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In Nederland zijn recreatieve woningen nabij kust, meer of
uiterwaarde het gewildst. Daar valt te zwemmen, te varen, te
vissen, te genieten van de ondergaande zon. Daar zijn ook de
hoogste rendementen te behalen. TerZake onderzoekt de
geneugten en praktische kanten van het wonen aan het water.
95 | Onze populairste
waterstekjes

Locatie, locatie, locatie: dat is ook voor
tweede-huizenbezitters het adagium. De
beste plekken liggen aan het water. Daarvan is in ons laaggelegen land genoeg te
vinden. Dit zijn de tien trekpleisters waar
u de zon in het water ziet schitteren. Van
de Zeeuwse kust tot het Lauwersmeer.

101 | Op een onbewoond
eiland

Nederland telt veel meer eilanden dan de
Wadden alleen. In meertjes verspreid over
het land liggen honderden onbewoonde
eilandjes – die soms gewoon te koop staan.
Maar pas op: het eilandgevoel komt met
praktische uitdagingen.

93 & 105 | Woongenot in
Noord-Limburg

Nabij de Maas in Noord-Limburg verrijzen
twee recreatieparken. Waarom het meest
bourgondische stukje Nederland steeds
meer investeerders en waterrecreanten
trekt.

99 & 108 | Buitenkans
aan het binnenmeer

Voor wie wil genieten van rust en
rendement, aan het Wolderwijd of aan
het Grevelingenmeer. ‘Het gaat ons om
de wauw-factor.’

107 | Verborgen gebreken

Wonen aan het water heeft zijn charme.
Maar reken op periodiek onderhoud,
ongenode gasten en praktische uitdagingen.
Hieraan moet u denken.
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TerZake is een bijlage van ONE Business Media Lab
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.
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Villa Parc Arcen telt 90 riante kavels vanaf 1.500 vierkante meter

Permanent wonen
in een natuurgebied
Villa Parc Arcen werkt als een magneet op
huizenkopers die willen profiteren van de
gunstige kavelprijzen en het unieke landschap.
Bijna een derde van de kopers van de kavels
van Villa Parc Arcen is afkomstig uit de Randstad. Door de stijgende huizenprijzen daar
verleggen ze hun aandacht naar het zuiden
van het land. In Arcen kun je nog een villa
laten bouwen die, inclusief kavel van 1.500
vierkante meter en vrij uitzicht over het water,
rond de zes ton kost. Gunstig, wanneer je
eigen huis met een flinke overwaarde is verkocht. Duurder kan uiteraard ook; het park
telt huizen van anderhalf miljoen euro. ‘De
ligging van dit park is uniek, omdat het aanvankelijk bedoeld was als recreatiepark voor
270 woningen’, zegt Martijn Verhoosel (39)
van Arcus Zuid Projectontwikkeling. ‘De oorspronkelijke plannen voor dat grote recreatieve park waren niet naar de zin van de
provincie. De provincie zag op deze plek liever
een kleinschalig project gerealiseerd.’ Het
bestemmingsplan werd aangepast, waardoor
in 2011 Villa Parc Arcen kon verrijzen, met
woningen die wél permanent bewoond worden. ‘Alle kopers gaan hier ook echt wonen.
Dit project biedt de mogelijkheid om je echt

te vestigen in een recreatiegebied’, aldus
Verhoosel.

Weekendje sfeer

De geïnteresseerde Randstedelingen zijn
vooral gepensioneerd of aan het einde van
hun loopbaan. Ook opvallend is het grote
aantal buitenlanders, die een warme band
hebben met Limburg en hier graag terugkeren. Kopers uit de omgeving zijn vaker
gezinnen met kinderen. ‘Als je nog in Amsterdam of Utrecht werkt, is Arcen natuurlijk
ver weg. Maar als je de keuze hebt om te

De percelen liggen aan het water, zoals hier, of
op het land en in het bos

verhuizen, dan zijn de huizen- en kavelprijzen hier een stuk gunstiger’, zegt
Verhoosel. Sommigen twijfelen nog en
boeken eerst een weekendje in Arcen om de
sfeer te proeven. Verhoosel: ‘Bezoekers zijn
vaak verrast door de prachtige natuur hier
in de omgeving. Het park wordt omringd
door Nationaal Park De Maasduinen en
natuurgebied de Ravenvennen, met meren,
bossen, heide en stuifduinen. Daarnaast is
er in Arcen ook genoeg te beleven. Er zijn
leuke restaurants, een golfbaan, de kasteeltuinen en de brouwerij van Hertog Jan.’

Geen piramide

Arcus Zuid Projectontwikkeling is verantwoordelijk voor de verkoop van de negentig
bos-, land- en waterkavels en het architectuurbeleid. Kopers kunnen bij de bouw van
hun villa kiezen uit vijf zeer verschillende
architectuurstijlen, van modern tot klassiek.
Zo kun je kiezen voor een huis in de stijl van
de jaren dertig, een cottage of juist een
strakke ‘eigentijdse prairiewoning’. Martijn
Verhoosel beaamt dat de keuze groot is,
maar dat het aanbod welgekozen is. ‘Zo
voorkomen we dat er ineens een piramide
midden in het park verrijst.’ Iedere twee
weken is de projectontwikkelaar op het park
aanwezig om informatie te geven. ‘Het is
belangrijk dat potentiële kopers de locatie
op zich laten inwerken. De verkoop zit echt
in de lift. We begonnen in 2013, midden in de
crisis. De verkoop van huizen boven de vier
ton lag toen nagenoeg stil en niemand wilde
verhuizen. Inmiddels is een groot deel van de
kavels aan het meer al verkocht.’ [MD]
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Waterrijke hotspots van het
Veerse Meer tot Lauwersoog
Geen vakantiehuis biedt zoveel vrijheid als een optrekje aan de waterkant.
Wie het geluk heeft er één te kunnen bewonen, stapt zo vanuit de
achtertuin zijn bootje in. En het uitzicht is onbetaalbaar. Voor iedereen.
Op deze tien trekpleisters zien ze de zon in het water schijnen.

