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Veel Nederlanders kopen een luxe woning in gebieden waar de zon altijd 
schijnt. Maar ook in eigen land wint een tweede huis aan populariteit. 
Voor de verhuur of als veilige haven voor het persoonlijke vermogen.  
En om er zelf vakantie te vieren natuurlijk. 
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Voor wintersporters is een chalet, apparte-
ment of villa in de Oostenrijkse Alpen de  
ideale combinatie van vakantieplezier én 
investeren met rendement. Maar let op:  
zonder de juiste kennis wordt de weg naar  
de perfecte tweede woning een buckelpiste.

Goudmijn in 
de bergen

Über-gemütlich zijn de knusse berg-
dorpjes. Hartjes op de voordeuren met 
‘herzlich willkommen’, kleine speciaal-
zaken met mooie etalages en uitnodi-
gende restaurants waar het ruikt naar 
goulashsoep, schnitzel en kaasfondue. 
Niet voor niets is de regio Salzburger-
land razend populair. Oostenrijk ont-
vangt 40 miljoen toeristen per jaar; in 
2017 gingen bijna 2 miljoen Nederlan-
ders er naartoe. Het ongerepte land-
schap, de spectaculaire uitzichten en de 
frisse Alpenlucht worden geroemd, ter-
wijl de faciliteiten zoals skipistes en 
golfbanen het verblijf verder veraange-
namen. Dat maakt een tweede huis in 
Oostenrijk tot een voor de hand lig-
gende overweging. Daarnaast is een 

Tweede huis in Oostenrijk

Schilderachtig Hallstatt in het district 
Gmunden, een sprookje in de Alpen
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vastgoedbelegging in Oostenrijk een  
investering met meer emotie en meer 
zekerheid dan aandelen: het is tastbaar, 
de eigenaar kan er zelf ook van genie-
ten en de Oostenrijkse huizenmarkt 
kent al jaren een stabiel stijgende lijn. 

Koude bedden
Maar bij de aanschaf van dat stulpje 
komt méér kijken dan enkel de Oosten-
rijkse equivalenten van Funda afstrui-
nen. ‘De wetgeving ten aanzien van het 
gebruik van woningen in Oostenrijk 
wordt steeds strenger’, vertelt Valentijn 
Hubers (29) van Alpendreams vanuit 
Oostenrijk. Sinds vijf jaar begeleidt hij 
Nederlanders bij de oriëntatie, de aan-
koop en het beheer van vastgoed in het 

Alpenland. ‘Zo mag lang niet elk pand 
toeristisch worden verhuurd of ge-
bruikt worden als tweede woning. Lo-
kale overheden willen ervoor waken dat 
de authentieke dorpscultuur aangetast 
wordt door de komst van te veel buiten-
landse huiseigenaren. Ook wil men  
zogenaamde ‘koude bedden’ of spook-
huizen voorkomen, waar de gordijnen 
altijd gesloten zijn en die het grootste 
gedeelte van het jaar leegstaan. Hoewel 
het aanbod groot lijkt, moet je dus goed 
de juridische wegen kennen om te  
weten of een huis geschikt is voor het 
gebruik dat je voor ogen hebt.’
Lokale makelaars zijn lang niet altijd 
op de hoogte van de regelgeving.  
Hubers: ‘Zij geven vaak aan dat je mag 
kopen wat je wilt omdat je EU-burger 
bent. Dat is juist, maar dan gaan ze 
voorbij aan de beperkingen die ten aan-
zien van het toeristisch gebruik worden 
opgelegd. Die regelgeving geldt overi-
gens voor buitenlandse én Oostenrijkse 
huizenkopers die een tweede woning 
willen kopen.’

Beheervalkuilen
Rob Feirabend (58) van Jäger Bau, dat 
zich toelegt op vastgoedprojecten in 
luxueuze vakantieparken, voegt daar-
aan toe: ‘Naast de regelgeving geldt er 
ook een restrictief bouwvergunningen-
beleid. Zo is sommige grond niet  
geschikt om te bebouwen of mag die 
niet bebouwd worden om het land-
schap niet te ingrijpend te veranderen.  
Bovendien heeft de overheid een voor-
keur voor kleinschalige bouwprojecten. 
Al die factoren leiden tot ertoe dat er 
slechts een beperkt aanbod is. Dat zijn 
de valkuilen bij aankoop. Maar mensen 
vergissen zich ook nog weleens in het 
beheer en wat daarbij komt kijken. 
Denk aan de schoonmaak, maar ook  
reparaties en vervanging van kapotte 
spullen.’ Huizenkopers kunnen daarom 
kiezen voor projecten waarin ze volle-
dig worden ontzorgd, zoals bij Jäger 
Bau. Maar het is ook mogelijk om bege-
leiding in te schakelen bij het opzetten 

Valentijn Hubers  
van Alpendreams 

Rob Feirabend is mededirecteur 
van Jäger AlpinLodges

TWEEDE HUIS
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van de verhuur en het beheer van indi-
viduele objecten. Hubers: ‘Wij leggen 
dan het contact met gespecialiseerde 
verhuurorganisaties en lokale beheer-
ders.’

Bovengemiddeld
Voor wie het goed aanpakt, kunnen de 
verhuuropbrengsten van de tweede wo-
ning een bovengemiddeld rendement 
van 5 tot 7 procent op het eigen vermo-
gen opleveren. Hubers: ‘Bovendien is 
bij verhuur het privévermogen dat in 
Oostenrijk wordt geïnvesteerd, in  
Nederland vrijgesteld van vermogens-
rendementsheffing. Maar voor een 
maximaal rendement zijn meer facto-
ren bepalend: de locatie, de vierkante- 
meterprijs, overige kosten en hoeveel 
weken per jaar het investeringsobject 
verhuurd kan worden.’

Een appartement aan de piste van een 
topskigebied is niet per se een betere 
aanschaf dan een chalet in een dorpje 
op tien minuten van de liften, vertelt 
Hubers: ‘Een regio moet vooral over 
voldoende toeristische voorzieningen 
beschikken. Vervolgens is het van  
belang om te bepalen of de vierkante-
meterprijs van het object in verhouding 
staat tot de prijs die je kunt vragen voor 
de verhuur. Een bedrag tussen de 
4.000 en 5.000 euro bij een nieuw pro-

Waar in Oostenrijk zijn nog onont-
dekte parels te vinden met aanbod 
voor niet al te hoge meterprijzen?

Schladming-Dachstein in de regio Steier-
mark is onder Nederlanders nog niet zo 
bekend. Onterecht, want het biedt alles wat 
Nederlanders leuk vinden aan Oostenrijk: 
een groot skigebied (230 kilometer piste) 
met moderne liften en gezellige berghutten. 
Naast veel faciliteiten voor gezinnen kun-
nen ook freeriders en snowboarders zich 

uitleven en is er een loipennetwerk van 220 
kilometer lang voor langlaufers. De 
Dachstein-gletsjer op 2.700 meter hoogte 
én de beschikking over kunstsneeuwfacili-
teiten maken het gebied sneeuwzeker. 
In de zomer trekt het gebied heel andere 
doelgroepen: dan komen er fietsers, wande-
laars, klimmers, rafters en zipliners. Golfers 
kunnen er ook hun hart ophalen: er liggen 
twee golfbanen en zelfs – een primeur – 
een 10-holes biologische golfbaan. Dit 
houdt in dat er geen chemicaliën worden 

gebruikt voor het onderhoud van de baan 
en dat voor het ontwerp het natuurlijke 
landschap is gevolgd. De echte liefhebber 
mag er barefoot golf spelen om in contact  
te staan met het groene gras op 1.100  
meter hoogte.
De prijzen om te kopen in dit gebied liggen 
nog wat lager dan in Salzburgerland en  
Tirol. Onder Oostenrijkers is het een  
populaire bestemming: vanuit Wenen is 
Schladming-Dachstein het eerste grote ski-
gebied dat de automobilist tegenkomt.

Kansregio: Schladming-Dachstein

TWEEDE HUIS

ject is reëel. Bij echt bekende plaat-
sen liggen de prijzen daarboven. Dat 
wordt er ook voor betaald, maar het 
is wel goed om te beseffen dat de  
verhuuropbrengsten een plafond 
kennen. Een bed in een topskigebied  
levert daarom niet altijd een topren-
dement op, want ook de aanschaf-
prijs bepaalt in belangrijke mate het 
rendement. Die is op zulke locaties 
vaak hoog en die kosten wegen niet 
altijd op tegen de huurinkomsten.’

