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T W E E D E  H U I S

Een droomhuis dat ook nog eens een goed 
rendement oplevert – wie wil dat niet? 

Inmiddels investeren zo veel Nederlanders 
in een recreatiewoning, dat het aanbod van 

vakantiewoningen aan de kust en op de 
Waddeneilanden opdroogt. TerZake vroeg 

lokale deskundigen dan ook naar de buiten-
kansjes elders in het land. Maar waarom 
niet over de grens kijken, zoals in de alle 

maanden toeristische Alpenlanden?  
En als je toch een recreatiewoning bezit, 
hoe kun je dan met gepaste luxe de beter 

betalende huurders aantrekken?
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TerZake is een bijlage van 
ELSML en valt buiten de 
verantwoordelijkheid van 
de redactie van Elsevier 
Weekblad. De thematiek 
komt tot stand op basis van 
wensen van adverteerders 
en de artikelen worden door 
onafhankelijke journalisten 
gemaakt.                                   3-3-18

90 | ‘Investering in 
zon en frisse lucht’

89 | De vakantievilla
van de toekomst

Met zijn ongerepte natuur en rijke 
historie heeft Oostenrijk zich naast 
ideale skibestemming ontwikkeld 
tot een Alpenland waar het ’t hele 
jaar door goed toeven is.

De zoektocht naar een fraai buiten-
verblijf houdt niet op bij de grens. 
Door regelgeving, levensstandaard 
en wintersportmogelijkheden is 
Zwitserland een gewilde bestemming.

De mogelijkheid om recreatie en 
rendement op spaargeld te 
combineren is voor steeds meer 
mensen aanleiding om de zoek-
tocht naar een fi jne vakantie-
woning te starten. En dus komen 
ook minder bekende provincies 
in beeld bij hun pogingen om 
het nuttige met het aangename te 
verenigen. Toch blijft waakzaam-
heid ten aanzien van deze conjunc-
tuurgevoelige markt geboden. 
Deskundigen waarschuwen voor 
te veel optimisme over het tweede-
huizenrendement.

Volgens Roeland Kimman van 
de Nederlandse Vereniging 
van Makelaars moeten kopers 
van vakantiehuizen  niet alleen 
op geldelijk gewin focussen.

Kopers van tweede huizen willen 
steeds meer luxe in hun vakantievilla. 
Sauna, buitenkeuken, een jacuzzi in 
de tuin... Vastgoedontwikkelaars 
spelen naadloos in op deze trends.

86 | Vier jaargetijden 
in Oostenrijk

85 | Zwitserland voor 
alle seizoenen

82 | De opmars van het 
vakantiehuis



TerZake | 83 

TerZake
T W E E D E  H U I S

COMMERCIËLE BIJLAGE, VALT BUITEN DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE REDACTIE VAN ELSEVIER WEEKBLAD

TerZake | 83 

De slag om het vakantiehuis
De belangstelling voor een tweede 
huis in Nederland is ongekend. 
Aan de kust droogt het aanbod op, 
en dus zien makelaars in Drenthe, 
Gelderland en Limburg de  
vraag naar recreatiewoningen 
toenemen. Maar wat als de markt 
verandert? 

Half januari kopte het Algemeen Dagblad 
‘Bijna geen vakantiehuisjes meer te koop’. 
Het artikel volgde op een persbericht van 
CenterParcs dat aankondigde dit jaar al 
‘uitverkocht’ te zijn. 
‘De belangstelling groeit,’ reageert Roeland 
Kimman (58), woordvoerder van de  
Nederlandse Vereniging van Makelaars 
(NVM) op het nieuws, ‘maar er is nog 
genoeg aanbod. Op huizenwebsite funda.nl 
staan zo’n 3.500 recreatiewoningen te 
koop. Nederlanders krijgen geen cent meer 
voor hun spaargeld en vinden de aankoop 
van een vakantiehuis dankzij de huur- 
inkomsten een goed alternatief.’ Volgens de 
NVM werden er vorig jaar 3.750 recreatie-
woningen verkocht, 20 procent meer dan 
het jaar ervoor. ‘Na de crisis trekt de markt 
voor recreatief vastgoed voor het tweede 
jaar op rij flink aan,’ zegt Kimman.