1

De Friese Meren hebben de wind
in de zeilen
De ware watersporter is ’s zomers op de
Fryske Marren (de Friese Meren) te vinden.
Op de Fluessen, het Heegmeer en het Sneekermeer is het één groot feest van zeilboten,
platbodems, sloepen en motorjachten. Het
vaargebied is immens, omdat de meren met

elkaar in verbinding staan. De provincie
investeerde de afgelopen jaren fors in verbetering van vaarwegen en uitbreiding met
aquaducten. Daardoor kunnen schepen met
een staande mast Friesland makkelijker doorkruisen. Friesland is ook geliefd om zijn achterland met uitgestrekte weilanden, statige
boerderijen en oudhollandse dorpjes. Geen

wonder dat er in de provincie talloze vakantieparken zijn verrezen. Rondom plaatsjes als
Terherne, Terkaple, Langweer, Elahuizen en
Sloten staan comfortabele recreatiewoningen. Eigenaren leggen hun boot aan bij hun
eigen aanlegsteiger of in de dichtstbijzijnde
jachthaven. Maar ook voor mensen zonder
boot heeft Friesland zijn charme. Vanaf een
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Vanaf links met de klok mee: In Giethoorn vaar
je met een gehuurd bootje door een labyrint
van kanalen en grachtjes, panorama van een
plas van het Sneekermeer, vakantiehuisje in
De Alde Feanen en een spinnenkopmolen
in De Weerribben

LAURENS BEIMERS

Water is zijn
gewicht in
goud waard

terrasje is het vermakelijk om te zien hoe
schippers en bemanning hun boot in de sluis
proberen te manoeuvreren.

2

De Alde Feanen: idylle in het riet
Romantischer kan bijna niet: slechts met
de boot je vakantiehuis kunnen bereiken. Het
Nationale Park De Alde Feanen (Oude Venen)
bestaat uit meren, petgaten, rietlanden ,
struwelen en moerasbossen. Het gebied kent
ook heel wat eilanden, op sommige waarvan
fraaie huizen staan. Hoewel ’s zomers best
wat pleziervaart voorbijtrekt vanuit Eernewoude, zijn eigenaren verzekerd van rust en
privacy. Af en toe staat er zo’n optrekje te
koop. ‘Je betaalt ook voor de locatie en dat
heeft zijn prijs’, vertelt NVM-makelaar
Laurens Beimers (44). ‘Je zit midden in een
prachtig natuurgebied en veel woningen zijn
alleen per boot bereikbaar. Gas, water en
elektra zijn geen vanzelfsprekendheid maar
daar zijn goede oplossingen voor.’ Volgens
Beimers is luxe en comfort mogelijk, al liggen
de (ver)bouwkosten uiteraard hoger dan op

het vasteland. ‘Veel woningen hebben rietgedekte kappen. Op de zachte veengrond
verdient ook een goede fundering aandacht.’
Er zijn in het waterrijke veengebied overigens
ook woonarken aanwezig.

3

Het Venetië van het noorden
In Giethoorn filevaren met Aziatische
toeristen - dat wil niemand. Maar met een
vakantiehuis op steenworp afstand hoeft dat
ook niet. Een tochtje ’s avonds, als de dagjesmensen zijn vertrokken, is aangenamer.
Bovendien is Giethoorn dan op zijn mooist
en heeft u al die pittoreske bruggetjes, rietgedekte boerderijen en bloeiende hortensia’s
aan de wallekant voor uzelf. Vroeger vervoerden punters turf over deze “Venetiaanse”
waterwegen; nu zijn het sloepen en motorbootjes.

4

De Weerribben, een groen doolhof
Nabij Giethoorn lonkt De Weerribben:
het grootste aaneengesloten laagveenmoerasgebied van Noordwest-Europa. Plassen,