Daar is Feirabend het niet mee eens. 
‘De juiste locatie bepaalt het succes’, 
vertelt hij, terwijl hij loopt over het 

Jäger Bau maakte van Maria Alm 
een comfortabel vakantiedorp

79



C O M M E R C I Ë L E  B I J L A G E ,  V A L T  B U I T E N  D E  V E R A N T W O O R D E L I J K H E I D  V A N  D E  R E D A C T I E  V A N  E L S E V I E R  W E E K B L A D

nieuwste park in aanbouw in Maria 
Alm, vlak bij wintersportwalhalla Zell 
am See. ‘Bij dit park ligt de vierkante-
meterprijs voor een appartement op 
5.500 euro. Maar 22 procent van dat 
aankoopbedrag is voor alle faciliteiten. 
Op het park zijn bijvoorbeeld een re-
ceptie, restaurants, bars, een overdekt 
zwembad, wellness en entertainment 
voor kinderen aanwezig. Wél après-ski 
gezelligheid voor wie dat wil, géén luide 
disco’s en lawaaiïg nachtleven. Voor fa-
milies natuurlijk ideaal. Dat geeft een 
zekere garantie op het rendement.’

Langere seizoenen
Ook van belang is hoeveel weken per 
jaar het object verhuurd kan worden. 
Beide mannen zien de verhuurseizoe-
nen steeds langer worden. Hubers: 
‘Oostenrijk is van oorsprong al interes-
sant omdat je huizen hier in meer sei-
zoenen kunt verhuren, terwijl dat in 
andere landen vaak maar één seizoen 
is. Mijn vader is hier elf jaar geleden 
begonnen, nadat hij zelf ervaring had 
opgedaan met het kopen van een 
tweede huis in Oostenrijk. Ondanks 
zijn financiële achtergrond en goede 
beheersing van het Duits merkte hij 
dat er veel meer bij komt kijken. Vijf 
jaar geleden ben ik hier ook naartoe 
verhuisd om hem te ondersteunen.  
Het valt mij op dat zowel het winter- als 
het zomerseizoen steeds langer worden 
opgerekt. Waar accommodaties vroe-
ger waren te boeken van juni tot sep-
tember, is dat nu van mei tot eind  
oktober. Om begin december alweer 
open te gaan voor het winterseizoen.’

Breed aanbod
Dat beeld herkent Feirabend, die al 
achttien jaar werkt als locatiezoeker en 
beheerder voor Jäger Bau. ‘Ik heb na-
tuurlijk het mooiste vak dat er is. Ik 
werk waar anderen vakantie vieren.  
Ik zoek naar de juiste locaties om te 
ontwikkelen en begeleid de ontwikke-
ling. Zodra ik de sleutels ontvang, ver-
zorgt Jäger Bau de exploitatie van het 
park en de appartementen, waardoor de 
kopers daar geen omkijken naar heb-
ben. Bij het kiezen van de locatie houd 
ik al rekening met het feit dat die in 
meer seizoenen aantrekkelijk moet zijn. 
En tegenwoordig is het aanbod aan acti-
viteiten bijna breder dan in de winter: 
naast wandelroutes worden er steeds 
meer goede fietspaden aangelegd, er 
zijn fietstrajecten voor mountainbikes, 
e-bikelaadstations, golfbanen en Alm-
hutten met een hoge restaurantkwali-
teit. Dat merken we: steeds vaker zijn 
parken alleen nog dicht in november en 
zijn we 45 weken per jaar open.’ [NQ]

In het meest zuidoostelijke puntje van het 
Salzburgerland ligt de regio Lungau, ver-
scholen achter het Tauern-gebergte. Het 
massatoerisme is hier nog niet neerge-
streken, terwijl alle ingrediënten daarvoor 
aanwezig zijn.
Alle veertien sfeervolle dorpen – met 
kleurrijke huizen, een keur aan winkels en 
restaurants en een goede infrastructuur – 
liggen boven de 1.000 meter. Geskied 
wordt er op de flanken van de Fanningberg, 
de Katschberg-Aineck, de Großeck-Speier-
eck en Obertauern. De skigebieden (in to-
taal 300 kilometer en tot 2.400 meter 

hoogte) zijn overzichtelijk, de pistes breed 
en drukte is nog te overzien. Geschikt 
voor beginners en gezinnen, maar ook 
voor fanatieke freeriders en snowboar-
ders. Wie toch meer wil, breidt zijn skipas 
uit (ja, dat kan) en vindt op maximaal 20 
minuten rijden het grote skigebied van 
Obertauern. Lungau & Katschberg is ook 
een uitstekende regio om te langlaufen, 
met deels sneeuwzekere langlaufloipes. 
Ook hier is aan de golfers gedacht: er is 
zelfs een pas te koop waarmee tot 13.00 
uur geskied kan worden en die in de mid-
dag toegang geeft tot Golfclub Lungau.

Kansregio: Lungau

Alpendreams bemiddelt bij 
de aankoop van woningen 
op toplocaties
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Een vakantiewoning is een aantrekkelijk bezit. Zeker als inkomsten uit 
verhuur een deel van uw kosten dekken. Zorg wel dat u de financiële en 
fiscale gevolgen kent, adviseren experts. Wie niet oplet krijgt de fiscus 
op bezoek. Vier tips.

Uw fiscaal
vakantieparadijs

het enige aandachtspunt bij de verhuur 
van uw buitenlandse vakantiewoning. 
De twee experts geven vier belangrijke 
tips. 

1      Ga uit van een  
realistisch rendement

Tien weken per jaar brengen Nederlan-
ders gemiddeld door in hun vakantie-
huis in het buitenland. Niet vreemd dat 
velen ervoor kiezen hun vakantiepara-
dijs de overige weken te verhuren. Vaak 
aan familie en vrienden. De inkomsten 
uit de verhuur dekken dan een deel van 
de kosten. 
‘Wie zijn vakantiewoning ziet als een 
belegging, doet er goed aan de op-
brengsten en kosten in kaart te bren-

Een van onze lezers had geen idee dat 
hij de huurinkomsten van zijn vakantie-
woning in de Ardèche bij de Franse be-
lastingdienst moest opgeven. Een fout 
die zorgde voor een forse naheffing over 
de verhuurinkomsten. Het bewijs van 
de Franse fiscus: een geprint overzicht 
van de online kalender van de boekings-
website met daarin de weken waarin het 
huis als ‘bezet’ genoteerd stond. Het te-
gendeel viel niet te bewijzen en de Ne-
derlander moest tienduizend euro aan 
naheffing en boete betalen over de afge-
lopen drie jaar. Maar de soms complexe 
fiscaliteit is volgens Hanneke Kroonen-
berg (52), hoofd Kenniscentrum van 
Van Lanschot, en Theo Noordewier 
(62) van verhuurplatform Gites.nl niet 

U woont een 
beperkt deel 
van het jaar 
in uw 
vakantie-
huis
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Kennis van 
de Franse  

belastingen 
kan u flinke 

besparingen 
opleveren

gen,’ zegt Hanneke Kroonenberg. ‘Dat 
geeft inzicht in het werkelijke rende-
ment van de belegging en maakt verge-
lijking met bijvoorbeeld een aandelen-
belegging mogelijk.’ Onder andere de 
kosten van schoonmaak en onderhoud 
kunnen oplopen. ‘Zeker als de woning 
deel uitmaakt van een park. Eigenaren 
hebben in de regel maar weinig invloed 
op de jaarlijkse verhogingen van de 
parkkosten.’ Bij de waardeontwikkeling 
spelen onder meer de regels voor bewo-
ning een rol. ‘Als permanente bewoning 
is toegestaan kun je de woning in de 
toekomst makkelijker verkopen. 
Maakt de woning deel uit van bijvoor-
beeld een park bij een golfbaan, dan is 
permanente bewoning niet altijd toege-
staan. Dat beperkt soms de mogelijkhe-
den voor verkoop en heeft mogelijk  
invloed op de opbrengst,’ waarschuwt 
Kroonenberg. 

