis gezocht
De recreatieve woningmarkt bloeit op. Het aantal tweede huizen 
dat van eigenaar wisselt was nog nooit zo groot. In het kielzog 
daarvan stijgt ook de gemiddelde vraagprijs, zo blijkt uit het 
rapport over de Nederlandse markt voor recreatiewoningen van 
de NVM. Nu spaargeld door de lage rentestand weinig oplevert, 
steken vooral hoogopgeleide stellen hun geld in stenen. [RvdK]

In één oogopslag

Markt recreatiewoningen trekt fl ink aan
Ontwikkeling van het aantal transacties en de gemiddelde vraagprijs 

3
keer

Het aantal te koop 
aangeboden 

recreatiewoningen 
in Nederland is de 
afgelopen tien jaar 

verdriedubbeld

Infographic Jannie van de Goor
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Kustgebieden populair  
Prijs en voorraad recreatiewoningen per toeristische regio in 2017

Wie is de koper?
De gemiddelde recreatiewoningkoper is 
hoogopgeleid, welgesteld, tussen de 45-65 
jaar oud, getrouwd, met oudere kinderen of 
kinderen die al uit huis zijn. Gezinnen kiezen 
vaak voor een recreatiewoning in de buurt 
van het strand; oudere stellen voor een 
recreatiewoning in een bosrijke omgeving

Eigen gebruik primair aankoopmotief
Ruim 75% van de kopers koopt een recreatiewoning voor eigen gebruik

BIJLAGE VAN ELSML
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‘Er is geen 
mooier plekje 
in Nederland 
dan dit’
Als fervent zeiler met Friese roots 
koos Pieter Riedstra (40) voor een 
tweede huis aan de Fluessen. Met 
vriendin Maartje van Bruxvoort (39) 
en dochter Linne (2) komt hij er vaak.

‘Mijn vriendin en ik hebben altijd veel 
gezeild in onze kajuitboot. Met ons eerste 
kind op komst stuitten we bij toeval op de  
Koggeplaet, een klein park in het Friese 
Elahuizen met een jachthaven en vakantie-
woningen. Daar kochten we een zogenaamd 
lakehouse, een houten chaletwoning op 
palen met uitzicht op de Fluessen en het 
Heegermeer. Onze kajuitboot verruilden we 
voor een open zeilboot en een sloep. We 
zeilen nog steeds, maar met onze dochter 
maken we minder tochten dan vroeger. Wel 
varen we ’s avonds vaak naar een verderop 
gelegen restaurant. Het is heerlijk toeven 
aan het water – ik kan geen mooier plekje in 
Nederland bedenken. Het uitzicht is vrij, het 
park is rustig. Mensen zijn vooral bezig met 
hun boot in de haven. Er hangt een 
sportieve sfeer. We kochten het huis voor 
160.000 euro, inclusief de inrichting en de 
tuin. Over acht jaar kunnen we eigenaar 
worden van de grond, dat kost 50.000 euro. 
We komen er graag, het huis is groot en 
comfortabel. Maar we verhuren het ook veel, 
zowel ’s zomers als ’s winters tegen gemid-
deld 7 procent rendement, na aftrek van 
kosten voor onderhoud, parkbeheer en ver- 
zekeringen. Daar kan geen belegging tegen- 
op. Dan moet je het wel leuk vinden om het 
huurders naar de zin te maken. Ik vind dat 
leuk; als ik er ben, maak ik graag een praatje 
met huurders. Gasten zijn tevreden — zelfs 
als het weer tegenvalt, zijn de reacties posi- 
tief. Er ligt een informatiepakket in ons huis 
met toeristische tips. De meeste huurders 
willen varen, fietsen of wandelen in de  
omgeving. Ik heb me vooraf verdiept in de 
fiscale voordelen. Zo heb ik me voor de 
verhuur van de woning als ondernemer in 
laten schrijven bij de Kamer van Koop- 
handel. Daardoor kan ik de btw van de 
aankoop, maar ook van het onderhoud en  
de inrichting aftrekken. Voorwaarde is 
dat het huis 140 dagen per jaar verhuurd is. 
Dat halen we makkelijk.’ [EE]
www.airbnb.nl/rooms/6742805
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De vierenveertigse editie 
van de Second Home 
Beurs is een veelzijdig 
oriëntatiepunt voor wie  
de aankoop van een 
tweede huis overweegt. 
‘Investeren in stenen is  
niet zo risicovol.’

Een tweede huis kopen is geen  
boodschapje dat je even tussendoor 
doet. Nederlanders nemen hiervoor 
maandenlang de tijd. Beursorgani-
sator Fairs Consult rekent dan ook 
op een groeiende publieke belang-
stelling voor de halfjaarlijkse 
Second Home Beurs. Die wordt 
gehouden in maart wanneer de 
temperaturen rond de Middellandse 
Zee oplopen en in oktober als de 
eerste sneeuwvlokjes neerdalen 
in de skigebieden en mensen 
terugkijken op een inspirerende 
zomervakantie. 