De populariteit van een vakantiehuis
blijft groeien, mede dankzij de aanhoudend lage spaarrente. In 2017 werden
4.330 recreatiewoningen verkocht, een
toename van 15 procent ten opzichte van
het jaar ervoor1. Zeeland blijft – net als
de Waddeneilanden – ongekend populair. De aantrekkingskracht van water
wordt onderkend door projectontwikkelaars en ondernemers. Terwijl nieuwbouw op de Wadden beperkt mogelijk is,
spreekt de NVM in Zeeland van een
bouwhausse. Aan de randen van de
Zeeuwse eilanden verrijzen luxueuze
woningen, vaak met eigen aanlegsteiger.
Hoewel de markt relatief klein is, groeide
het aantal transacties in Flevoland met
40 procent. De gemiddelde transactieprijs nam in deze regio met 22 procent
toe. Ook de Friese en Overijsselse meren
lieten volgens de NVM lichte prijsstijgingen zien in 2017. Voor een recreatiewoning betaalden kopers gemiddeld het
meest op de Waddeneilanden (€ 351.188
in 2018), gevolgd door Zeeland
(€ 190.034) en de Friese en Overijsselse
meren (€ 166.697).
1
DE NEDERLANDSE MARKT VOOR RECREATIEWONINGEN,
NVM 2018.
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meren, slootjes, kreken, moerassen en
uitgestrekte rietakkers vormen een groot
labyrint waar vogels als de wielewaal, de
blauwborst, de rietzanger en de lepelaar zich
thuisvoelen. Het natuurschoon laat zich nog
het beste verkennen per kano. Dan is de spotkans op zeldzame vogels ook het grootst. De
Wieden, met de grote veenplassen Belterwijde en Beulakerwijde, is het waterrijkste
deel van de Weerribben.
De metamorfose van de
Maasplassen
Het is niet de meest voor de hand liggende
provincie. Toch heeft ook Limburg zijn eigen
watergebied. De Maasplassen, nabij Roermond, ontstonden uit grindgroeven in de
uiterwaarden van de Maas. Met de komst van
stranden, jachthavens en campings transformeerden de grindgaten tot een aantrekkelijk
recreatiegebied. Watersporters hebben dertig
vierkante kilometer aaneengesloten plassen
tot hun beschikking. Projectontwikkelaar
Arcus Zuid start begin volgend jaar met de
bouw van Maasresidence Thorn, vernoemd
naar het nabijgelegen witte dorpje. Het
vakantiepark zal bestaan uit luxe vakantiewoningen, appartementen en een jachthaven.
Er zijn overigens al vakantieparken in de
buurt. Zo staan vlakbij het dorpje Heel
recreatiewoningen aan de Boschmolenplas,
dat veel duikers trekt om zijn heldere water.

6

Loosdrechtse Plassen: ook voor
de kleine beurs
Tussen Hilversum, Utrecht en Amsterdam
liggen de Loosdrechtse Plassen, vijf aan
elkaar verbonden recreatieplassen. In de
uithoeken van de meren staan, verstopt in het
groen, fraaie buitenhuizen van BN’ers en
succesvolle ondernemers. Fijne stekjes liggen
ook aan de “Kalverstraat”; die zijn gebouwd
op palen en kijken aan weerszijden uit op water. Vanaf de voorkant is het genieten van
passerende bootjes. Achter het huis heerst
rust, omdat het natuurgebied daar beschermd
is. Enkel peddelende kano’s en kwetterende
vogels komen voorbij. Het is niet moeilijk om
verliefd te worden op zo’n optrekje, maar
kopers moeten daarvoor flink wat geld neertellen: de vraagprijs begint bij vijf ton.
Wie een minder gevulde portemonnee heeft
kan zich echter ook een vakantiehuis permitteren. Zo heeft recreatiepark De Boomhoek
regelmatig chalets, caravans of bungalows in

MOLENKAMP MAKELAARDIJ

5

de verkoop. Vanaf vijftigduizend euro kunnen
eigenaren hun boot aan de eigen kade leggen
en zo de Plassen opvaren. Het vaarplezier is
er niet minder om.

7

Het weidse uitzicht van het
IJsselmeer
Weids water met steeds wisselende wolkenvelden: het IJsselmeer is altijd anders. Langs
de kust herinneren plaatsjes als Hindeloopen,
Workum, Stavoren, Urk, Medemblik,
Enkhuizen en Hoorn aan het rijke handelsverleden. Tegenwoordig is het grootste meer
van Nederland vooral geliefd bij waterrecreanten met een groot zeil- of motorjacht;
voor boten met een diepgang van meer dan
anderhalve meter zijn de Friese en Overijsselse Meren niet zo geschikt. Rondom het
IJsselmeer zijn vakantieparken gebouwd.
Zoals Makkum Beach Resort, zo’n vijf kilometer onder de Afsluitdijk. Bovenop een dijk, en
uitkijkend op het IJsselmeer, staan ‘Dijkvilla’s’. De ‘Vissersvilla’s’ hebben een eigen
aanlegsteiger. Er is ook een strand opgespoten, met een boulevard en watersportfaciliteiten. Makelaar Arnold Walinga (46) van
Kingma & Walinga Makelaardij uit Makkum
signaleert dat de belangstelling voor vakantiehuizen groeit naarmate het zomerseizoen

Vanaf boven met de klok mee: Beach Resort
Makkum aan het IJsselmeer, de Loosdrechtse
Plassen, trefpunt van dagjesmensen uit de Randstad en De Maasplassen in Limburg
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Met de boot het Veerse Meer op
Zeeland is de meest geliefde provincie
voor een stek aan het water. Vooral in het
exclusieve topsegment komt er veel nieuwbouw bij, constateert de NVM in zijn jaarlijkse rapport over de markt voor recreatiewoningen. Nabij het Veerse Meer verrijst
Harbour Village, met 71 watervilla’s en
acht strandvilla’s. Alle optrekjes hebben een
inpandig boothuis zodat eigenaren met hun
sloep zo het water op kunnen. Dichter bij de
kust, op loopafstand van het Noordzeestrand
en het Veerse Meer, werd Groote Duynen
gerealiseerd. De ‘Zandvilla’s’ zijn in het duinlandschap geïntegreerd. Ook nieuwbouwproject Felixkade behoort tot het duurdere
segment. De woningen, die tussen de 5 ton en
1,2 miljoen kosten, liggen op vier landtongen
in de jachthaven van het plaatsje Kamperland. Elke villa heeft een eigen aanlegsteiger.
Waarom dure vakantiewoningen in Zeeland
zo populair zijn? Omdat permanente bewoning wordt toegestaan, zeggen makelaars.
Elders in het land mag dat vaak niet.