Wat de gek ervoor geeft
Dat er bijna geen vakantiehuisjes meer te 
koop zijn, klopt wel in de kustprovincies. 
Op Vlieland en Ameland tekenen zich 
‘Amsterdamse taferelen’ af. Een eenvoudig 
huisje in het duingebied gaat voor niet  
minder dan 500.000 euro weg. Ook op 
Texel loopt het aanbod terug. ‘Normaal 
gesproken hebben we zo’n dertig vakantie-
huizen in de verkoop. Nu nog maar vijf,’  
telt Koen van der Slikke (37) van De Texelse 
Makelaars in De Koog. ‘Huizen met een 
goede ligging – in en om De Koog of in de 
bossen richting Den Burg – zijn snel weg. 
Deze worden vaak na een biedingsproce-
dure boven de vraagprijs verkocht.’  
Volgens Van der Slikke blijft het eiland  
aantrekkelijk voor toeristen. ‘Zeker nu 
Texel door internationale reisgidsen  
wordt getipt als bestemming met een van 
de mooiste stranden.’

In Zeeland zit de vakantiehuizenmarkt op 
sommige plekken muurvast. Neem het 
toeristische Domburg. ‘Hier komt nauwe-
lijks iets vrij of er wordt onderhands ver-
kocht,’ vertelt Casper Scholten (41) van de 
Middelburgse makelaardij Sinke Komejan. 
‘Het enkele huis dat in de verkoop komt, 
gaat weg voor wat de gek ervoor geeft.’  
De Zeeuwse makelaar geeft een voorbeeld 
van een huis in de duinen nabij Domburg. 
‘De woning van 140 vierkante meter woon-
oppervlak stond op een perceel van 2.500 
vierkante meter, waarvan maar 510 vier-
kante meter in eigendom en de rest in 
gebruik. Het uitzicht op zee en de ligging 

maakten dat het optrekje wegging voor 
ruim 2,2 miljoen euro.’ In een andere prijs-
klasse, maar ook ver boven de getaxeerde > 
waarde, verkocht het makelaarskantoor 
een kleine tussenwoning in Biggekerke, net 
buiten het toeristische kustgebied van  
Valkenisse. ‘Het was een opknapper, maar 
de koper telde er 205.000 euro voor neer.’
Ook vakantiehuizen op nieuwe parken zijn 
in trek. De appartementen van duinhotel 
Tien Torens in Zoutelande waren in een 
paar uur uitverkocht. De woningen van 
recreatiepark Noordzee Résidence Dishoek 
van Largo Villa’s & Resorts, het exclusieve 
label van Roompot, vonden gretig aftrek. 
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DRENTHE
Boterpol 9,  Wateren   € 225.000 

ZEELAND
Drie Turkenlaan 21, Dishoek   € 365.000 

DRENTHE
Hertenspoor 135, Diever   € 150.000 

ZEELAND
Duinhof Klein Dishoek    vanaf € 259.000 

of verbouwplannen.  De huizen zijn niet 
altijd even goed onderhouden, maar  
pensionado’s vinden het juist leuk om een 
huis op te knappen. De huizen worden 
zowel voor eigen gebruik als voor verhuur 
gekocht. Dat laatste loont. Steeds meer 
vakantiegangers weten Drenthe te vinden.’