2        Houd rekening met 
de buitenlandse  
belastingen

Niet alle eigenaren van een vakantie-
huis kennen de fiscale regels in het va-
kantieland. ‘Een hardnekkig misver-
stand is dat de Nederlandse belasting-
dienst heft over de vakantiewoning. 
Eigenaren van een tweede woning moe-
ten juist in het land waar het vakantie-
huis staat belasting betalen,’ zegt  
Kroonenberg. In verdragen is vastge-
legd welk land belasting mag heffen. 
‘De vakantiewoning is een zogenaamd 
situsgoed en de heffing is in het verdrag 
meestal toegekend aan het land waar 
de woning ligt. De Nederlandse belas-
tingdienst geeft simpel gesteld een  
aftrekpost in box 3, voor de waarde van 
de vakantiewoning minus de hypo-
theek.’ 
Hoe het vakantiehuis wordt belast  
verschilt per land. ‘Sommige landen  
belasten de waarde van de woning in  
de vermogensbelasting. Andere landen 
heffen een soort inkomstenbelasting 
over de woning en soms ook over de 
huurinkomsten.’ Soms worden de  

werkelijke huurinkomsten belast, of is 
er sprake van een forfaitaire belasting, 
zoals in Frankrijk. Theo Noordewier 
van verhuurplatform Gites.nl infor-
meert zijn klanten over de Franse belas-
tingregels. Met wisselend resultaat. 
‘Sommige eigenaren zijn verrast dat ook 
de Franse fiscus heft, anderen zien het 
vermijden van belasting als een sport.’ 
Niet verstandig, weet Noordewier. ‘De 
boetes zijn fors. De Franse fiscus weet 
dat er miljarden euro’s omgaan in de 
verhuur van vakantiewoningen en heeft 
de capaciteit uitgebreid om eigenaren 
die geen belasting betalen op te sporen.’ 
Noordewier ziet dat kennis van de 
Franse belastingheffing voor flinke  
besparingen kan zorgen. ‘Door bijvoor-
beeld het vakantiehuis te laten classifi-
ceren komt de eigenaar in aanmerking 
voor een hogere aftrek binnen de forfai-
taire belasting. Dat kan honderden  
euro’s aan belasting schelen.’

3      Leg zelf contact  
met de fiscus

Krijgen eigenaren van een tweede wo-
ning in Nederland de belastingaanslag 
vanzelf toegestuurd, in het buitenland
moet u meestal zelf contact leggen. Doe 
aangifte bij de landelijke overheid, 
maar vergeet ook de in veel landen ver-
plichte registratie bij de gemeente niet. 
Soms heft de gemeente lokale belastin-
gen, zoals toeristenbelasting.

4      Zorg voor de juiste 
verzekeringen

Vanzelfsprekend verzekert u de woning 
tegen brand en diefstal, maar wat als de 
Italiaanse cipres in uw tuin op een 
huurder valt? Aansprakelijkheid wordt 
meestal binnen uw reguliere Neder-
landse aansprakelijkheidsverzekering 
gedekt. Controleer de polisvoorwaar-
den. Veel verzekeraars maken een  
uitzondering voor tweede huizen die  
alleen voor verhuur worden gebruikt. 
Dan is het nodig om een aansprakelijk-
heidsverzekering voor bedrijven af te 
sluiten. [CS] 
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Portugal is synoniem voor een zacht klimaat, stranden in overvloed en 
een mediterrane eetcultuur. En is veilig bovendien. Niet voor niets wint 
recreatief vastgoed aan belangstelling.

De Portugese droom

Vastgoedhausse
De Portugese vastgoedprijzen stijgen, 
vooral in de Algarve en in en rond de 
hoofdstad Lissabon. Aan de zuidkust ste-
gen de prijzen van woningen vorig jaar met 
6,5 procent. In Lissabon zijn de prijzen 
sinds 2012 met maar liefst 24 procent ge-
stegen. Ook de nationaliteit van de kopers 
is nieuw. In de Algarve was tien jaar gele-
den nog 60 procent afkomstig uit het Ver-
enigd Koninkrijk, tegenwoordig zijn het 
vooral Noord-Europeanen die daar een 

tweede huis aanschaffen. Dat merkt ook 
Gerard Haagsma (51) van Second Home 
Invest. ‘Vooral de regeling voor niet- 
gewone ingezetenen, ofwel residentes não 
habituais, trekt buitenlandse kopers aan.’ 
Omdat Portugal een belastingverdrag heeft 
met Nederland, is het spaargeld dat u in 
Portugees onroerend goed investeert vrij-
gesteld van vermogensrendementsheffing 
in Nederland. Portugal zelf kent geen ver-
mogensbelasting. Ook de kosten voor het 
levensonderhoud zijn laag. [LO] 

Het rijke verleden van Porto en Lissabon weer-
kaatst in azulejos, karakteristieke  
tegeltjes op historische gebouwen
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Cultuur
Niet alleen buitenlandse toeristen 
genieten van Portugal, ook de Portu-
gezen zelf trekken er graag op uit: 
naast de 12,7 miljoen toeristen van 
elders, vierden 8,3 miljoen Portuge-
zen vorig jaar vakantie in eigen  
land.
En geef ze eens ongelijk. Naast 
prachtige steden als Lissabon en 
Porto en de populaire Algarve met 
haar verscholen stranden is er ge-
noeg te ontdekken. In het noorden 
van het land reis je door wijngaarden 
en ontdek je waar Port vandaan 
komt. Historische steden als Evora – 
dat al sinds 1986 op de Wereld-erf-
goedlijst van UNESCO prijkt –  laten 
het leven uit vervlogen tijden zien. 
Het meest zuidelijke punt van Eu-
ropa  leent zich met  zijn ideale gol-
ven voor surfen. 

Keuken
Met een kustlijn van 832 kilometer aan 
de Atlantische Oceaan kun je ervan uit-
gaan dat er goede visgerechten op de 
kaart staan. Naast de sardientjes is  
bacalhau typisch Portugees: deze  
gedroogde, gezouten kabeljauw staat 
in vele variaties op iedere menukaart. 
Landinwaarts vind je stoofpotjes met 
gerookte of gezouten vlees en groen-
ten. Populair is Rojães, een gerecht 
met varkensvlees, komijn en Portugese 
wijn.
Ook de zoetekauw komt aan z’n trek-
ken: van de bekende gele taartjes  
Pastéis de Nata is het recept nog altijd 
deels geheim. De rijen bij de banket-
bakkers liegen er niet om. De kwaliteit 
van de Portugese keuken blijft niet on-
opgemerkt: in 2017 verwierven zeven 
nieuwe restaurants Michelinsterren. 
Dit jaar kwamen er nog twee bij.
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Zeeuws-Vlaanderen wordt gezien als 
‘reserve-België.’ Het is een van de rede-
nen waarom Roompot er een park ex-
ploiteert, legt Marc Riemens (28) uit. 
Hij is Head of Sales van Roompot  
Projects, marktleider in de verhuur van 
vakantieparken. ‘Belgen gaan hier graag 
op vakantie. Als verhuurder van recrea-
tief vastgoed heb je in Zeeuws-Vlaande-
ren een langer vakantieseizoen dan  
elders in Nederland. Dat komt omdat de 
vakantieperiodes in België en Duitsland  
deels niet overlappen met die in Neder-
land.’ Riemens merkt ook een onder-

scheid in de bourgondische stijl van le-
ven. ‘Er is een wezenlijk verschil in het 
culinaire aanbod. In de strandpaviljoens 
begeef je je in een compleet restaurant, 
daarnaast zijn er in Zeeuws-Vlaanderen 
verschillende sterrenrestaurants. Dat 
vind je nergens anders in Zeeland.’ 

Gevoel van privacy
Met decennia aan ervaring als project-
ontwikkelaar weet Roompot goed wat 
de consument van een vakantiewoning 
verlangt. ‘Het moet net zo comfortabel 
zijn als thuis, en liever nóg luxer’, aldus 
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Ruimte, natuur, een ongerepte kustlijn: Zeeuws-Vlaanderen is een 
stukje buitenland in Nederland. Maar ook de nabijheid van gezellige 
stadjes als Cadzand, Knokke, Sluis, Brugge en Gent maken het meest 
zuidelijke deel van Zeeland een aantrekkelijke plek voor een 
vakantiewoning. 