Vanaf linksboven met de klok mee: het Betuwse
vakantieparadijs Eiland van Maurik, Harbour
Village aan het Veerse Meer in geliefd Zeeland
en zonsondergang op de Waddenzee bij
Lauwersmeer

10
nadert. Hij wijst kopers wel op de komst van
windmolens, over twee jaar. ‘Sommigen vinden dat spijtig, anderen halen er de schouders
over op. Zij accepteren dat windmolens bij
onze toekomst horen.’

8

Eiland van Maurik, waterpret in
de Betuwe
‘Denkend aan Holland zie ik brede rivieren
traag door oneindig laagland gaan,’ dichtte
Hendrik Marsman in 1936. Veelgeprezen is
ons landschap tussen de rivieren, met zijn
uiterwaarden, kribben, terpdorpen en stuwwallen. In de jaren zeventig ontstonden campings en jachthavens op de rivieroevers. Het
Eiland van Maurik, midden in de Betuwe aan
de Nederrijn, is er zo één. Met een zandstrand, afgedamde waterplas, jachthaven,
horeca en volop vertier is het recreatiepark
geliefd bij families van jong tot oud. In 2014
liet ondernemer Lennard Kempers (51) aan
de kade van de jachthaven vijftig strandhuisjes plaatsen. ’s Winters worden ze weggehaald vanwege het hoge water. Twee jaar
geleden kreeg het park er ook rivierlodges bij.
Die kijken uit op de rivier en kunnen wél het
hele jaar gebruikt worden.

Het Lauwersmeer: de laatste
wildernis
De meeste mensen die Lauwersoog bezoeken,
pakken meteen de boot naar Schiermonnikoog. Zonde, want de natuur rondom het
dorpje is óók de moeite waard. Het Nationaal
Park Lauwersmeer wordt wel de laatste
wildernis van Nederland genoemd. Veel
bijzondere dieren komen er voor, zoals de
zeearend, reeën, wilde paarden, vossen en
Schotse hooglanders. De Waddenzee staat op
de Werelderfgoedlijst van Unesco en kan zich
meten met het Yellowstone Park in NoordAmerika en het Great Barrier Reef in Australië. ‘Mensen zijn vaak verrast door het
natuurschoon’, zegt ondernemer Jelle Bos
(40), eigenaar van een camping, rederij,
restaurant en een paviljoen aan het Lauwersmeer. Voor natuurliefhebbers bouwt Bos er
zo’n vijftig recreatiewoningen, zowel appartementen als duurzame huizen. Te voet, tijdens
een wadlooptocht of per boot kun je de Waddenzee verkennen. Aan de overkant van Lauwersoog, in Anjum, ligt Landal Esonstad. Het
vakantiepark heeft huizen in Oudfriese stijl
aan het water. Lauwersoog verwacht dat het
toerisme stijgt met de opening van een
Werelderfgoedcentrum. Daar komen exposities over de Waddenzee, een zeehondenopvangcentrum en horeca-faciliteiten. [EE]
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Impressie van een tiny house in de duinen
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Daarnaast vind ik synergie met het bestaande
landschap creëren heel belangrijk. De Kabbelaarsbank is een kreeklandschap omgeven
door strand en water, maar ook met een
dichtbegroeid bos waar je veel vogels vindt en
echte duinflora zoals duindoorns en vlierstruiken. Het is een van de mooiste verborgen
plekken van Zeeland. Dat bijzondere duingevoel wilde ik behouden. Daarom ligt elke
woning nu in een duinpan.’

Eco-proof

Trend: duurzaam recreëren op een toplocatie

Grote dromen komen
uit in kleine huisjes
Met het grote Noordzeestrand in het westen,
het schone Grevelingenmeer aan de oostkant
en uitgestrekte natuurgebieden rondom is de
Kabbelaarsbank een verborgen parel halverwege
de Zeeuwse Brouwersdam. ‘Het gaat ons om de
wauw-factor.’
Alsof ze er altijd al geweest zijn: zo zijn de
tiny houses door Greenhuus ontworpen. Deze
kleine, compacte huisjes liggen ruimtelijk
verspreid over de Kabbelaarsbank. Gemotoriseerd verkeer is er niet toegestaan. De natuur
is hier de baas. ‘Mensen komen naar Zeeland
voor rust, zee, groen en ruimte’, vertelt projectontwikkelaar Marco Bij de Vaate (55) van
DPP Vastgoed Groep uit Zierikzee. ‘In deze
markt is het niet zo makkelijk om een trend te
zetten, maar we wilden iets nieuws doen. En
we gaan voor de wauw-factor. Dus toen we
deze voormalige zandplaat konden pachten,

met als voorwaarde dat het bio-based recreatie-woningen moesten worden, dachten we
meteen: we gaan voor klein, eco en smart.’

Duinpan

Al ruim 27 jaar zit Bij de Vaate in het vastgoedvak. ‘Ik ben ooit begonnen als makelaar,
maar met de verkoop doe je alleen het laatste
stuk. Ik wil er liever vanaf de start bij betrokken zijn, zodat ik invloed kan uitoefenen op
het ontwerp. Zeker bij recreatiewoningen is
dat de uitdaging: elk detail moet kloppen, van
de locatie tot aan de keukenhandgrepen.

