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Roompot Vakanties bouwt nieuw resort in Nieuwvliet-Bad en trekt volop de kaart van 
duurzaamheid. 
 

Investeren in recreatiewoning in Nederland steeds 
populairder bij Belgen 
 
Roompot Vakanties start op 1 mei met de bouw van een nieuw vakantieresort: Noordzee Beach Village 
Nieuwvliet-Bad (Zeeuws-Vlaanderen). Nog voor de eerste paal de grond in zal gaan, is reeds 20% van de 
verkochte woningen in handen van particuliere Belgische investeerders. Steeds meer Belgen zien 
vakantievastgoed in Nederland als een goede belegging van hun spaarcenten. Het park in Nieuwvliet-Bad 
wordt het eerste eigen project van de nieuw opgerichte projectontwikkelingstak van Roompot Vakanties: 
Roompot Projects. Die investeert ruim 125 miljoen euro in het nieuwe park. 
 

De grondwerkzaamheden voor de aanleg van het park zijn onlangs 

gestart. De eerste vakantiegasten worden eind 2017 verwacht in 

vakantieresort Noordzee Beach Village Nieuwvliet-Bad. Het 

splinternieuwe resort zal na volledige oplevering dagelijks naar 

schatting gemiddeld 2.500 tot 3.000 gasten trekken. Het park in het 

grensgebied zal in de beginfase zo’n 50 nieuwe banen opleveren en 

tussen de 200 en 400 (indirecte) banen de komende jaren (Nederlandse én Vlaamse werknemers). Uit ervaring 

weet Roompot Vakanties dat bij de komst van een dergelijk groot project ook het regionale bedrijfsleven, zoals de 

horeca en detailhandel in Nederland én België, hier het hele jaar mee van zal profiteren. Roompot legt nadrukkelijk 

de verbinding met het regionale bedrijfsleven. Zo wordt tijdens de bouw van het nieuwe resort vooral samengewerkt 

met partijen uit de regio. De investering van ruim 125 miljoen euro komt dan ook voor een groot deel ten goede 

aan de regionale economie.  

 

Populaire regio bij Belgen 
Zeeland, en meer bepaald Zeeuws-Vlaanderen, is erg populair bij Belgen. Daar zijn verschillende redenen voor. 

Allereerst is de bekendheid van de regio de laatste jaren gegroeid door de inspanningen van verschillende spelers 

maar vooral de troeven die Zeeland en bij uitbreiding de hele Nederlandse kust kan uitspelen zoals de brede 

stranden, het uitgestrekte landschap en ongerepte karakter van de natuur, vallen zeer in de smaak. Ook de vele 

mogelijkheden voor fietsers zijn vooral bij Vlamingen heel populair. In 2015 hebben 357.000 Belgische gasten 

Zeeland bezocht, een stijging van 62% tov 2012 (volgens CBS, uit rapport Kerncijfers vrijetijdseconomie Zeeland 



 

 

 2 

2015, Kenniscentrum Zeeland). Bovendien ligt het bestedingspatroon van de Belgen hoger dan deze van bv. 

Nederlandse of Duitse toeristen omdat niet de kost, maar de kwaliteit primeert. De combinatie van de mooie kust 

en het Bourgondische achterland (Gent, Brugge, Knokke, Sluis, Cadzand, Breskens,…) is voor de Belg de ideale 

mix voor een vakantie dichtbij. Verwacht wordt dat de tendens van een stijging in Belgen die naar Zeeland trekken, 

zich de komende jaren nog verder zal doortrekken.  

 

Interessante investering 
Zeeland is echter ook in trek bij Belgen om te investeren in recreatief vastgoed. De aantrekkingskracht van de regio 

en het goede rendement zijn daarbij de belangrijkste redenen. Roompot biedt op een groot deel van de woningen 

op Noordzee Beach Village een vast rendement van 5%. Dat is een pak hoger dan wat het gemiddelde spaarboekje 

vandaag opbrengt. De investeringen in een tweede verblijf zitten dan ook al enkele jaren in de lift. In 2015 werd 

een record van een totaal van 3.100 verkochte vakantiewoningen in heel Nederland genoteerd. Ook de regio rond 

Cadzand doet het erg goed. Recente investeringen in de streek, het rendement maar ook het aantrekkelijke 

hinterland spelen daarbij een belangrijke rol. Al deze factoren resulteerden in een stijging van de woonprijzen met 

gemiddeld 50.000 euro per woning in de jongste jaren. Men kan dus gerust spreken van een goede investering. 

