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Gun uzelf wat rust en ruimte met een plek midden in de natuur, gelegen aan 

het water, waar u heerlijk alleen, maar ook samen kunt zijn. een plek waar u 

vrienden uitnodigt voor een borrel of diner, of juist met zijn tweeën geniet 

in stilte. een plek die onbegrensde watersportmogelijkheden biedt, voelt als 

een tweede thuis en bovendien rendement oplevert in de weken dat u er niet 

bent, zonder dat u er werk of zorgen over heeft.

De ruimte om tot rust te komen
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“Een tweede huis met zo’n uitzicht? Een plek om even 
helemaal niks te doen. Een plek met lekker veel ruimte. 

 Zo’n plek creëert u zelf op de Hollandse Wieden.”

Tussen Zwolle en de Friese meren, 

vijf kwartier verwijderd van Utrecht, 

vindt u zo’n plek: Hollandse Wieden. 

Het biedt u de kans om een luxe 

tweede huis te kopen in één van 

de mooiste gebieden van ons land. 

Zo geniet u van uw vakantiehuis 

wanneer u dat wilt en verhuurt u het 

in periodes wanneer u er zelf geen 

gebruik van maakt. Deze brochure 

geeft u een overzicht van het park, de 

ligging en een sfeerimpressie van de 

vakantiehuizen. Dus ga er lekker voor 

zitten en droom alvast een beetje weg 

naar uw vakantiehuis.

in een schitterend oer-nederlands landschap verrijzen 68 vakantiehuizen 

voor verkoop. of u nu wilt ontspannen met een goed boek, voor u uit wilt 

staren aan de waterkant of actief deel wilt nemen aan de overweldigende 

natuur. het kan hier.



“Varen, �etsen of 
helemaal niks?”

Bestaande voorbeelden

“Wat zullen we 
vandaag eens doen?”

eén van de 68 
recreatiewoningen…  

nog voordat de eerste schop 

de grond in gaat, krijgt u al een 

kijkje in de keuken van hollandse 

wieden. in deze brochure komt u 

te weten hoe het park en wellicht 

úw vakantiewoning eruit gaat 

zien. hollandse wieden wordt een 

kleinschalig vakantiepark met 

68 recreatiewoningen. het grenst 

aan het plaatsje Blokzijl en ligt 

aan de rand van het water van het 

noorderdiep. Bijna ieder huis ligt aan 

het water en is ontworpen voor úw 

rust, recreatie en vermaak. 



Christa Kuiper aan het woord:

architect BNI, KR8architecten

“als architect heb je een inspirerende opgave. Zowel de huizen als het park 

moeten passen in het landschap én bij de geschiedenis van de omgeving. 

we hadden dan ook de keuze voor historisch romantisch of voor een eigen-

tijds vakantiegevoel. Tja, wat kies je dan? samen met de vele geïnteres-

seerden is gekozen voor het laatste: eigentijds en met de mogelijkheden 

van nu. Zo heb ik de woningen en het park ontworpen. de daken kunnen 

bijvoorbeeld zowel met pannen als met riet bedekt worden. de woning is 

aan de landzijde wat meer gesloten voor de privacy en aan de waterzijde 

overheerst het glas, het hout en de uitbundigheid. de woonkamer is 

opgesplitst in een actieve plek en een rustige zithoek en de open woon-

keuken staat in verbinding met het terras dat aan het water ligt. het zijn stuk 

voor stuk prachtige woningen waar recreëren aan het water, in de ruimste 

zin van het woord centraal staan.“

Een plek vol stilte en tegelijkertijd vol vertier
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“Samen met de vele geïnteresseerden is gekozen voor 
 eigentijds wonen met de mogelijkheden van nu.
 Zo zijn de woningen en het park ontworpen.“
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dichterbij dan u denkt…  

Uw vakantiehuis op de hollandse 

wieden is dichterbij dan u denkt. 

het ligt naast het plaatsje Blokzijl in 

de Kop van overijssel en is vanuit 

amsterdam en Utrecht, binnen 

een uur of binnen een uur en een 

kwartier te bereiken. wanneer u na 

een drukke werkweek de deur achter 

u dicht trekt zit u binnen no time 

voor de haard of op het terras van 

uw eigen vakantiehuis.



ligging en omgeving van hollandse wieden

Het recreatiepark Hollandse Wieden grenst aan de ene kant aan het voormalig 

Zuiderzeestadje Blokzijl en aan de andere kant aan Nationaal Park Weerribben-

Wieden. En dat is nog maar het begin, want uw vakantiewoning ligt tussen 

de mooiste watersportgebieden van Nederland met de Friese Meren, het 

IJsselmeer en natuurlijk de meren in de Kop van Overijssel op vaarafstand. 