Zonnecollectoren en zonnepanelen, isolatiemateriaal van Nederlandse hennep, een gevel
van Nederlands larikshout: de eis van Staatsbosbeheer om te bouwen met een uiterst
kleine ecologische voetafdruk, zag Bij de
Vaate als een uitnodiging om een ecologisch
vooruitstrevend concept te ontwikkelen. ‘De
huisjes zijn gebouwd met alleen natuurlijke
materialen. Het is bekend waar elk element
vandaan komt en hoe het is geproduceerd.
Bovendien zijn alle grondstoffen en materialen volledig te hergebruiken.’ Verder barsten
de tiny houses van de eco-gadgets, waaronder
een circulatiedouche, een vacuümtoilet en
staat buiten op het houten terras een Green
Egg met werkblad. ‘Natuur en recreatie gaan
hier écht hand in hand.’

Buitenleven

Het besluit om te kiezen voor dertig tiny
houses sluit naadloos aan bij dit gedachtengoed. ‘Een grote woning biedt natuurlijk
ruimte en comfort, maar het onderhoud kost
ook tijd en geld. Een kleinere recreatiewoning
is – zeker voor gezinnen die een druk leven
hebben – een stuk makkelijker om te ‘onderhouden’. Toch doen de recreatiewoningen,
ondanks de beperkte grootte, ruimtelijk en
compleet aan. Hier is de inventieve geest
van Marco Bij de Vaate aan het werk geweest.
‘Door het handig in te delen, beschikken de
woningen toch over een fijne leefruimte en
twee slaapkamers. En wat heb je nou helemaal nodig? Je komt naar Zeeland om te
wandelen in de natuur, te zwemmen in het
schone water van het Grevelingenmeer, te
surfen of varen aan de Noordzeekust of om
’s avonds te genieten van de zonsondergang.
Je leeft hier toch voornamelijk buiten.’ [NvE]
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FLOS VINGERHOETS

Op een onbewoond eiland

Ter
Zake

Waarom zou je naar de Wadden gaan als je zelf een eiland kunt kopen? Nederland telt
er honderden en die trekken steeds meer kopers aan. ‘’s Zomers meren we op ons eigen
eilandje aan. ’s Winters schaatsen we erheen.’
Wat het ultieme eilandgevoel is? Steven
Stavast (37) hoeft er niet lang over na te
denken. ‘Met een bootje naar je eigen eiland
gaan. Het is heel speciaal om een plekje midden in de natuur te hebben met veel privacy.
In de zomer buiten zitten en zwemmen, in
de winter schaatstochten maken en daarna
warme chocolademelk drinken bij de houtkachel. Dat is toch uniek?’
Als stadsbewoners misten Steven Stavast en
zijn vrouw Margriet de natuur en het buitenzijn. ‘In Amsterdam hadden wij een bovenwoning zonder balkon. Tijdens een kampeer-

vakantie in Engeland bedachten we dat het
heel erg fijn is om veel buiten te zijn. Mijn
schoonouders hadden ooit een eilandje
gekocht in de Eilandspolder bij Schermerhorn. Ze bewoonden er een huisje, met
keuken en houtkachel. Wij vroegen of we dat
mochten opknappen. We hebben daar enorm
van genoten. Later heb ik er een nieuw chalet
gebouwd.’

Koelkast met wijn

Een van de redenen dat de Waddeneilanden
jaarlijks zo veel Nederlanders trekken, is dat-
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zelfde eilandgevoel. Begrens
enkele gehuchten, polders en
een vogelbroedgebied met
duinen en dijken en de toeristische waarde schiet omhoog.
Gelukkig telt Nederland meer
eilanden dan de Wadden. Wie
goed zoekt, ontdekt dat ze
soms zelfs te koop staan.
Makelaar Henny Drost (71)
van Plus Makelaars uit Vinkeveen heeft ook een privéeiland en gaat er vaak heen.
Drost heeft zich gespecialiseerd in de verkoop van
eilanden in onder andere de
Vinkeveense en Loosdrechtse
Plassen. ‘Op een mooie dag
vaar ik er zo naartoe. Ik heb
elektriciteit en een paar koelkasten met mooie wijnen en
bier. Dan steek ik de barbecue
aan en hebben we een heerlijke middag.’ In de afgelopen twee jaar zag
hij de vraag naar privé-eilanden enorm
toenemen. ‘En zeker in de zomer na een week
mooi weer staat de telefoon roodgloeiend.’