Recreëren in het meest
Vlaamse stukje Nederland

Culinair
Zeeuws-Vlaanderen heeft maar liefst vijf 
restaurants op Michelin-niveau: De 
Kromme Watergang in Hoofdplaat  
(2 sterren); La Trinité in Sluis (1);  
Pure-C en AIRrepublic in Cadzand 
(beide 1 ster) en Spetters in Breskens (1). 

Natuur
De Verdronken Zwarte Polder is een af-
wisselend natuurgebied met strand, 
duin en struweel. Het is een leefgebied 
voor kust- en weidevogels en er zijn 
meer dan tweehonderd soorten wilde 

planten te vinden. De Axelse Kreek is 
een van de grootste kreken van Zeeuws-
Vlaanderen. Het natuurgebied kenmerkt 
zich door rietkragen en weilanden en 
biedt op sommige locaties een goed zicht 
op het brede open water.  

Steden
Sluis is een oud vestingstadje met het 
enige belfort van Nederland. Dit is een 
middeleeuwse wachttoren met klokken. 
Ook Hulst ademt met zijn authentieke 
stadswallen een Vlaams-Bourgondische 
sfeer. In het pittoreske Groede zijn veel 

schilderachtige geveltjes in Vlaamse stijl 
te vinden.  

Strand 
De kust van Zeeuws-Vlaanderen is maar 
liefst zeventien kilometer lang en telt vier 
aangename badplaatsen: Breskens, 
Groede, Cadzand en Nieuwvliet. De 
stranden zijn schoon en bieden behalve 
zonnebaden ook ruimte om schelpen te 
zoeken. In het uitgestrekte duingebied 
kan volop worden gewandeld en gefietst. 
Trek gekregen van de buitenlucht? Geniet 
van een pan Zeeuwse mosselen met friet.  

De topattracties van Zeeuws-Vlaanderen
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Riemens. ‘Dat houdt in een even groot 
aantal slaapkamers als badkamers,  
sauna’s in de woningen, regendouches, 
terras-heaters en lounge sets. Vroeger 
gingen mensen één keer lang op vakan-
tie, nu gaan we vier of vijf keer een 
weekend weg. En de ruimte rondom de 
huisjes moet groter; mensen willen ook 
een gevoel van privacy hebben.’  
In het nieuwe vakantiepark in Nieuw-
vliet-Bad komen vijfhonderd vakantie-
woningen in de categorieën lodge, beach 
house, recreatiewoning en bungalow. De 
beach houses zijn inmiddels uitverkocht. 

Investeren met rendement
Als het gaat om het vermarkten van de 
eigen recreatieparken, geldt Roompot 
als een pionier. Kopers kunnen kiezen 
voor verschillende investeringscon-
structies, legt Riemens uit, maar in de 
regel moeten ze 35 procent van hun  
initiële investering als eigen vermogen 
inbrengen. ‘Dus met een investering van 
75.000 euro en een aanvulling van de 
bank kun je al snel een mooi vakantie-
huis kopen. Aan ons gelieerde partijen 
kunnen optreden als intermediair tus-
sen aspirant-koper en de bank.’ Het ren-
dement wordt berekend op reeds bewe-
zen prognoses en varieert tussen de 5  
en 6 procent netto. Wanneer de investe-
ringssom boven de 500.000 euro uit-

komt kan er sprake zijn van een gega-
randeerd netto rendement. Dit start op 
5 procent en kan oplopen tot wel 6,5 
procent, aldus de prospectus. 

De exploitatie uitbesteed
Roompoot streeft ernaar de investeerder 
zoveel mogelijk werk uit handen te  
nemen. ‘Wij regelen het grondwerk,  
bouwen het huis, richten het in en gaan 
het voor de koper exploiteren en behe-
ren’, aldus Riemens. Zo onderhoudt 
Roompot de gezamenlijke voorzieningen 
van het park. ‘Ook gaan wij de verhuur-
markt op om op basis van onze ervaring 
een zo hoog mogelijke bezettingsgraad te 
genereren.’ De verhuur-vergoeding die 
Roompot vraagt is 25 procent van de 
bruto huuropbrengst.  
De resterende 75 procent is voor de  
eigenaar. Na aftrek van vaste en varia-
bele kosten die een normale huiseige-
naar ook heeft (zoals onroerendezaak-
belasting (ozb), gas, water en licht en  
gemeentelijke heffingen) blijft een netto 
rendement van 5 procent over, aldus 
Riemens. 
Nu nog geldt Zeeuws-Vlaanderen, met 
z’n ruimte en natuurschoon, als een on-
ontdekt stukje Nederland. Riemens ziet 
dat veranderen. ‘De kansen voor recrea-
tief vastgoed in deze streek zijn uitzon-
derlijk, die moet je grijpen.’  [MvdT]

Duurzaam beheerd natuurschoon nabij Sluis

Recreatief vastgoed in Zeeuws-Vlaanderen 
gaat hard, weet Marc Riemens van Room-
pot Projects

‘Een  
vakantie- 
woning 
moet net zo 
comfortabel 
zijn als 
thuis. En 
liever nog 
luxer’
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Verspreid over Europa liggen duizenden verlaten plekken die voor 
een spotprijs te koop zijn. Althans, zo lijkt het. Maar wat kost het 
nou écht? Eigenaren van spookdorpen vertellen.

Spookdorp  
voor een 
prikkie

Wie belt met Leonard Crijns (30) mag 
hopen dat het niet te bewolkt is in het 
Italiaanse bergdorpje Borgo di Gello, 
op een uur rijden van Florence. ‘Dan 
heb ik minder bereik en kan de verbin-
ding wegvallen’, vertelt Crijns, een van 
de oprichters van Novanta, een hotel 
dat het gehele dorp in beslag neemt. 
Breekt de zon eenmaal door in het To-
scaanse dorpje van zestien huizen, een 
kerk en een voormalige school, dan is 
het volgens Crijns een van de mooiste 
plekken op aarde. ‘Als je van de gepla-
veide weg af bent rijd je nog vijf kilome-
ter de helling op, tot je ons dorp ziet  
liggen.’

Pop-uphotel
Vijf jaar geleden begon het allemaal. 
Net afgestudeerd aan de Hotelschool 

Het Hongaarse dorpje Bedepuszta is aan  
de vergetelheid ontrukt en kent na een 
grondige renovatie mogelijkheden voor  
recreatie en retraite

Ter
Zake

TWEEDE HUIS

C O M M E R C I Ë L E  B I J L A G E ,  V A L T  B U I T E N  D E  V E R A N T W O O R D E L I J K H E I D  V A N  D E  R E D A C T I E  V A N  E L S E V I E R  W E E K B L A D

werd hij door een kennis, Igor Sancisi, 
gevraagd of hij zin had in een avontuur. 
Sancisi had een verlaten dorp in Tos-
cane gevonden waar de eigenaar vanaf 
wilde. Om de verkoop te stimuleren, 
wilde hij een zomer lang een pop-up-
hotel beginnen, om publiek te trekken 
en foto’s te maken die de potentie ervan 
in beeld zouden brengen. ‘Ik wilde ei-
genlijk niet de hotellerie in en had me 
al ingeschreven voor een master, maar 
een tijdelijk zomeravontuur in het bui-
tenland leek me eigenlijk best leuk.’
Crijns en drie anderen openden hotel 
Novanta in de zomer van 2013. ‘We 
vroegen friends, family en fools of ze 
voor duizend euro een week wilden ko-
men slapen. Dan hoefden we niet te in-
vesteren.’ Ze hadden geluk: een van de 
huizen met zeven kamers was bewoon-
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baar. Daar konden de gasten terecht. 
‘De aanschaf betrof vooral matrassen 
en nog zo wat spullen om een hotel te 
beginnen. Op die manier hielden we 
een zomer lang het verlaten bergdorp 
levend.’ 

Buitenlandse avonturiers
Zoals Borgo di Gello bestaan er veel 
spookdorpen in Europa: plekken waar 
de bewoners lange tijd geleden zijn 
weggetrokken en hooguit nog enkele 
ouderen hun laatste dagen slijten. Om 
te voorkomen dat de dorpen vervallen, 
wordt naar noodmaatregelen gegrepen. 
Zo doen burgemeesters oproepen om 
de ruïnes voor het symbolische bedrag 
van één euro te kopen. Ook zijn er sub-
sidies mogelijk voor jonge mensen om 
naar het platteland te trekken.
Deze maatregelen slaan vooral aan bij 
buitenlandse avonturiers die op zoek 
zijn naar een nieuw bestaan. ‘Ik zie ont-
zettend veel Amerikanen, maar ook En-
gelsen, Nederlanders en Duitsers die 
een vervallen huis of een heel dorp wil-
len aanschaffen’, vertelt gepensioneerd 
makelaar Mark Adkinson (66), die in 
de Spaanse streek Galicië tot voor kort 
huizen aan de man bracht.