Pas op voor het babyboom-effect
De euforie over de aankoop van een  
vakantiehuis is groot. Toch zijn er ook  
kanttekeningen. Volgens kenners zijn veel 
mensen die een huis kopen om eraan te 
verdienen, te optimistisch over het rende-
ment. ‘De markt voor recreatiewoningen is 
conjunctuurgevoelig,’ weet NVM-woord-
voerder Kimman. ‘We zijn vergeten dat de 
verkoop tien jaar geleden moeizaam was. 
Verkopers konden hun huis aan de straat- 
stenen niet kwijt. Met lagere prijzen tot 
gevolg. Uiteindelijk hangt het rendement 
op je vakantiehuis ook af van het in- én uit-
stapmoment.’ Volgens Kimman lijkt het nog 
een goed instapmoment. ‘De gemiddelde 
verkoopprijs ligt op 150.000 euro, terwijl 
die voor de crisis nog op 170.000 euro lag. 
Maar dan moet de economie zich wel gun-
stig blijven ontwikkelen. Dat blijft gissen.’
Vastgoedeconoom Dirk Brounen (41) van 
Tilburg University raadt kopers aan verder 
vooruit te kijken. ‘De rente is laag, de eco-
nomie draait goed, Nederlanders hebben 
veel te besteden. Maar het tij kan keren. 
Een huis is een langetermijninvestering.’ 
Brounen bepleit risicospreiding. ‘Als je 
belegt in een tweede huis, doe je dat niet. 
Er is vaak al een hypotheek op het eerste 
huis, er wordt deels geleend voor het 
tweede huis. Stijgt de hypotheekrente,  
dan voel je dat als eigenaar van twee  
huizen in Nederland dubbelhard. Wordt 
het huizenbezit bovendien duurder, dan 
vinden mensen het minder aantrekkelijk 
een vakantiehuis te kopen.’
De Tilburgse vastgoedeconoom wijst ook 
op de demografische trend. ‘Vooral baby-
boomers – geboren tussen 1945 en 1960 
– kopen een vakantiehuis. Hun generatie is 
aanzienlijk groter dan de navolgende, de 
babybust generation. Over tien tot twintig 
jaar zijn er minder potentiële kopers. 
Iemand van veertig die nu een huis koopt, 
kan over twintig jaar weleens minder op- 
brengst krijgen dan hij voor ogen had.’ [EE]

De huizen kosten vanaf 300.000 euro per 
stuk. ‘Mensen vinden het geweldig: een 
woning vlak bij een duinovergang, ook al 
zijn de kavels als postzegeltjes zo klein.’ 
Volgens Scholten bieden Duitsers en  
Belgen net zo hard mee. Hij voorziet geen 
problemen als er economisch mindere  
tijden aanbreken. ‘Zeeland blijft toeristisch 
aantrekkelijk, dus zit je als verhuurder van 
een vakantiehuis goed.’ 

Rust als verkoopargument 
De animo voor een tweede huis is ook in de 
rest van Nederland groot. In Zuid-Limburg 
zag de Maastrichtse makelaar Erik Bessems 
(56) het aantal transacties flink toenemen. 
‘Het gaat om chalets en bungalows op  
erfpachtgrond, meestal op een park zonder 
voorzieningen. Kopers willen rust, geen 
tropisch zwembad. Zuid-Limburg lonkt 
met zijn heuvellandschap, de bossen met 
vennen en natuurlijk Maastricht.’ Buiten-
kansjes genoeg, stelt Bessems. ‘Voor 
40.000 tot 50.000 euro koop je een  
vrijstaand huis. Dat is misschien wat 
verouderd, maar mensen zetten er voor  
dat bedrag graag een nieuwe keuken in.’
Ook de Veluwe trekt sinds twee jaar meer 
kooplustigen. ‘De verkoop van huizen en 
chalets is verdubbeld,’ zegt Anja van Meer-
veld (52) van Makelaardij Van Meerveld 
Burger in Voorthuizen. Haar werkgebied 
strekt zich uit rondom Voorthuizen, Putten 
en Garderen. ‘Vooral pensionado’s willen 
wat met hun spaargeld doen. Het komt 
steeds vaker voor dat een mooie stek voor 
de neus van een ander wordt weggekaapt.’ 
Kopers die de Veluwe te druk vinden,  
reizen tegenwoordig naar Drenthe. Hier 
zijn de vrijstaande woningen met een 
flinke lap eigen grond grenzend aan bos- 
gebied inmiddels zeer geliefd. ‘Het is 
betaalbaarder en rustiger dan de Veluwe,’ 
zegt makelaar Alderik Vos (36) van Roelof 
Berg Makelaardij in Diever. ‘Ook zijn de 
gemeenten hier een stuk soepeler bij bouw- 