 

Betrouwbare partner 
In het park in Nieuwvliet-Bad vindt de investeerder een ruime diversiteit aan woningen 

met grote kavels (gemiddeld 375 m2, het grootste kavel is 1.144 m2). Inmiddels is 

meer dan de helft van 166 accommodaties in de eerste fase verkocht, waarvan ruim 

20% aan Belgen. Ook zij zien Roompot Vakanties als een betrouwbare partner bij de 

aankoop van een tweede verblijf in Nederland. In totaal komen er 562 accommodaties, 

waaronder 202 lodges, 40 Beach Houses en 320 recreatiewoningen. Deze bieden 

ruimte aan 4 tot 16 personen. In de eerste fase worden 63 lodges, 40 Beach Houses 

en 63 recreatiewoningen opgeleverd. Naast de accommodaties komen er moderne 

centrumvoorzieningen met een groot zwembad en een kwaliteitsrestaurant. 

 

Klemtoon op duurzaamheid 
Roompot Vakanties heeft zich als eerste recreatiebedrijf in Nederland aangesloten bij het project ‘2B Connect’. Dat 

moet zorgen voor meer biodiversiteit op bedrijventerreinen in de grensstreek Nederland-België. Het project is een 

initiatief van 23 Belgische en Nederlandse instanties, waaronder de Zeeuwse Milieufederatie (ZMf), 

Landschapsbeheer Zeeland, Provincie Antwerpen en Departement Leefmilieu, Natuur & Energie (Vlaanderen). 

Noordzee Beach Village Nieuwvliet-Bad is dan ook een vakantiepark dat volop de kaart van de duurzaamheid trekt. 

Dat uit zich bijvoorbeeld in het gebruik van Nederlands populierenhout. Dynamische verlichting met 

bewegingssensoren beperkt het elektriciteitsverbruik en er zijn diverse oplaadpalen voor elektrische auto’s. 

Bovendien onderzoekt Roompot hoe het grote centrumgebouw energiezuinig kan worden door gebruik van zonne-

energie.  

 

Ruimte voor dieren en planten 
In het park vindt de bezoeker inheemse beplanting zoals de Spaanse aak, zwarte els, zomereik, hazelaar, rode 

kornoelje, Gelderse roos en wilde liguster. Ook komen er faunavoorzieningen waarin dieren verblijven. De typisch 
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Zeeuwse beplanting brengt ook bepaalde vogels en insecten terug die thuishoren in de omgeving, maar ook andere 

dieren zoals de vleermuis, ransuil, specht, zomertortel, kneu en ringmus. Voor veel diersoorten liggen er kansen 

op dit resort, waardoor de natuurbeleving toeneemt. Roompot Vakanties wil dieren en planten de nodige ruimte 

geven in het nieuwe park. Daarom werkt Roompot samen met de Zeeuwse Milieufederatie (ZMf) en 

Landschapsbeheer Zeeland. 

 

“Met het nieuwe vakantiepark in Nieuwvliet-Bad trekken we de omgeving naar binnen”, stelt Yoeri Kambier, 
algemeen directeur van Roompot Projects. “De woningen worden in de omgeving gepositioneerd waarbij de huidige 

parkomgeving deels terug worden gegeven aan de natuur. Zo worden de woningen niet afgezet met omheiningen. 

Daardoor beleven de gasten hun vakantie midden in de Zeeuwse natuur. We verlengen het duinlandschap tot in 

het park. Ook leggen we kunstmatige duinen aan zodat een deel van de woningen in het duinlandschap zullen 

staan”. 

 

 

Meer info over Noordzee Beach Village Nieuwvliet-Bad: http://www.noordzeebeachvillage.nl/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Over Roompot Vakanties 
Roompot Vakanties is de grootste aanbieder van vakantieparken in Nederland. Meer dan 2.100 medewerkers staan klaar om 

de gasten samen te laten genieten van een welverdiende vakantie. Zo worden er ieder jaar zo’n 10 miljoen overnachtingen 

geboekt in de 40 eigen vakantieparken in Nederland en Duitsland. Daarnaast biedt Roompot Vakanties meer dan 150 

vakantiebestemmingen aan in Europa, voornamelijk in Frankrijk en België. Naast vakantieparken en campings heeft Roompot 

Vakanties een breed pallet aan accommodaties zoals hotels en resorts: van comfortabel tot zeer luxe. 

 

 

Noot voor de redactie (niet voor publicatie): 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met C&C Advertising, Hansbert Vanhove 

T  03/664 82 88 of e-mail: hansbert@cc-advertising.be  