De regio in Spanje kent een heleboel 
van dergelijke spookdorpen. Adkinson: 
‘Hier woont een honderdtal mensen, 
het overgrote deel daarvan is boven de 
100 jaar.’ De reden van de leegloop is 
vaak werkgerelateerd, zo ook in het Ita-
liaanse Borgo di Gello. Leonard Crijns: 
‘Oorspronkelijk gebouwd voor boeren, 
was er steeds minder werk door de 
komst van de tractor. In één klap werd 
het werk van tien man en evenzoveel 
ossen en paarden door een machine ge-
daan. Daardoor liep het dorp leeg, tot 
er uiteindelijk niemand meer over was.’

Bestemmingsplan
Dat de huizen leegstaan, betekent ove-
rigens niet dat er geen eigenaren meer 
zijn, weet Adkinson. ‘Zoek daarom al-
tijd een goede makelaar in de regio die 
weet wie de huidige eigenaar is. Veel 
bewoners zijn hun geluk elders gaan 
zoeken, zonder de huizen te verkopen. 
Die kunnen ieder moment weer op de 
stoep staan om hun huis terug te vorde-
ren, in het ergste geval nadat jij het  
verbouwd hebt.’
Wie een dergelijk avontuur ziet zitten, 
moet volgens Adkinson van tevoren 
goed nadenken over het bestemmings-
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Borgo di Gello, verstopt in de Toscaanse 
heuvels, werd door drie Nederlanders  
opgeknapt tot een hotelaccommodatie

Veel ruïnes 
zijn voor het 
symbolische 

bedrag van 
één euro  

te koop
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plan. ‘De huizen in deze dorpen zijn 
veelal ruïnes, maar kunnen niet zomaar 
gesloopt worden. Je zult moeten wer-
ken met wat je hebt.’ Dat vraagt om wat 
voor verbeeldingsvermogen, erkent hij. 
‘Veel huizen zijn vervallen. Daken met 
enorme gaten en vloeren die er net zo 
bijliggen als de straat’, somt Adkinson 
op. Zelf woont hij in Galicië, in het 
noordwesten van Spanje, in het voor-
malige huis van de chauffeur van de 
Spaanse dictator Franco. ‘Toen ik  
samen met mijn vrouw kwam kijken, 
zag zij vooral spinrag en rotzooi. Ik zag 
een prachtige kans.’

Subsidies
Ze kochten het huis voor vijfduizend 
euro, maar de renovatiekosten kwamen 
uiteindelijk neer op 80.000 euro. Die 
kosten drukte hij nog door alle verbou-
wingen samen met zijn vrouw uit te 
voeren. ‘Maar met een aannemer lopen 
de kosten nog verder op, tot zo’n vijf-
honderd euro per vierkante meter.’ Het 
beeld van het spookdorp van één euro 
wil hij graag weerleggen. ‘Natuurlijk, je 
koopt hier een dorp voor de prijs van 
een Amsterdamse bezemkast, maar je 
moet zeker niet onderschatten hoeveel 

werk het is.’
Wel kent Galicië subsidies om het 
nieuwe inwoners financieel aantrekke-
lijk te maken. Mensen tot 36 jaar wor-
den vrijgesteld van een groot deel van 
de gemeentelijke belastingen. En wie er 
een bedrijf begint kan een subsidie van 
40 procent van de eerste jaaromzet 
krijgen zonder deze terug te hoeven be-
talen. ‘Ook zijn er subsidies voor de 
verbouwing van je huis.’ Toch merkt 
Adkinson dat veel buitenlanders huive-
rig zijn als het gaat om subsidies. ‘Ne-
derland kent een makkelijk systeem 
daarvoor, Zuid-Europese landen staan 
bekend om hun traagheid van bestuur-
lijke organen. Mensen verwachten 
daarmee veel problemen.’

Lange-termijnplan
Ook Crijns en zijn drie compagnons be-
sloten het pop-uphotel op eigen finan-
ciële kracht te starten. ‘Door de tijde-
lijke aard wilden we de eerste zomer 
geen geld investeren, maar de reacties 
waren zo overweldigend dat we beslo-
ten om het een tweede zomer te gebrui-
ken.’ Naast de gezelligheid en warme 
gesprekken in het rustige dorp, brach-
ten de gasten iets anders belangrijks 
mee: investeringen. ‘Maar daartegen-
over stond wel de eis van een plan voor 
de lange termijn.’ 
En dus werd Novanta (Italiaans voor 
negentig, het aantal dagen dat het hotel 
officieel open zou blijven) alsnog een 
permanent hotel. ‘Iedere zomer wonen 
we hier en brengen we tijd door met de 

In Frankrijk worden enkele spookdorpen 
gebruikt als monument ter herinnering aan 
de twee wereldoorlogen. Tijdens de Slag 
om Verdun, in het noordoosten van Frank-
rijk, werden negen dorpen volledig ver-
woest. Zes daarvan zijn nooit herbouwd en 
dienen nu als monument voor de Eerste 

Wereldoorlog. In Oradour-sur-Glane, mid-
den Frankrijk, vond tijdens de Tweede We-
reldoorlog een van de bloedigste aanvallen 
op burgers plaats: in drie uur tijd werden 
642 mensen vermoord. Een deel van het 
dorp is als ruïne achtergebleven.

Verlaten dorpen als monument
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gasten. In de winter wonen we in Ne-
derland om geld te verdienen.’ Toen het 
hotel niet langer tijdelijk was, liep 
Crijns tegen de belemmeringen van het 
dorp op. ‘Zaken waar we eerst onze 
ogen nog voor konden sluiten, moesten 
nu aangepakt worden. Zoals de verbou-
wing van alle panden, verharding van 
de weg naar het dorp en renovatie van 
de riolering. Het dorp leefde op berg-
water, dus in droge jaren moet het wa-
ter beter opgeslagen worden.’ Ook voor 
Crijns bleven de kosten dus niet be-
perkt tot die ene euro. ‘Inmiddels gaat 
het om een getal met zes nullen. We 
zoeken naar steeds meer investeerders.’

Bruiloften en partijen
Ook het Hongaarse dorpje Bedepuszta, 
waar Elroy Thummler (51) in 2003 een 
huis kocht, kende dergelijke obstakels. 
‘Mijn huis was een van de weinige met 
een beerput, de overige twintig huizen 
hadden alleen elektriciteit.’ Toch be-
sloot hij om het hele dorp op te kopen 
en er een evenementenlocatie van te 
maken. ‘Voor bruiloften en evenemen-
ten, concerten en voor bedrijfsuitjes.’
Er was één probleem: het dorp werd 
bewoond door veertig zigeuners die wel 
bereid waren te verhuizen, maar uitge-
kocht moesten worden. ‘Dat kostte me 
zeven jaar en een heleboel geld, maar 
uiteindelijk kreeg ik het gehele dorp in 
handen: twintig huizen, een schooltje 

en een bar.’ Daar woont Thummler nu 
de helft van het jaar. Enerzijds om zijn 
eigen muzikale evenementen te organi-
seren, anderzijds om Sziget te promo-
ten. Dat muziekfestival wordt jaarlijks 
gehouden in Boedapest. De rest van het 
jaar woont hij samen met zijn vrouw in 
Amsterdam. ‘Al zijn we wel van plan 
om ons op den duur permanent in 
Hongarije te vestigen.’ 

Ken de cultuur
Wie ook het plan heeft om een dorp te 
kopen, adviseert Thummler een plaat-
selijke bewoner in de arm te nemen. 
Die kan bemiddelen of je wegwijs ma-
ken in de lokale cultuur. ‘Een Hon-
gaarse vriend vertelde mij dat ik degene 
die ik uitkocht geen geld moest betalen, 
maar juist een huis voor hem moest ko-
pen. Weet je dat niet, dan kan dat cul-
tuurverschil je behoorlijk opbreken.’ 
Ongeveer 1,5 miljoen euro zit er inmid-
dels in het Hongaarse bergdorpje. 
Thummler somt op: ‘Nieuwe daken, 
nieuwe vloeren, internet, waterleidin-
gen, riolering en betere elektriciteit.  
Alles moest op de schop. Maar inmiddels 
zijn de eerste bruiloften georganiseerd 
en is softwarebedrijf WeTransfer hier 
met 150 medewerkers geweest om te 
proefhuren. Van de ravage die het oor-
spronkelijk was, is weinig meer te zien.’