‘Wie belegt in een 
tweede huis, doet niet 
aan risicospreiding’
Vastgoedeconoom Dirk Brounen
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‘Buitenverblijf wint weer 
terrein
(de Volkskrant, 3 oktober 1998)

Boshuis wordt afgeprijsd 
(de Volkskrant, 12 augustus 2009)

Tweede huis? Doe het nu!
(De Telegraaf, 19 september 2016)

Zorgen om het vakantiehuis
(Het Financieele Dagblad, 17 augustus 2002)

De markt voor recreatiewoningen is conjunctuurgevoelig
vier nieuwsberichten van de afgelopen twintig jaar: 

Hedonistisch rendement
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Wintersportenthousiastelingen 
gaan naar Andermatt. Het 
gebied in het hart van de 
Alpenpassen staat bekend om 
zijn sneeuwzekerheid. Vaak  
is hier tot in de zomer de moge-
lijkheid om te skiën en te snow-
boarden. De vele pistes die de 
regio kent variëren in hoogte-
ligging en moeilijkheidsgraad. 
Voor freeriders en liefhebbers 
van vergezichten is er Gems-
stock, dat met zijn 3.000 meter 
hoogte een panoramisch 
uitzicht over de Alpen biedt. 
Andermatt is een geliefde 
wintersportbestemming, maar 
de bergen zijn ook een uit- 
stekende plek om te golfen en 
te wandelen.  [RvdK]

Altijd sneeuw

Punctueel en
panoramisch
Sneeuw en openbaar 
vervoer lijken een 
noodlottige combina-
tie. Maar in Zwitserland 
hoeft u niet bang te zijn 
dat winters weer het 
treinverkeer ontregelt. 
Het land kent de hoog-
ste treinconcentratie in 
Europa, en de treinen 
rijden vrijwel altijd op 
tijd. Behalve voor woon- 
werkverkeer leent het 
spoor zich ook voor 

panoramische ritten. 
De Glacier Express bij-
voorbeeld, gaat van 
Zermatt naar St. Moritz 
met onder andere 
een tussenstop in 

Andermatt. Deze rit 
door de bergen beslaat 
300 kilometer en duurt 
zo’n acht uur. Dit maakt 
de Glacier Express de 
langzaamste sneltrein 

ter wereld. Het trage 
tempo en de extra grote 
ramen staan garant 
voor een prachtig uit-
zicht op de Zwitserse 
natuur. Het bergtraject 
tussen Chur en  
St. Moritz is opgenomen 
in het Unesco-wereld- 
erfgoed. Met de Swiss 
Pass kunt u voor een 
bepaalde tijd onbeperkt 
gebruik maken van het 
openbaar vervoer.

A D V E R T E N T I E
2 Vroeger trokken patiënten met longziekten 

als tuberculose naar de Zwitserse bergen. 
Nog steeds heeft Zwitserland een uitste-
kende luchtkwaliteit. Maar niet alleen de 
Zwitserse lucht is schoon, het land mag 
zichzelf het allerschoonste land ter wereld 
noemen. Op de Environmental Performance 
Index, een milieuprestatie-index samen- 
gesteld door de Amerikaanse universitei-
ten Yale en Colombia, behaalde het land in 
2018 87,42 punten, dertien punten hoger 
dan Nederland, dat op de achttiende plek 
staat. In drie klimaatcategorieën scoort 
Zwitserland zelfs bijna 100 punten: de mate 
van luchtvervuiling, de watervoorziening 
en de watervoorraad laten nagenoeg niets 
te wensen over.

Zwitsers schoon 20.692
Nederlanders wonen in 
Zwitserland.