De toeristische trekpleisters Giethoorn, Hasselt, Vollenhove en Zwartsluis liggen 

op een steenworp afstand en voor wat meer cultuur en stadse reuring, trekt u 

er op uit naar Zwolle, Meppel, Steenwijk of Sneek.

Weg van de dagelijkse beslommeringen
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“Op vaarafstand van Nederlands mooiste meren…
 Groen, waterrijk en met de toeristische trekpleisters 
om de hoek. Hollandse Wieden: niets minder!”



Terwijl u aan de ene kant op loopafstand het mooie plaatsje Blokzijl 

heeft, vindt u aan de andere kant van het vakantiepark een wereld aan 

natuur, vogels, vissen en vergezichten. ontdek nationaal Park weerribben-

wieden te voet, per fiets, al peddelend in een kano of rustig varend in een 

sloep. dit nationaal Park is het grootste aaneengesloten laagveenmoeras 

van noordwest-europa. er worden regelmatig activiteiten en excursies 

georganiseerd, waardoor het park een avontuur wordt voor groot én klein!

het centrum van rust en recreatie…

Blokzijl is als voormalig Zuiderzeestadje met haar smalle straatjes en maar liefst 

58 rijksmonumenten rijk aan geschiedenis en cultuur. Vroeger was het een 

belangrijke handelsplaats en dat ziet u terug aan de panden met prachtige 

gevels rondom de Havenkolk en in de Kerkstraat. Ook voor de dagelijkse 

boodschappen of voor mooie wandel- of fietsroutes kunt u in en om Blokzijl 

terecht. Neem plaats op één van de vele terrasjes, in een bruin café, een 

ambachtelijke ijssalon of schuif aan in één van de restaurants die Blokzijl rijk is. 

Restaurant Kaatje bij de Sluis is zelfs bekroond met een Michelin-ster! 

Tijd staat bij Hollandse Wieden aan uw kant

“Varen, �etsen of 
helemaal niks?”

Bestaande voorbeelden

“Wat zullen we 
vandaag eens doen?”







Een klein vakantiepark in een oase van groen

Met 68 luxe recreatiewoningen, die bijna allemaal aan het water zijn 

gesitueerd, is hollandse wieden een kleinschalig vakantiepark in een natuur-

rijke en rustige omgeving. in de buurt van de entree wordt een centraal 

parkgebouw gerealiseerd met een receptie, faciliteiten voor de backoffice, 

het schoonmaakbedrijf, de technische dienst en een boot- of fietsverhuur. 

hier vindt u ook de individuele bergruimtes voor u als eigenaar. Zo beschikt 

u naast uw tweede woning ook over extra bergruimte voor eigendommen 

zoals fietsen.

Bootfaciliteiten 

Ook watersportliefhebbers halen hier zeker hun hart op! Want op een enkele 

kavel na, liggen alle vakantiewoningen prachtig aan het water en beschikken ze 

allemaal over een aanlegmogelijkheid. Bij een aantal kavels is het zelfs optioneel 

mogelijk om een insteekhaven voor uw boot te realiseren. Zo ligt uw boot 

afgeschermd van het vaarwater en beschikt u tevens over de mogelijkheid om 

uw boot met een bootlift uit het water te takelen. Tot slot kunt u als eigenaar uw 

boot eveneens aanleggen aan de centrale aanlegsteiger naast de boothelling.
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ieder huis is van alle gemakken voorzien, met een eigen terras en een 

geweldig uitzicht over het water. ieder huis is vrijstaand, geschikt voor vier 

of zes personen en naar eigen inzicht op diverse manieren in te delen. 