Romantiek
Ook Novanta heeft inmiddels de eerste 
bruiloft achter de rug. Bedrijven melden 
zich om enige tijd in het buitenland te 
kunnen werken. ‘Veel mensen zien dit 
als de ideale tegenhanger van de drukte 
in de stad waar ze leven. Ook is het de 
ideale manier om het echte Italië te leren 
kennen’, aldus Crijns. Adkinson ziet nog 
een andere reden waarom mensen graag 
verhuizen. ‘Het is typisch iets wat men-
sen op hun verlanglijstje hebben staan: 
alles achter je laten en vertrekken naar 
een plek waar alles anders is. Bij een ver-
laten dorp hebben mensen al gauw een 
geromantiseerd beeld. Maar dan kom je 
van een koude kermis thuis.’ [LO]

Bedepuszta, op 90 km van Boedapest, is ook 
een evenementenlocatie

‘We bezoch-
ten een  

vervallen 
huis. Mijn 
vrouw zag 

een ravage. 
Ik zag een 
prachtige 

kans’
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Waarom is Curaçao interessant 
voor een tweede huis? 
‘Curaçao biedt 365 dagen zon per jaar – 
dat is een goede eerste reden. Tegelij-
kertijd voelt het eiland vertrouwd aan. 
Mensen spreken er de taal en er zijn dan 
ook veel Nederlandse winkels. Om hier 
een tweede woning te kopen heb je geen 
paspoort nodig. Verblijf je hier minder 
dan zes maanden per jaar, dan kun je 
gewoon in Nederland ingeschreven blij-
ven staan. Buitenlanders, en zeker men-
sen uit Nederland, worden gastvrij ont-
vangen en klantvriendelijk bediend.’

Wat heeft Curaçao verder nog 
voor pluspunten? 
‘Charmant aan Curaçao is de ontspan-
nen sfeer. Het tempo ligt hier wat lager 
dan in Nederland, wat al snel bijdraagt 
aan het vakantiegevoel. Curaçao wordt 
soms gezien als een soort Ibiza, maar 
uiterlijk vertoon is hier niet belangrijk. 
De mensen zijn niet zo materialistisch, 
veel ingetogener en gezelliger.’

Geldt dat ook voor het aanbod in 
recreatief vastgoed?
‘Zeker. Hier vind je geen hoogbouw zo-
als we die kennen uit andere toeristi-
sche trekpleisters. Het eiland is nauwe-
lijks door hotelketens aangetast. Wat 
dat betreft verschilt Curaçao ook van 
een eiland als Aruba, waarvan de kust 
wordt gedomineerd door flats die niet 
zouden misstaan in Miami. Op Curaçao 
staan nog veel historische panden, en 
die worden beschermd. Denk alleen al 
aan de beroemde kade in Willemstad, 
of aan de plantagewoningen die over 
het eiland verspreid staan. Nieuwe wo-
ningen worden met respect voor de ge-
schiedenis gebouwd. Niet protserig.’

Is een tweede woning op Curaçao 
financieel gezien aantrekkelijk?
‘In elk geval is de waarde van onroe-
rend goed sinds 2010 met 10 procent 
gestegen, ondanks de vastgoedcrisis. 
De vooruitzichten zijn gunstig. Vast-
goed hier is in trek, zeker bij Amerika-
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Curaçao wordt wel eens vergeleken met Ibiza. 
Onterecht, vindt Sepp Koster (44) van Blue Bay 
Curaçao Golf & Beach Resort. De eigenaar van 
het resort vindt het eiland vooral ‘gastvrij, 
gezellig en wars van poeha.’

‘Curaçao:  
 een bron 
 van ingetogen 
 schoonheid’

The Shore geeft een luxe invulling 
 aan de Caribische lifestyle

Sepp Koster: ‘Dat de waarde van onroerend 
goed op Curaçao toeneemt, is geen  
verrassing’

98



C O M M E R C I Ë L E  B I J L A G E ,  V A L T  B U I T E N  D E  V E R A N T W O O R D E L I J K H E I D  V A N  D E  R E D A C T I E  V A N  E L S E V I E R  W E E K B L A D

Ter
Zake

TWEEDE HUIS

nen nu de dollar zo hoog staat. Kopers 
uit andere landen volgen, zeker zolang 
vastgoed hier nog goedkoper is dan in 
Aruba, Bonaire en Miami. Op het ogen-
blik vindt er een kapitaalvlucht plaats 
uit Venezuela, waar de vastgoedmarkt 
op Curaçao van profiteert. Let wel: het 
gaat niet altijd om mensen die hier per-
manent willen wonen; vaak kopen ze 
woningen om te verhuren. De verwach-
ting is dat ook de huurprijzen de ko-
mende jaren zullen stijgen.’

Merkt u dat de belangstelling voor 
vastgoed op Curaçao toeneemt?
‘Ja. zogenaamde gated communities 
zoals Blue Bay Curaçao die aanbiedt, 
zijn enorm in trek. Vanwege de  
veiligheid, maar ook vanwege het hoge 
serviceniveau. We kunnen het beheer 
van het vastgoed van de bewoners  
overnemen en hen volledig ontzorgen. 
Zodat zij kunnen genieten van alle  
faciliteiten, zoals het strand, zwem- 
baden, restaurants en zelfs een golf-

baan met 18 holes, één van de twee op 
Curaçao.’ 

Hoe speelt u in op die toene-
mende interesse? 
‘We bouwen nu appartementen bij. 
Blue Bay Curaçao is een van de expo-
santen op de Second Home Beurs, van 
28 tot en met 30 september in de Jaar-
beurs Utrecht. Daar besteden we veel 
aandacht aan wat het kroonjuweel in 
onze vastgoedportefeuille moet wor-
den: The Shore, een complex van 32 
appartementen dat eind 2019 wordt 
opgeleverd. Dat zijn prachtige apparte-
menten, mede dankzij de samenwer-
king tussen lokale architecten Henk 
Bolivar, Harm Rooijakkers en de be-
kende Nederlandse interieurarchitect 
Osiris Hertman. De ligging is boven-
dien ideaal: bewoners stappen vanuit 
hun tuin zo het strand op.’ [JB]

www.bluebay-realestate.com

‘ Voor een  
woning  
op dit  
paradijse-
lijke eiland 
heb je geen 
paspoort 
nodig’

99



De markt voor vakantiehuizen zit in de lift. In 
2017 waren er in Nederland zo’n 130.000 en dat 
aantal loopt op. Ook buitenlandse kopers weten 
de weg naar Nederlandse optrekjes te vinden.

‘We zijn allemaal op een 
 cursus Duits geweest’

Voor de populariteit van recreatief 
vastgoed is een duidelijk aanwijsbare 
reden, concludeert makelaarsvereni-
ging NVM in zijn jaarlijkse vakantie-
huizenrapport. Dankzij de historisch 
lage rentestand loont het niet de moeite 

Het Drentse familieresort 
PUUR Exloo
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om geld op een spaarrekening weg te 
zetten. Volgens de NVM is investeren 
in een recreatiehuis – voor eigen ge-
bruik of verhuur – dan een aantrekke-
lijk alternatief. Niet zozeer om het 
hoge rendement, maar omdat het een 
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‘aaibare investering is’, aldus een NVM-
woordvoerder. ‘Je krijgt er een relaxed 
gevoel bij, met frisse lucht, zon, bos en 
strand.’
 