2011; EUROPEAN STATISTICAL SYSTEM

  ZWITSERLAND IN ÉÉN OOGOPSLAG
Zwitserland lonkt voor tweedehuizenbezitters. Met zijn eigen fiscale 
regelgeving, toerisme het hele jaar door en een hoge levensstandaard.  
En vergeet niet het majestueuze natuurschoon.
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Urnersee, Sisikon

Zwitserland is het land van de decentralisatie. Elk van de  
26 kantons waaruit het land bestaat, heeft een eigen wet- 
geving, klimaatregelgeving en vaak een eigen voertaal. 
Belangrijk voor potentiële tweedehuizenkopers, want ook 
belastingwetgeving wordt vaak op kantonaal niveau  
geregeld. Zo is het bezitten van een tweede huis in sommige 
kantons voordeliger dan in andere. Wilt u bijvoorbeeld uw 
vakantiewoning verhuren, dan betaalt u in de kantons van 
onder andere Zürich en Aargau geen Liegenschaftssteuer, 
ofwel onroerendezaakbelasting.

Voor alle seizoenen

TerZake
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Schitterende palei-
zen en kastelen met 
prachtig onderhou-
den tuinen, statige 
operagebouwen en 
authentieke koffie-
huizen... Wenen staat 
bekend om zijn  
grandeur. Maar 
naast de historische 
must-visits biedt de 
Oostenrijkse hoofd-
stad ook een eigen-

tijdse, bruisende 
cultuur. Zo is de 
Naschmarkt het  
culinaire hart van 
Wenen. De markt 
van meer dan een 
kilometer lengte 
biedt plaats aan tal-
loze eetkraampjes, 
waar zowel traditio-
nele lekkernijen als 
buitenlandse pro-
ducten worden  

verkocht, en is om- 
geven door cafés en 
barretjes. In de  
winter kunt u hier 
glühwein drinken;  
in de zomer koopt u 
hier hapjes voor een 
picknick in het park.
Voor luxe kleding-
merken is het cen- 
trum van Wenen de 
aangewezen plek, 
maar voor de typisch 

Oostenrijkse mini-
malistische stijl be- 
zoekt u het zevende 
district, gelegen  

tussen het Museums-
Quartier en de 
Mariahilfer Strasse, 
waar de boetieks van 

jonge ontwerpers  
te vinden zijn. Crea- 
tievelingen kunnen 
hun hart ophalen in 
het Freihausviertel, 
een wijk grenzend 
aan de Naschmarkt. 
Hier vindt u concept 
stores en galeries, 
maar kunt u ook 
goed eten en drin-
ken in een van de 
vele hippe cafés en 
eetzaken die de wijk 
rijk is. [RvdK]

Van verleden én heden

Koffiehuiscultuur

Wenen noemt zich- 
zelf de koffiehuis-
hoofdstad van de 
wereld. Niet voor 
niets, want koffie- 
drinken is een 
belangrijk onderdeel 
van de cultuur. Op  
z’n Oostenrijks koffie- 
drinken doet u met 
een stuk taart erbij. 
De bekendste  
Oostenrijkse taart  
is de Sacher-Torte, 
een droge chocolade- 
taart met abrikozen-
marmelade en  
chocoladeglazuur, 
geserveerd met 
ongezoete slagroom. 
Deze taart is in  
1832 bedacht door 
Franz Sacher, die  
van de Oostenrijkse 
politicus Klemens  
von Metternich de 
opdracht had gekre-
gen een nieuwe taart 
te verzinnen. Een 
echte Sacher-Torte 

herken je aan het 
koppelstreepje: de 
namaakvariant  
wordt onder de naam 
‘Sachertorte’ ver-
kocht. Voor een stuk 
echte Sacher-Torte 
gaat u naar Hotel 
Sacher of een van de 
Sachercafés, waar 
jaarlijks zo’n 360.000 
taarten met de hand 
worden gebakken.  
De beste namaak-
taart vindt u bij  
Patisserie Demel.