Trends
Hoewel het tweede huis in de 
volksmond nog altijd vakantie- 
woning heet, is er een verschuiving 
gaande in de tweedehuizenmarkt. 
Door de lage rente op spaargeld lijkt 
een tweede huis een rendabele 
investering, zeker als het een groot 
deel van de tijd verhuurd kan 
worden. ‘Investeren in stenen is niet 
zo risicovol. Je kunt ze aanraken, 
ernaar kijken en van genieten. Je ziet 
dat het aanbod zich steeds meer 
richt op rendement halen. De bouw 
is praktischer en de inrichting 
neutraler,’ vertelt Tom van den 
Brink (37), exhibition manager van 
de Second Home Beurs. ‘In diezelfde 
trend zien we ook de leeftijd van de 
kopers dalen. Vroeger bezochten 
vooral 55-plussers die hun leven 
lang gewerkt en gespaard hadden 

Creatief met spaargeld

onze beurs. Zij wilden een huis 
waar ze van hun oude dag konden 
genieten. En ze wilden vooral niet 
dat er andere mensen in zaten. 
Inmiddels bevinden zich veel 
40-plussers onder de beurs- 
bezoekers die bereid zijn een stuk 
creatiever met hun spaargeld om 
te gaan. Zij hebben een actief leven 
en willen met hun kinderen in de 
vakantie naar het tweede huis. En 
als ze er niet zijn verhuren ze het.’ 
Een andere belangrijke doelgroep 
zijn de ‘empty-nesters’, zoals Van 
den Brink ze noemt. ‘Mensen wier 
kinderen het huis uit zijn,’ legt hij 
uit. ‘Zij gaan kleiner wonen in een 
appartement in de stad en als het 
in Nederland druilerig weer is, 
zitten ze lekker in een groot huis in 
Spanje waar ze hun kinderen en 
kleinkinderen kunnen ontvangen. 
Soms is hun enige onderkomen in 
Nederland een recreatiewoning op 
een park.’ 

Diversiteit
Doordat Fairs Consult ook in België 
de Second Home Expo organiseert, 
ziet de beursorganisator de ver- 
schillen in wensen en mogelijk- 

Tom van 
den Brink 
‘Je ziet dat het 
aanbod zich 
steeds meer 
richt op 
rendement 
halen’

Van beloning naar investering BIJLAGE VAN ELSML

TerZake
T W E E D E  H U I S

TerZake | 105 TerZake | 105 

Second Home Beurs: de details

● 6-8 oktober 2017 Jaarbeurs Utrecht 
● ongeveer 5.500 bezoekers
●  160 exposanten (makelaars, projectontwikkelaars, 

belastingadviseurs, juridische experts)
●  Huizenprijzen vanaf € 40.000 voor een chalet op een 

vakantiepark tot meer dan € 700.000 voor een vrijstaand 
huis met rieten dak. Het budget van 80% van de 
bezoekers ligt tussen de € 150.000 en € 300.000. 
Daarvoor is een heleboel mogelijk. Voor € 150.000 kun  
je een vakantiewoning op een Nederlands recreatiepark 
krijgen, maar ook een huis met zwembad in Spanje kopen.  

heden van beide buurlanden. 
‘Nederlanders oriënteren zich 
langer en bezoeken soms wel twee 
keer een beurs, terwijl Belgen 
binnenstappen met het voornemen 
gelijk iets aan te schaffen,’ zegt  
Van den Brink. ‘Nederlanders gaan 
steeds vaker in eigen land op 
vakantie. Dat zie je weerspiegeld  
in het tweedehuizenaanbod. 
Nederland heeft qua landschap een 
grotere diversiteit: de kustlijn, de 
eilanden, de Veluwe, Limburg, 
noem maar op. In Nederland zijn  
er zo’n 1.500 recreatieparken. In 
België heb je alleen de kust en  
de Ardennen, onze zuiderburen 
kiezen daarom massaal voor 
Spanje. Het scheelt daarbij natuur- 
lijk dat in Spanje door de crisis de 
huizenprijzen enorm zijn gedaald. 
En de vliegtickets zijn veel goed- 
koper geworden. Voor 40 euro zit 
je al in Alicante.’ 
Maar ook de traditionele second 
home-landen blijven populair.  
‘We zijn met z’n allen nog steeds 
gek van Frankrijk, Duitsland, Italië 
en Portugal,’ besluit Van den Brink 
zijn verhaal. En al die landen zijn 
begin oktober ruim vertegenwoor-
digd op de vierenveertigste editie 
van de Second Home Beurs in 
Utrecht. [StHdL]