Terwijl het vakantiepark een eenduidige uitstraling krijgt, krijgt u als koper 

eveneens veel keuzevrijheid bij de situering, indeling en het interieur van 

uw vakantiewoning. U kunt bijvoorbeeld de woning spiegelen en binnen 

bepaalde lijnen zelf op de kavel plaatsen. U heeft de keus uit verschillende 

indelingsvarianten en ook de afwerking en het interieur zijn af te stemmen 

op uw wensen. Wij adviseren u daarbij graag!

Twee type woningen

Op Hollandse Wieden worden twee verschillende woningtypes gebouwd. 

Beide woningtypes hebben op de begane grond een slaapkamer met eigen 

badkamer en op de eerste verdieping nog eens twee royale slaapkamers en 

een centrale badkamer. Vanuit de woonkamer met open keuken, heeft u 

vanuit ieder huis een prachtig uitzicht op de omgeving. Beide ontwerpen 

kunnen worden uitgevoerd met een pannen of een rieten dak en zijn qua 

indeling flexibel. U als koper heeft dus inspraak over zowel het exterieur als 

het interieur.

Of u nu wilt ontspannen met een goed boek, voor u uit wilt staren aan 
de waterkant of actief deel wilt nemen aan de overweldigende natuur. 
Het kan hier.
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Zonnedauw en Fuut
TYPe

de woningen van de types Zonnedauw en Fuut zijn vrijstaand en van alle 

gemakken voorzien. U heeft de keuze: een fraaie rieten dakbedekking of 

een woning bedekt met pannen. Beide hebben ze een eigen beschut terras 

en door de grote ramen heeft u een geweldig uitzicht over het water. de luxe 

keuken, het fraaie sanitair en de standaard vloerverwarming op de begane 

grond garanderen u een comfortabel verblijf. de woningen bieden u de 

ruimte om naar eigen inzicht in te delen en af te werken. op de volgende 

pagina’s vindt u een omschrijving van de standaard indeling én enkele 

optionele mogelijkheden. wenst u hiervan af te wijken of heeft u een andere 

voorkeur? laat het ons weten.

Fuut
TYPe

Fuut
TYPe
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Indeling 
begane grond
schaal 1:75

1003

738

Begane grond  Basis
-  een woonkamer met open keuken naar het terras
-  een 2-persoonsslaapkamer met badkamer
-  een berging en toilet met wasbak
- vloerverwarming

Begane grond  oPTieMoGelijKheden
- een open haard aan interieur- of exterieurzijde
- andere keukeninrichting en wijzigingen in het sanitair
- 4-persoonshuis met ruimere indeling van begane grond
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Indeling verdieping 
schaal 1:75

interieur:
Kies uit verschillende aantrekkelijke interieurpakketten 
die u ook nog naar eigen smaak en stijl kunt aanpassen. 
Vraag ons naar de mogelijkheden!

De optie-plattegronden zijn kleiner, niet op schaal afgebeeld.

Verdieping  Basis
- twee royale 2-persoonsslaapkamers 
- een gedeelde badkamer met bad/douche 
- een apart toilet

Verdieping  oPTieMoGelijKheden 2
- iedere 2-persoonskamer een eigen badkamer 
- vloerverwarming

Verdieping  oPTieMoGelijKheden 1
- een badkamer met sauna op de eerste verdieping
- vloerverwarming





Watermunt en Rietgans
TYPe

de woningen van de types watermunt en Rietgans zijn vrijstaand en van 

alle gemakken voorzien. U heeft de keuze: een fraaie rieten dakbedekking 

of een woning bedekt met pannen. Beide hebben ze een eigen beschut 

terras en door de grote ramen heeft u een geweldig uitzicht over het water. 

de luxe keuken, het fraaie sanitair en de standaard vloerverwarming op de 

begane grond garanderen u een comfortabel verblijf. de woningen bieden u 

de ruimte om naar eigen inzicht in te delen en af te werken. op de volgende 

pagina’s vindt u een omschrijving van de standaard indeling én enkele 

optionele mogelijkheden. wenst u hiervan af te wijken of heeft u een andere 

voorkeur? laat het ons weten.