Golfbestemming

Ondanks de vele aangelegde skipistes is er in Oosten-
rijk nog volop ongerepte natuur. Zo beslaan de berg- 
ketens van de Alpen driekwart van het land en telt het 
Oostenrijkse landschap ontelbaar veel meren en  
bossen. Meer dan een kwart van Oostenrijk bestaat uit 
beschermd natuurgebied. Op die manier worden de 
unieke flora en fauna die het land kent behouden. Er 
zijn zes nationale parken, 47 natuurparken, en zeven 
biosferenparken. Bezoekt u bijvoorbeeld eens Hohe 
Tauern, het grootste nationale park van Centraal- 
Europa. Dit park huisvest de grootste berg van Oosten-
rijk, de hoogste watervallen van Europa en de grootste 
gletsjer van de Oostalpen. Behoefte aan iets behap- 
baarders? Het Thayatal, een natuurgebied aan de grens  
met Tsjechië, is het kleinste natuurpark van Oostenrijk 
en is te voet te bewonderen.

Natuurlijk Oostenrijk

Naar Oostenrijk gaat u door-
gaans om te skiën, maar de 
glooiende landschappen  
lenen zich ook uitstekend 
voor golf. De jury van de 
International Association of 
Golf Tour Operators riep  
Oostenrijk in 2005 uit tot de 
onontdekte golfbestemming 
van het jaar. De golfbanen 
hebben een uitstekende 
prijs-kwaliteitverhouding, 
liggen relatief dicht bij 
elkaar en bieden een  
variatie aan terreinen en 
moeilijkheidsgraden.

8.806
Nederlanders wonen in Oostenrijk
Van hen woont 22% in Tirol 

BRON: NEDERLANDSE AMBASSADE IN WENEN, 2017

  OOSTENRIJK IN VOGELVLUCHT 
Met beschermde natuurgebieden, een rijke historie en een eigentijdse 
cultuur is Oostenrijk meer dan alleen een wintersportbestemming en 
in elk jaargetijde prettig wonen.

Golfbaan bij Going in Tirol

Naschmarkt

TerZake
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Vier jaargetijden
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Luxer dan thuis
Een grote groep toekomstige 
tweedehuizenbezitters snakt 
naar luxe. Zij willen geen der-
tien-in-een-dozijn-vakantiepark. 
Hoe verleiden projectontwikke-
laars de welgestelde gast?

Een smart-tv met Netflix, snel 
internet, een design-gashaard en 
een eigen sauna. Bovengemiddeld 
comfort is wat investeerders  
willen met hun recreatiewoning. 
Projectontwikkelaar Kontour 
Vastgoed speelt daar met Familie-
resort PUUR Exloo in Drenthe op 
in. ‘Het moet luxer zijn dan thuis,’ 
weet directeur Hielke Tillema (42). 
In het vakantiepark in de buurt 
van Emmen zullen 180 villa’s ver-
rijzen. Eigenaren kunnen kiezen 
voor verhuur met beperkt eigen 
gebruik of volledig eigen gebruik. 
De verkoop van de eerste fase is 
net gestart. De zes-, acht- en tien-
persoonshuizen kosten tussen de 
300.000 en 500.000 euro. PUUR 
Exloo promoot zichzelf als the 
next level in parkrecreatie. ‘Naast 
fijne voorzieningen zit dat in een hoog- 
waardige afwerking. In onze villa’s  
tref je geen plastic afdekstrips of  
goedkope plinten aan. In de slaap- 
kamers geen losse kasten, maar 
keurige inbouwkasten. De keuken 
heeft een werkblad van natuur-
steen en de laden sluiten met een 
softclose-systeem.’ 
Ook andere partijen gaan prat op 
luxe elementen. Het vakantiepark- 
label Dutchen heeft vakantiehui-
zen met veranda en buitenstook-
plaats voor lange zomeravonden 
en frisse herfst- en winterdagen.

Wellness en hotelservice
Drie jaar geleden richtte Hof van 
Saksen van Landal GreenParks 
zijn pijlen op het hogere segment. 
Het bungalowpark lanceerde een 
wellnessboerderij met sauna, bub-
belbad en regendouche. In de tuin 
onthaasten gasten in een jacuzzi. 