Even terugtrekken

In de zomer van 2017 gingen ruim zes miljoen
Nederlanders binnen de landsgrenzen op
vakantie, blijkt uit cijfers van het CBS. Zij
verblijven graag in een huisje of op de camping. Op de eilanden in Vinkeveen staan vaak
ook huisjes, sommige eenvoudig en andere
iets luxer. ‘Op een eiland vinden gestreste
stadsbewoners rust. Met overal water om je
heen heb je veel privacy en mogelijkheden om
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te recreëren: op het eiland zelf, maar natuurlijk ook op het water’, zegt Drost. ‘In tijden
van volle agenda’s en constant online zijn,
is het heel prettig om je soms even terug te
trekken en rust te vinden. Je pakt in Amsterdam de boot of de auto en dan begint je minivakantie al.’

steeds meer out of te box denken, ook over recreëren, signaleert Drost. ‘Ze zien het kopen
van een eiland opeens als een
mogelijkheid’, zegt Drost. ‘De
generatie van de babyboomers
is vaak vermogend: ze hebben
een afbetaald huis en spaargeld
op de bank. Bovendien zijn ze
actief en dan biedt een eiland
veel mogelijkheden.’
De Vinkeveense Plassen, in het
noord-westen van de provincie
Utrecht, tellen ruim negenhonderd eilanden en zijn verbonden
met de Amstel. Vanaf de
Gouden Eeuw ontstonden de
plassen door de winning van
turf voor de stad Amsterdam.
De huidige eilandjes –
“legakkers” genaamd – waren
vroeger in gebruik als droogvelden voor de natte turf.
Sommige van deze legakkers zijn al particulier
bezit: families kochten de eilandjes voor een
appel en een ei. En de vraag is nu groot. ‘Ik heb
een wachtlijst van vaste klanten die op zoek
zijn. Wanneer een eiland in de verkoop komt,
bied ik die eerst aan deze klanten aan. De vraag
is groter dan het aanbod. ’

Actieve babyboomer

Zelfvoorzienende huisjes

De prijzen van de eilanden variëren flink: van
vijftienduizend euro tot twee ton. De prijsstelling is afhankelijk van de grootte, ligging, vrij
uitzicht en de staat van onderhoud. ‘Soms
kopen meer gezinnen samen een eiland, om
de kosten te drukken.’ Nederlanders gaan

Vuurtoreneiland en Pampus
Rond Amsterdam zijn bijzondere eilanden te
vinden, zoals Vuurtoreneiland in het Markermeer bij Durgerdam, onderdeel van de Stelling van Amsterdam. Brian Boswijk en Sander
Overeinder wonnen in 2013 een aanbesteding van Staatsbosbeheer. Ze begonnen een
restaurant op het eiland en zijn verantwoordelijk voor de renovatie en het beheer. Boswijk is beheerder en woont met zijn vrouw
en vier kinderen op het eiland. Vuurtoreneiland is ook maandelijks te bezoeken met

R E D A C T I E

de boot vanaf Amsterdam-Oost.
Ook forteiland Pampus is tijdens een excursie te bezoeken. Het eiland werd gebouwd
tussen 1887 en 1895 en maakt ook onderdeel uit van de Stelling van Amsterdam.
Pampus wordt jaarlijks bezocht door vele
toeristen, die onder meer komen voor het
Nationale Bezoekerscentrum van de Stelling
van Amsterdam. Ook is het mogelijk om het
eiland af te huren voor feesten, bruiloften
en evenementen.

Het Recreatieschap Vinkeveense Plassen liet
in 2017 in totaal 44 legakkers veilen, omdat
er onvoldoende middelen waren voor onderhoud. Alleen beschoeiing kan voorkomen dat
legakkers wegspoelen, maar dat is een kostbare operatie. De nieuwe eigenaren werden
verplicht om nieuwe oeverwanden te plaatsen.
Bouwen op een eiland is ingewikkelder dan op
het vaste land. Drost: ‘Alles moet aangevoerd
worden per boot, dat maakt het een dure aangelegenheid. Je kunt er van alles op zetten:
van een echt huisje tot een opbergschuur of
een plateau waar je een tent op plaatst. Wij
adviseren kopers bijvoorbeeld ook over zonnepanelen of waterzuivering.’ Ook Steven
Stavast moest flink aan de bak voordat hij kon
genieten op zijn eiland in de Eilandspolder.
‘Wij hebben zelf een nieuw chalet gebouwd.
Alle bouwmaterialen, gereedschap en stenen
heb ik met een klein roeibootje naar het eiland
gebracht. Ik ben wel vijftig keer heen en weer
geroeid. Het was de moeite meer dan waard.’
[MD]
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‘Vakantieparken van nu
bieden toegankelijke luxe’

Ter
Zake
WO NEN A AN
H ET WAT ER

Pal aan het Leukermeer, midden in Nationaal Park
De Maasduinen, komt een luxe resort met ruime
vakantievilla’s. Recreanten zullen er haast
vergeten dat ze in Nederland zijn. Dat zegt Don van
Schaik (49) van Dormio Leisure Development.

Don van Schaik
ment dadelijk gunstig uitpakt. Dertig woningen hebben een sauna, whirlpool en buitendouche en wellness in de tuin. Eigenaren
kunnen de woningen namelijk ook via ons
verhuren. Alle luxe woningen (met uitzondering van de groepsaccommodatie) hebben een
eigen badkamer per slaapkamer, iets wat veel
toeristen steeds aantrekkelijker vinden.’