Watermunt
TYPe

Rietgans
TYPe
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Indeling
begane grond 
schaal 1:75

888

933

Begane grond  Basis
-  een woonkamer met open keuken naar het terras
-  een 2-persoonsslaapkamer met badkamer
-  een berging en toilet met wasbak
- vloerverwarming

Begane grond  oPTieMoGelijKheden
- een open haard aan interieur- of exterieurzijde
- andere keukeninrichting en wijzigingen in het sanitair
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Indeling verdieping 
schaal 1:75

interieur:
Kies uit verschillende aantrekkelijke interieurpakketten 
die u ook nog naar eigen smaak en stijl kunt aanpassen. 
Vraag ons naar de mogelijkheden!

De optie-plattegronden zijn kleiner, niet op schaal afgebeeld.

Verdieping  Basis
- twee royale 2-persoonsslaapkamers 
- een gedeelde badkamer met bad/douche 
- een apart toilet

Verdieping  oPTieMoGelijKheden 2
- een badkamer met sauna op de eerste verdieping
- vloerverwarming

Verdieping  oPTieMoGelijKheden 1
- iedere 2-persoonskamer een eigen badkamer 
- vloerverwarming





dutchen
de verhuur van uw recreatiewoning en het 
beheer van het park is ondergebracht bij 
dutchen. een professionele organisatie met 
een bijzondere dubbelrol. dutchen geeft 
aan de ene kant de gasten een optimaal 
vakantiegevoel met topaccommodaties op 
toplocaties, opgemaakte bedden, brede 
service en een online boekingssysteem. 
aan de andere kant voorzien zij de 
eigenaren van alle middelen die nodig zijn 
voor een onbezorgd en goed renderend 
bezit van het tweede huis. denk daarbij aan 
de verhuur, het beheer en de schoonmaak 
van het huis, promotie van het park, 
transparante rapportages, persoonlijke 
ondersteuning en advies.

dutchen onderscheidt zich door de 
recreatiewoningen individueel voor de 
verhuur aan te bieden. Groot voordeel 
hiervan is dat alle woningen verschillend 
kunnen zijn en we veel van uw persoonlijke 
wensen kunnen doorvoeren. daarbij wordt 
de verhuurprijs van uw recreatiewoningen 
afgestemd op de uitvoering die u kiest. 
in overleg bepalen we jaarlijks voor 
welke periodes u uw recreatiewoning 
wilt verhuren met een minimum van 
200 dagen. daarbij vindt u online, in uw 
eigen beveiligde webomgeving, relevante 
informatie voor u als huiseigenaar, u kunt 
statistieken en beschikbaarheidsoverzichten 
inzien en downloaden via www.dutchen.nl

Residentia projectmakelaars
Residentia is landelijk werkzaam en al ruim 
20 jaar gespecialiseerd in de verkoop-
bemiddeling van recreatiewoningen. dit 
betreft zowel nieuw te bouwen als be-
staande recreatiewoningen; altijd gelegen 
op fraaie locaties. 

steeds meer particuliere investeerders zien 
de vele voordelen in van het beleggen in 
recreatief onroerend goed: solide stenen, 
een mooie jaarlijkse huuropbrengst en 
diverse aantrekkelijke fiscale voordelen! 
Uiteraard is het ook van groot belang waar 
het betreffende recreatiepark is gevestigd. 
want nog altijd geldt dat de locatie voor 
een groot deel het succes bepaalt van de 
vastgoed investering. hollandse wieden ligt 
centraal en toch midden in een groene en 
recreatieve omgeving. 
Bij de projecten die wij in de verkoop nemen 
kijken wij nauwgezet naar allerlei aspecten. 
heeft u interesse of wilt u meer weten? 
Kijk op www.residentia.nl of bel naar:
0548 - 538 750



Mei 2013 - Deze brochure is met uiterste zorgvuldigheid samengesteld, mochten er desondanks onjuistheden in de tekst of beeld zijn opgetreden, dan kunnen hier geen rechten aan worden ontleend. 
Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunningplicht voor deze activiteit.

VOF Hollandse Wieden is een samenwerking van: Loostad Vastgoedontwikkeling (een VolkerWessels onderneming) en Bouwbedrijf Veeneman, Apeldoorn.

www.hollandsewieden.nl
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