Tegenwoordig zijn er meer luxe 
bungalows met wellness-voor- 
zieningen. Op vakantiepark PUUR 
Exloo hebben straks alle villa’s een 
eigen sauna. Andere parken bieden 
een jacuzzi in de tuin of op de 
veranda. En dan is er de trend van 
gasten ontzorgen. Hoe fijn is het 
als je bij aankomst niet je eigen 
bed – en dat van de kinderen – 
hoeft op te maken? En dat er al 
boodschappen zijn gedaan?  
Bij Largo Resorts, het exclusieve 
label van Roompot Vakanties, 
kunnen gasten een beroep doen 
op een roommate. Die verzorgt het 
ontbijt of regelt bijvoorbeeld meer 
handdoeken. Ook elders wint de 
hotelservice terrein. Een privé-kok 
of massage aan huis is zo geboekt. 

Natuur in de hoofdrol
Vergeet de tropische zwempara-
dijzen. Vakantieparken die zich op 
het topsegment richten, mikken 
op een ander soort beleving. 
Steeds vaker speelt de natuur 
daarin een hoofdrol. De villa’s van 
vakantiepark PUUR Exloo halen 
dankzij grote raampartijen de 
natuur naar binnen. Het park kent 
geen aangeharkte tuintjes, maar 
wil oorspronkelijke beplanting 
weelderig laten bloeien. ‘Er staat 
bewust geen hek om het park,’ 
zegt directeur Tillema van  
Kontour Vastgoed. ‘Gasten lopen 
zo het Drentse oerlandschap van 
de Hondsrug in. Ik zou het liefst de 
schapenkudde tussen de villa’s 
door laten lopen,’ voegt hij er 
lachend aan toe. Toekomstige 
recreanten kunnen rekenen op 
bijzondere ervaringen. ‘Zo kunnen 
bezoekers met een boswachter op 
pad. Of met een elektrische jeep 
op safari door de natuur van de 
Drentse Hondsrug: reeën spotten 
of de Exloose schapen zien grazen 
op de hei.’

Naar eigen smaak 
Kopers van een vakantievilla op 
park PUUR Exloo kunnen deze 
naar eigen smaak inrichten. Er zijn 
diverse woonstijlen. Ook zijn de 
villa’s en de locaties afgestemd op 
verschillende doelgroepen. Het 
Klimbos is voor gezinnen met 
kleine kinderen, De Heuvelrug 
biedt rust. Het Oerveld is er voor 
grote groepen en de villa’s van  
Het Sprokkelveld zijn alleen voor 
eigen gebruik. Een verrassend  
project, tot slot, is Waterstaete 
Ossenzijl in de buurt van Giet-
hoorn. Eigenaren kunnen online 
zelf hun gedroomde vakantiehuis 
bouwen. Met rieten dak, dak- 
pannen of half riet, half pannen? 
Met boothuis, overkapping, dak-
kapel of erker? De koper wordt  
zelf architect. [EE]

Meer fijne 
must-haves 
Andere voorzieningen 
waarmee parken de 
gast zoal in de watten 
leggen:
● Een eigen sloep bij 
een vakantiestek aan 
het water
● Een slimme thermo-
staat om op afstand 
alvast de verwarming 
aan te zetten 
● Een sunshower om 
bij te kleuren, ofwel  
een douche met  
zonnebank
● Een buitendouche  
of buitenkeuken

Een villa van Familieresort 
PUUR Exloo in Drenthe

Vakantievilla nieuwe stijl 
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Interview

‘Zorg dat je recreatiewoning  
de beauty contest wint’

Hoe beoordeelt u de markt voor 
recreatiewoningen? Vertoont die 
overspannen trekjes?
‘De vraag is groot in toeristisch aan-
trekkelijke gebieden zoals Zeeland, 
de kustregio, maar ook in Limburg. 
De gemiddelde prijs voor een vakantie- 
huis in Zeeland is nog redelijk, 
omdat er veel wordt bijgebouwd. Dat 
geldt niet voor de Waddeneilanden. 
Daar betaal je gemiddeld drie ton – 
twee keer zo veel als het landelijk 
gemiddelde. De prijzen voor vakantie- 
woningen stijgen minder hard dan 
die van reguliere woningen, omdat 
het een nichemarkt is. Bovendien 
mogen vakantiehuizen beperkt 
gebruikt worden.’