Dormio Marina-Resort Leukermeer: de vakantievilla’s hebben een eigen terras en soms een eigen ligplaats
Dormio Marina-Resort Leukermeer
wordt een vakantiepark voor watersporters, wandelaars en fietsers. Hoe
gaat het vakantiepark eruitzien?
‘Bij het Leukermeer komen 150 villa’s en 32
appartementen met een grote variatie aan
stijlen. De architectuur is geïnspireerd op de
Scandinavische bouw, met veel hout en natuursteen. Ons park heeft een open karakter
en is ook toegankelijk voor andere passanten.
Daarom zijn ook restaurants en ondernemingen in de buurt betrokken bij het project.
Kinderen van de gasten kunnen een duik
nemen in het zwembad van de naastgelegen
camping of meedoen aan de activiteiten van
het animatieteam.’
Dat open karakter van het park, is dat
een trend?
‘Je ziet eigenlijk twee trends op het gebied
van recreatieparken: aan de ene kant veel

parken met een open karakter waar ook de
omgeving bij betrokken is en die aantrekkelijk zijn vanwege de interessante en veelzijdige architectuur. Aan de andere kant willen gasten ook vaak verblijven op een grootschalig, afgesloten park waar veel te beleven
valt. Ze trekken het hek achter zich dicht en
gaan pas weer naar buiten wanneer de vakantie voorbij is. Het is een uitdaging voor de
parken om steeds meer en steeds originelere
activiteiten aan te bieden.’
Welke trends bespeurt u in de vraag
van recreanten?
‘Luxe voorzieningen zijn vanzelfsprekender
geworden. Dat merk ik bij lezingen over het
vakantiepark van de toekomst, die ik geregeld
geef. Je ziet bijvoorbeeld dat huisjes met
wellnessvoorzieningen erg vaak geboekt
worden. Daar hebben wij bij de bouw van dit
resort ook op ingespeeld, zodat het rende-

Dormio exploiteert resorts in heel
Europa. Waarom koos u dit keer voor
het Leukermeer?
‘Aan het meer zitten al een vijfsterrencamping en een jachthaven die beide veel
bezoekers trekken. Van oudsher vieren
Nederlanders en Duitsers hier hun vakantie.
Het is een attractieve plek voor watersporters
dankzij de open vaarverbinding met de Maas.
De verkoop is inmiddels gestart en belangstellenden kunnen zich inschrijven op de
website.’
De afgelopen jaren konden aanbieders
de vraag naar recreatief vastgoed
nauwelijks aan. Hoe staat er markt er
nu voor?
‘De verkoop is weer volledig op stoom. Door
de hoge prijzen op de vastgoedmarkt van
woningen en winkelpanden, zie je dat steeds
meer beleggers hun oog ook laten vallen op
de recreatiesector. Ze zijn natuurlijk vooral
geïnteresseerd in een goed rendement en dat
is hier te behalen.’ [MD]
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Wat niemand u vertelt
bij het kopen van uw
waterwoning

Prachtige vergezichten. Zo het water op kunnen,
of erin plonzen. Wonen aan het water heeft zo
zijn charmes. Maar het vraagt ook onderhoud,
omgaan met (ongenode) gasten en onvoorspelbare verzoekjes. 5 praktische tips.

1

GEVEDERDE
VRIENDEN

U bent niet de enige die dol is
op uw stekje aan het water.
U deelt uw woonplezier ook met eenden, zeemeeuwen en ganzen. Nou ja vrienden: hun
uitwerpselen zijn lastig te verwijderen van uw
dek of veranda, en zitten vol parasieten waar
kinderen ziek van kunnen worden. Wilt u ze
verjagen, dan kunnen ze behoorlijk agressief
uit de hoek komen. Wat helpt, is om ze niet te
voeren. En neem een hond.

2

ONVERWACHT
BEZOEK

“Hallo! We waren in de buurt,
dus we dachten…” U kent dat
wel: onverwacht bezoek op elke vrije dag dat
de zon schijnt. Reken ook op vrijpostige
verzoeken, zoals of ze een weekendje weg
mogen vieren in uw waterwoning. En is het
huis wellicht beschikbaar in de vakantie? Of
om een bijzondere verjaardag, feest of huwe-

lijk te vieren? Zorg voor voldoende pakken
koffie en limonade op voorraad, leg een
appeltaart in de vriezer en volg, indien nodig,
een assertiviteitscursus om vaker nee te
zeggen.

3

HARD WERKEN

Lekker in de ligstoel genieten van de voorbijvarende bootjes? Helaas. Voordat u achterover kunt leunen, is er werk aan de winkel.
De boot vraagt onderhoud. De veranda moet
nog mosvrij worden gemaakt. En is de aanlegsteiger nog wel stevig genoeg?
Daarnaast stelt het waterschap een onderhoudsplicht aan eigenaren van grond langs
een sloot of kleine vaart. De waterdoorgang
moet vrij zijn, dat is uw verantwoordelijkheid.
U moet de slootkant maaien. Planten, kroos
en vuil moet u uit het water halen. In sommige
gevallen moet u zelfs op gezette tijden baggeren. Vraag na bij de gemeente of het waterschap wat uw plichten zijn.

E L S E V I E R
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4

NIET WEG TE
ZZZLAAN

Fladderende vlinders, dansende libellen en zingende
cicaden: wonen aan het water is een lust
voor het oog. Maar er zijn ook minder
leuke insecten. Met name steekmuggen
zijn talrijk op en aan het water. En wee u
voor knutten. Hoewel deze steekvliegen
vrijwel onzichtbaar klein zijn, is hun steek
er niet minder om. De huid zwelt er sterk
van op, gevolgd door een branderig en jeukend gevoel. Huismiddeltjes als vitamine
B en schaaltjes azijn neerzetten helpen
niets. Ook insectenwerende middelen als
DEET werken niet tegen de knut. Draag
’s avonds een shirt met lange mouwen en
een lange jurk of broek, investeer in goede
horren en houd ramen en deuren gesloten.