Vraag naar exclusiviteit
Ook signaleert de NVM een toename 
van het aantal buitenlandse kopers – 
vooral Duitsers en Belgen – en een 
groeiende belangstelling voor bijzon-
dere en exclusieve huizen. Dat laatste 
resulteert in een grote vraag naar 
nieuwbouw. ‘Mensen willen een recrea-
tiewoning die van alle gemakken en 
luxe snufjes is voorzien. Het moet on-
derscheidend zijn. Met standaard kom 
je er niet meer tegenwoordig,’ verklaart 
de woordvoerder. Hielke Tillema (42), 
directeur van projectontwikkelaar  
Kontour Vastgoed, is met deze trends 
bekend. Het Friese bedrijf ontwikkelt 
het exclusieve segment en krijgt steeds 
vaker te maken met kopers uit het bui-
tenland. ‘Inmiddels is zo’n tien procent 
van onze klanten Duits,’ vertelt Til-
lema. ‘We zijn daarom allemaal op een 
cursus Duits gegaan. Duitsers spreken 
vrijwel allemaal perfect Engels, maar 
communiceren toch liever in hun eigen 
taal.’ Ook liet het bedrijf alle contracten 
en brochures naar het Duits vertalen. 

Culturele marketing
Het Drentse familieresort PUUR Exloo 
is het meest recente project van Kon-
tour. Beleggers vinden in Exloo luxe  
vakantievilla’s in een schitterende om-
geving, met uitstekende faciliteiten en 
een hoogwaardige afwerking. In het 
park met 180 woningen is over de 
kleinste details nagedacht, vertelt Til-
lema. ‘Daar zijn de Duitsers bijzonder 
van gecharmeerd. Zo luxe als wij bou-
wen, heb ik dat nog niet in Duitsland 
gezien. We zijn eens naar het Duitse 
Waddeneiland Sylt geweest, waar de 
huizen ongeveer drie keer zo duur zijn 
als op Ameland. Maar het afwerkings-
niveau ligt bij ons toch stukken hoger.’ 
Om Duitsers aan te kunnen spreken, 
moet Kontour bij onze oosterburen wel 

een andere marketingstrategie voeren. 
‘Als je als Nederlands bedrijf een adver-
tentie plaatst in Duitse bladen, dan 
komt daar niemand op af,’ legt Tillema 
uit. ‘Vertrouwen is voor Duitsers veel 
belangrijker; de ouderwetse mond-tot-
mondreclame eigenlijk. Met bestaande 
Duitse klanten organiseren we daarom 
regelmatig salesweekenden. Zo komen 
we persoonlijk met ze in contact.’  

Duitse stijl 
Volgens de NVM zijn vooral de kust- 
regio en het Waddengebied in trek on-
der Belgische en Duitse kopers. Tillema 
weet waarom: ‘Plekken aan het water, 
zoals op de Waddeneilanden of aan de 
Friese Meren, zijn schaars in Duitsland 
en België. Bovendien stapt een Duitser 
eerder in de auto om ergens vier uur 
naar toe te rijden. Dat is in zo’n groot 
land niet vreemd. Maar dan kun je dus 
net zo goed naar een plekje in Neder-
land rijden.’ Tillema verwacht dat de 
groei van buitenlandse investeerders  
de komende tijd nog wel aanhoudt. ‘We 
hebben een positieve kijk op de toe-
komst. Dat neemt niet weg dat we wel 
blijven focussen op kleinschalige pro-
jecten. Zo houden we het exclusief.  
Dat is in ons segment natuurlijk wel 
van  belang.’ 

Niet tijdloos
De NVM verwacht niet dat het einde 
van de lage rentestanden snel in zicht 
komt en deelt daarom Tillema’s  
optimistische vooruitblik. Wel wijst de  
organisatie op het belang van de veran-
derende vraag in de huurmarkt.  
‘Recreatiewoningen zijn erg trend- 
gevoelig met als gevolg dat ze snel ver-
ouderen,’ schrijft de NVM in zijn rap-
port. Wie een huis koopt voor de ver-
huur zal hier dus zeker rekening mee 
moeten houden. Tillema van Kontour 
Vastgoed heeft daar al over nagedacht. 
‘We denken aan kleine Duitse ingrepen 
in het interieur. Nederlandse trappen 
zijn  bijvoorbeeld heel steil en smal, 
vergeleken bij de Duitse.’ [TB]
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Natuur- 
schoon, rust 

en frisse 
lucht zijn de 

bonus bij een  
recreatie- 

woning 

102



C O M M E R C I Ë L E  B I J L A G E ,  V A L T  B U I T E N  D E  V E R A N T W O O R D E L I J K H E I D  V A N  D E  R E D A C T I E  V A N  E L S E V I E R  W E E K B L A D

Waardevaste investering aan de Noordzeekust!
 

Uniek In Nederland! Ridderstee 
Ouddorp Duin, voor uw eigen  
plekje aan zee en in de duinen.
 » Luxe vrijstaande vakantiewoningen

 » Eigen gebruik, verhuur of combinatie

 » 5% rendement

 » Duurzaam en gasloos (All Electric)

 » Prijzen vanaf € 319.400,-

E: info@ridderstee.com – T: 073 30 300 55 – W: www.ridderstee.com

Ouddorp

 

VERKOOP 
GESTART

In een ruimtelijk, duurzaam ingericht park is de vakantiebeleving intenser. In 
vakantiepark Ridderstee Ouddorp Duin komt het landschap van Goeree-Overflakkee goed  
tot zijn recht, betoogt directeur Klaas Bruins Slot (54).

‘Eilandgevoel midden in de duinen’

‘Zodra je ’s ochtends de gordijnen 
opentrekt, weet je dat je op de kop van 
Goeree zit. Met maar elf woningen per 
hectare voelt elke vakantiewoning aan 
als een oase in het landschap. Dat is  
zowel geschikt voor de rust van de  
recreanten als voor rendabele verhuur.’
De naam van het park verwijst naar de 
boerderij die sinds 1786 nabij het Zuid-
Hollandse Ouddorp stond. De boerderij 
werd bewoond door de adellijke familie 
Alemans en kende in de volksmond de 
naam Ridderstee. Bruins Slot: ‘De luxe 
vakantiewoningen en de karakteris-
tieke duinomgeving brengen deze  
geschiedenis weer tot leven.’
De recreatiewoningen zijn gebouwd 

met duurzame materialen. De gevels 
hebben een lange levensduur door het 
gebruik van thermisch gemodificeerd 
hout. De woningen zijn niet aangesloten 
op gas, maar op groene stroom. Die 
energie komt van het nabijgelegen  
zonnepanelenveld.
Architectuur en inrichting zorgen voor 
het ultieme buitengevoel, aldus Bruins 
Slot. ‘De leef-woonkeuken is heel ruim-
telijk. De woningen hebben twee geslo-
ten zijden voor de privacy en twee open 
zijden naar een groot terras met erover-
heen een gespannen membraan. Zo kun 
je in alle seizoenen van de zon genieten, 
uit de wind zitten en helemaal opgaan 
in het duinlandschap.’ [StHdL]



Een tweede huis verduurzamen levert 
financieel misschien minder op dan een 
permanent bewoond huis, maar het comfort 
dat ertegenover staat is veel waard.

Duurzaam 
upgraden

Toen Jean Frantzen (51) in 2000 een 
recreatiewoning erfde in Westerbork, 
was het duidelijk in verouderde staat. 
Het huisje van vijftig vierkante meter 
uit 1968 was niet geïsoleerd, had verou-
derde kozijnen en overal enkel glas. 
Frantzen besloot het huis te verduurza-
men met isolatie aan de binnenkant, 

Zonnewarmte is gratis en levert ook  
comfort aan tweede huizen
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een leemkachel en dubbelglas. ‘Het 
was duurzamer, maar vooral een stuk 
comfortabeler.’
De verduurzaming van huizen is allang 
niet meer voorbehouden aan perma-
nent bewoonde optrekken. Ook tweede 
huizen worden steeds vaker verduur-
zaamd. Vakantiepark Landal Green-
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parks zet de toon met een warmtepomp 
in iedere bungalow, waterbesparende 
douches en duurzame materialen als 
FSC-gecertificeerd hout. Ook start-up 
Greenhome, waar met behulp van open 
data berekend wordt hoeveel verduur-
zaming op kan leveren voor huiseigena-
ren, merkt een toename van het aantal 
vragen voor tweede huizen. 
Het verduurzamen van huizen gebeurt 
vanuit verschillende motivaties, zo ver-
telt Reinier Schneider (30) van Green-
home, die installateurs en huiseigena-
ren bij elkaar brengt. ‘Vaak is de beslis-
sing financieel gedreven. Daarnaast 
verhoogt duurzaamheid het comfort. 
Een goed geïsoleerd recreatiehuis, waar 
je niet eerst nog twee uur moet wachten 
tot de boel verwarmd is, is een stuk fij-
ner thuiskomen.’