De markt voor recreatiewoningen 
is conjunctuurgevoelig. Realiseren 
huizenkopers zich dat?
‘Onvoldoende. Mensen zijn het diepte- 
punt van de crisis – nog maar vijf 
jaar geleden – alweer vergeten. Veel 
huiseigenaren zijn er momenteel 
van overtuigd dat hun woning 
alleen maar in waarde zal stijgen. 
Daar ben ik een beetje bezorgd over.’ 

Je spaargeld steken in een 
vakantiehuis. Dat levert naast 
eigen plezier nog iets op. Maar 
volgens Roeland Kimman (58), 
woordvoerder van de  
Nederlandse Vereniging van  
Makelaars (NVM), is voor-
zichtigheid geboden.

Waarom? Stenen zijn toch 
waardevast?
‘Relatief wel, maar de markt is  
conjunctuurgevoeliger. Toen de eco-
nomische crisis tien jaar geleden 
losbarstte, raakten mensen soms 
hun baan kwijt. Wie zijn tweede huis 
toen moest verkopen, had te maken 
met een lange verkooptijd en moest 
soms afprijzen, want er waren maar 
weinig kopers in de markt. Koop 
daarom een vakantiehuis met geld 
dat je niet direct nodig hebt.’ 

Is het slim om een vakantiehuis  
te kopen als alternatief voor 
spaargeld?
‘Veel mensen laten zich verleiden 
door een mooi rendement dat pro-
jectontwikkelaars soms voorhouden. 
Maar wat zijn de verwachtingen na 
de gegarandeerde periode? Let op 
een park altijd op de verhuurvoor-
waarden en de parkkosten. Het  
rendement op uw  vakantiewoning 
hangt uiteindelijk ook af van het 
in- en uitstapmoment. Wanneer u  
in 2013 een recreatiewoning kocht, 
verkoopt u die nu veelal met winst. 
Maar viel u in 2007 voor een leuk 
optrekje, dan zult u waarschijnlijk 
nu net quitte spelen. Mensen ver- 
huren hun woning vaak om de 
kosten te drukken, niet om winst  
te maken. Het aankoopmotief is 
toch vaak het eigen gebruik van  
de woning. Zie de koop van een 
vakantiehuis vooral ook als investe-
ring in zon, zee, bos en frisse lucht.’ 

Vooral luxe vakantiehuizen zijn 
op dit moment gewild; wat zijn  
de trends?
‘Eigenaren die hun vakantiehuis 
willen verhuren, moeten zorgen dat 
ze op de boekingssite de beauty  
contest winnen. Een ruime woning 
met open haard, een jacuzzi,  
meerdere badkamers in een acht-
persoonshuis. Vijfsterren-luxe  
verhuurt nu eenmaal beter dan 
de eenvoud. Maar de locatie is en 
blijft cruciaal.’ [EE]

Laat u goed  
adviseren. U 
koopt zo’n huis 
niet elke dag. 
Een NVM-aan-
koopmakelaar 
kan u hierbij vak-
kundig helpen;

Aandachtspunten

Roeland Kimman

Een huis is vaak 
meer courant als 
het in een toeris-
tisch aantrekke-
lijke regio ligt; 

In het buitenland  
kunnen luchtvaart- 
discounters hun lijn-
dienst op uw bestem- 
ming wel eens sta-
ken! Laat u adviseren 
in de lokale wetge-
ving en belastingen; 

Let bij een huis in 
een vakantiepark 
goed op de kosten. 
Er zijn parken waar 
u  aan van alles ver-
plicht meebetaalt. 
Zorg dat u inzicht 
krijgt; 

Vergeet de ver- 
mogensbelasting 
en eventuele 
belasting over de 
huurinkomsten niet;

Hoe zit het met 
eigen gebruik?  
Bij een gegaran-
deerde huurop-
brengst moet u het 
huis vaak verplicht 
een deel van het 
jaar verhuren;

Laat de tweede 
woning taxeren, 
voorkom een te 
hoge prijs.
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