5

NATTE VOETEN

Het klimaat verandert.
Volgens het KNMI wordt het
in Nederland warmer en
natter, met meer wateroverlast door zware
regenbuien. Dat heeft gevolgen voor
woningen aan het water: zo is de kans op
schade groter. Ook neemt het risico op
overstromingen en verzakkingen toe. Laat
u goed informeren over de mogelijkheden
om uw woning klimaatbestendig te maken.

MAAR: GOED
VOOR DE
GEZONDHEID
Twijfelt u na het lezen van
deze nadelen over uw waterpaleisje? Niet
nodig. De voordelen wegen sterk op tegen
de nadelen. Behalve dat waterwoningen
over het algemeen een goede investering
zijn, is bewezen dat wonen aan het water
goed is voor de gezondheid. Het vermindert
stress en geeft minder kans op hooikoorts
(want minder pollen). Daarnaast dragen de
frisse lucht en het meer bewegen – of dat
nu is door varen, zwemmen of de steiger
boenen – bij aan een betere gezondheid.
En boven alles: het heerlijke gevoel dat u op
vakantie bent als u thuiskomt. [NvE]
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Een pied-à-terre,
midden in het land
Ondernemer Robert Hubers woont sinds acht
jaar in Oostenrijk. Mist hij het Hollandse
landschap, dan pakt hij zijn koffers en gaat naar
vakantiepark Harderwold. Hij is daar eigenaar
van vier villa’s, die hem behalve rust het nodige
rendement opleveren.

Robert Hubers, ondernemende levensgenieter
De verhuur loopt volgens Hubers uitstekend.
‘Alle weekenden en de twintig weken van het
hoogseizoen zijn volgeboekt.’ Dus besloot
Hubers in nóg eens drie villa’s op het park te
investeren. ‘Die villa’s bezit ik puur voor mijn
rendement op eigen vermogen, dat rond de
acht procent ligt. De huuropbrengsten zijn
voor mij bovendien onbelast. Een uitstekende
investering, dus.’

Rust

Een tweede huis in Harderwold Villa Resort biedt luxe met een jacuzzi, sauna en eigen aanlegsteiger
Het huis van de Nederlandse ondernemer
Robert Hubers (60) in Oostenrijk ligt op een
berg. ‘Kijk ik hier naar buiten, dan zie ik aan de
ene kant de besneeuwde bergtoppen en aan de
andere kant het groene dal. Het is hier prachtig.’ Wat hij als emigrant soms wel mist: het
Hollandse water en het polderlandschap. En
dus besloot Hubers om drie jaar geleden een
tweede huis in Nederland aan te schaffen.
Zijn vereisten? Dichtbij de Veluwe, met een
Hollands gevoel, of wat hij omschrijft als
‘poldergezichten, bos en water’. Hij vond het
bij Harderwold Villa Resort, in Zeewolde,
een locatie waar meer expats een pied-à-terre
bezitten. De vakantiewoningen zijn ontworpen door interieurontwerper Jan des Bouvrie
en zijn ruim opgezet. Bowlingbanen, een
snackbar, een zwemparadijs met wildwaterbanen – dat is er allemaal niet. En dat is maar
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goed ook, vindt Hubers: ‘De rust staat hier
centraal. Dat is precies waar we naar op zoek
waren. En wat ook steeds meer huurders
ambiëren.’

Rendement

Een andere belangrijke vereiste voor zijn
tweede woning was het rendement dat hij kon
behalen. ‘Ik verblijf zo’n zeven weken per jaar
in Nederland. De resterende weken wil ik de
woning verhuren.’ Hij kocht drie jaar geleden
een villa van 220 m2 op een ruime kavel aan
het water. In de tuin liet hij een sauna en
jacuzzi plaatsen. Hij betaalde vijftig procent
met eigen geld, voor het overige deel sloot hij
een hypotheek af. ‘Zodoende behaal ik een
groot rendement op mijn eigen vermogen.
Het risico is minder groot als je het niet alleen
met eigen geld doet.’

Huurders zijn veelal mensen die de kalmte
opzoeken. De huizen bieden ruimte voor acht
tot twaalf personen. ‘Het gaat vooral om
families, met opa’s en oma’s. Maar ook
voetbal- en hockeyteams die een weekendje
weg willen. Het fijne aan de woningen is dat
alles mogelijk is. Je kunt je eigen invulling
geven aan je weekend.’
De zorg voor de villa is volgens Hubers goed
geregeld. ‘Er is een uitstekende receptie, een
geweldige tuinman en technische dienst.
Bovendien wordt er gedegen schoongemaakt,
wat uitzonderlijk is. Alles wordt ons uit
handen genomen, waardoor wij er nauwelijks
omkijken naar hebben. Je wordt als eigenaar
totaal ontzorgd.’
Verblijft hij zelf in zijn villa aan het water, dan
geniet Hubers van de Nederlandse omgeving
en het rustieke uitzicht. ‘Je hebt het oude
Veluwelandschap, met hanzesteden als
Harderwijk en Elburg, maar ook de nieuwe
polder met z’n moderne windmolens – een
uitzicht dat ik ook geweldig vind.’ Een golfbaan ligt om de hoek. Af en toe neemt Hubers
een duik in het water. ‘En als ik zin heb om te
varen, dan huur ik een sloep. Ik heb een aanlegsteiger voor de deur. Dat water maakt het
Hollandse gevoel helemaal af.’ [LO]