Isoleren
De meest voor de hand liggende ingre-
pen zijn het goed isoleren van een  
woning, het plaatsen van een warmte-
pomp en zonnepanelen op een dak.  
Isolatiemaatregelen winnen sterk aan 
terrein, mede door de stijging van de 
gasprijs. Naast vloer, gevel en dakisola-
tie is isolerend glas ook erg populair. 
‘Combineer het met vloerverwarming 
en je hebt een erg comfortabele woning 
waar de warmte ook goed binnen blijft’, 
legt Schneider uit. 
Goede isolatie is tevens een voorwaarde 
voor het plaatsen van een warmte-
pomp, die warmte uit de lucht of het 
grondwater haalt om daar een bruik-
bare temperatuur van te maken en op 
die manier het huis te verwarmen. Een 
alternatief voor de Cv-ketel, waarmee 
de uitstoot van koolstofdioxide volgens 
overheidsstichting Milieu Centraal tot 
zo’n 55 procent daalt.
Met de huidige rente op spaarrekenin-
gen zoeken veel mensen naar een alter-
natief voor hun spaargeld. Duurzame 
maatregelen bieden niet alleen een 
voordelig rendement, maar zorgen ook 
een stijging van de woningwaarde. ‘Een 
deel van de investering zie je direct 

terug in de woningwaarde’, aldus 
Schneider. Bovendien is het rendement 
over de jaren heen stabiel. Zonnepane-
len leveren volgens Milieu Centraal 
zo’n zes procent per jaar, dat zal de 
aankomende jaren zo blijven. Schnei-
der:  ‘Anders dan bij bijvoorbeeld aan-
delen, dat fluctueert een stuk meer.’

Subsidie
Het kabinet maakt het financieel nog 
aantrekkelijker met subsidies en voor-
delige fiscale regelingen. Afhankelijk 
van het soort warmtepomp kan tot 
4.000 euro subsidie verkregen worden. 
Voor de arbeidskosten van het isoleren 
van een oudere woning geldt een laag 
btw-tarief van zes procent.
Daarnaast bestaat er een gunstige rege-
ling voor zonnepanelen, de salderings-
regeling. Wie zonnepanelen heeft, mag 
de stroom die hij zelf opwekt van zijn 
jaarverbruik aftrekken. Zeker voor 
tweede huizen, waar het stroomver-
bruik erg verspreidt over het jaar heen 
kan liggen, is dit aantrekkelijk. ‘Stel dat 
je 2.000 kWh per jaar verbruikt, en 
1.900 kWh stroom opwekt. Dan betaal 
je nog maar een heel klein bedrag voor 
de stroom van je tweede huis’, zegt 
Schneider.
Vanaf 2020 wil minister Eric Wiebes 
van Economische Zaken de regeling 
aanpassen door de vergoeding van de 
stroom die je teruglevert aan het net op 
te splitsen tussen de energieleverancier 
en de overheid. De energieleverancier 
vergoedt de energieprijs met aftrek van 
de belasting, de overheid biedt een be-
paald bedrag per kilowattuur extra. 
Volgens het kabinet zou de nieuwe re-
geling niets veranderen aan de terug-
verdientijd van zeven jaar, maar harde 
garanties worden daar vooralsnog niet 
over gegeven.

Investering
Frantzen kreeg in 2003 de mogelijk-
heid om zijn recreatiewoning perma-
nent te bewonen. Daarmee namen ook 
de duurzame maatregelen toe. Hij 

Drie tips voor 
duurzaam wonen

1. Maak slim gebruik van  
de zon
Niet alleen zonnepanelen, maar 
ook andere maatregelen zorgen 
ervoor dat de zon duurzaam in je 
voordeel werkt. Meer glas aan de 
zuidzijde van je woning betekent 
meer licht en warmte.

2. Maak gebruik van een  
sedumdak
Een sedumdak, dat met vet-
plantjes en bloemen uw dak ver-
siert, geeft niet alleen in ieder 
seizoen een andere kleur aan uw 
huis, maar draagt met het aan-
trekken van bijen en vlinders bij 
aan de biodiversiteit en voldoet 
door zijn massa ook als een extra 
laag isolatie.

3. Ga verstandiger om met  
elektriciteit
Het klinkt zo logisch, maar te 
vaak wordt elektriciteit nog ver-
spild. Ben je eenmaal aan het 
verbouwen, dan kun je daarin 
ook andere energiebesparende 
maatregelen meenemen. 
Slimme thermostaten, ledlam-
pen en energiezuinige apparaten 
zijn daar goede voorbeelden van.
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breidde zijn huis uit met twee slaapka-
mers in houtskeletbouw. Ook koos hij 
voor een leemafwerking, een grondstof 
die bekend staat als vochtregulerend en 
goed voor de akoestiek. ‘Het helpt om 
het klimaat binnen makkelijker te regu-
leren.’
Wie niet zijn hele tweede huis wil ver-
bouwen, maar toch zijn steentje bij wil 
dragen, kan ook kiezen voor apparaten 
die duurzaam zijn. Zo zijn er douche-
koppen die water besparen, evenals 
exemplaren die warmte uit het douche-
water gebruiken voor verwarming van 
het huis. Ook ventilatiesystemen, die 
ervoor zorgen dat het binnenklimaat in 
de woning optimaal is, zijn makkelijk te 
plaatsen. ‘Veel oude huizen hebben 
geen goed ventilatiesysteem, waardoor 
CO2 en fijnstof in de woning blijven 
hangen. Zo bezien is verduurzamen ook 
een kwestie van gezondheid’, zegt 
Schneider.

 Toen Frantzen het huis permanent  
betrok, besloot hij zonnepanelen te 
plaatsen op het dak in plaats van de  
begroeiing die isolatie bevorderde. 
‘Toen het nog een recreatiewoning was, 
konden zonnepanelen financieel nog 
niet uit. Nu heb ik mijn dak vol gelegd.’ 
Het is volgens Schneider het grootste 
verschil tussen een permanente woning 
en een tweede huis: het duurt langer 
voor investeringen terugverdiend zijn.

Rendement
Zonnepanelen leveren momenteel het 
beste rendement voor tweede huizen, 
zo schat hij in. ‘In woonhuizen waar 
men permanent woont, betaalt isolatie 
zich het snelst terug. Hoe meer je 
stookt, des te meer energie je daarmee 
kan besparen. Maar als je er weinig ver-
toeft, dan is de terugverdientijd een 
stuk langer,’ aldus Schneider. Zonne-
panelen zijn rendabeler voor tweede 
huizen, mits er een gunstige ligging is. 
‘Heb je een bungalow in het bos, dan 
hebben zonnepanelen door de schaduw 
minder zin.’
Ook voor de andere maatregelen geldt: 
bedenk hoe rendabel het is om te inves-
teren. ‘Als je kijkt naar een niet al te 
grote woning, kost het volledig isoleren 
tussen de 5000 en 10.000 euro’, geeft 
Schneider een grove schatting. ‘Bij een 
warmtepomp moet je denken aan zo’n 
10.000 euro, voor zonnepanelen betaal 
je tussen de 3.000 en 5.000 euro.’
Het financiële plaatje is belangrijk,  
erkent Frantzen. ‘Maar niet doorslag-
gevend. Als ik biologische groente ga 
kopen, bedenk ik me ook niet iedere 
keer wat de terugverdientijd is van het 
geld dat ik uitgegeven heb.’ Hij han-
teerde een andere maatstaf: ‘Bij ieder 
bouwmateriaal vroeg ik me af of de na-
tuur er beter van zou worden als ik het 
materiaal in de bosjes zou gooien. Was 
dat het geval, dan bouwde ik ermee. Op 
die manier ging het om de overtuiging 
en het comfort, geld kwam op de derde 
plaats’. [LO]

C O M M E R C I Ë L E  B I J L A G E ,  V A L T  B U I T E N  D E  V E R A N T W O O R D E L I J K H E I D  V A N  D E  R E D A C T I E  V A N  E L S E V I E R  W E E K B L A D

Goed  
ventileren is 

ook een 
kwestie van 
gezondheid

Bij de bouw of renovatie van een tweede huis 
is vloerverwarming het overwegen waard
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