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1 INLEIDING 

Voor de 6e editie van het onderzoek naar de Nederlandse markt voor recreatiewoningen 
is dit jaar een iets andere invalshoek gekozen. Er wordt een compacte versie van het 
rapport uitgebracht, waarin de focus op de cijfermatige trends en ontwikkelingen ligt. 
 
In dit rapport hanteren we, net als in voorgaande edities van het onderzoek, de volgende 
definitie voor recreatiewoningen: 
 

Een recreatiewoning betreft een tweede woning voor recreatieve doeleinden, die qua 
verschijningsvorm vergelijkbaar is met reguliere woonvormen (geen stacaravans of 
tuinhuisjes). De recreatiewoning kan voor eigen gebruik bedoeld zijn, maar ook als 
investering (verhuur) of een mix van beiden.  
 
In het eerste deel van dit rapport worden de landelijke ontwikkelingen bekeken. 
Allereerst wordt de huidige vraag in de markt bestudeerd, waarbij gekeken wordt naar 
verkoopaantallen en prijsontwikkelingen. Vervolgens zoomen we in op de aanbodzijde 
van de recreatiemarkt. 
 
In het tweede deel van het rapport leggen we de focus op de te onderscheiden 
toeristische regio’s. Vraag en aanbod worden tegen elkaar afgezet, waarbij regio’s met 
opmerkelijke ontwikkelingen uitgelicht worden. Zo zien we opvallende trends in de 
Zeeuwse regio, die tegengesteld zijn aan de landelijke ontwikkelingen en tegelijkertijd 
van grote invloed zijn op de landelijke prijsniveaus.  
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2 LANDELIJKE ONTWIKKELINGEN 

In dit hoofdstuk bekijken we de landelijke ontwikkelingen. Het eerste deel focust op de 
vraag vanuit de markt naar recreatiewoningen en behandelt verkoopaantallen en 
prijsontwikkelingen. In het tweede deel ligt de focus op de aanbodzijde van de markt. 

2.1 Hoogste aantal verkopen sinds start metingen 

Het aantal verkochte recreatiewoningen in Nederland is in 2018 met 4,8 procent 
toegenomen ten opzichte van 2017.  
 
Het totaal aan transacties komt uit op bijna 4.600 woningen. Sinds de start van de 
dataverzameling in 2004 is dit veruit het hoogste aantal verkopen. De groei vlakt wel af.  
 
Vooral in 2015, 2016 en 2017, waarin de markt zich herstelde van de crisis, verliep de 
stijging zeer snel. In 2018 was de groei iets gematigder.  
 

 

 
* Bron: kadaster 

2.2 Zeer geringe stijging prijs 

De afzwakkende groei van de vraag in de markt naar recreatiewoningen uit zich ook in 
de prijsontwikkeling.  
 
De gemiddelde verkoopprijs van een recreatiewoning in Nederland bedraagt €147.600,-
en is slechts een half procent gestegen ten opzichte van 2017.  
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In de voorgaande jaren van grote vraag bedroeg de prijsstijging tussen de 3,5% en 7% 
op jaarbasis. De grootste stijgingen in de markt qua aantal transacties en prijzen lijken 
nu voorbij. Dit beeld is vergelijkbaar met de ontwikkelingen in de reguliere 
koopwoningmarkt in Nederland.   
 

 
* Bron: Kadaster  

2.3 Vrijstaande woningen 90% van verkocht totaal 

Op basis van de objecten uit de database van de NVM zijn de verkochte 
recreatiewoningen nader bestudeerd. Ongeveer 9 op de 10 verkochte woningen betreft 
een vrijstaande woning, vaak een bungalow.  
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De gemiddelde woninggrootte bedraagt 70 m2, op een perceel van gemiddeld zo’n 425 
m2. Ter vergelijking, een regulier verkochte woning in 2018 was 115 m2 groot, op een 
perceel van ‘slechts’ 134 m2.  

2.4 Woningen steeds groter 

Tweederde van de verkochte recreatiewoningen is tussen de 50 en 100 meter groot. 
Inmiddels is 1 op de 5 verkochte woningen groter dan 100 meter, 15 jaar geleden was 
dat nog slechts 1 op 8 woningen. De gemiddeld verkochte recreatiewoning wordt dus 
steeds groter.  

2.5 Gemiddelde prijs m2 stijgt gestaag 

De gemiddelde transactieprijs per m2 lag in 2018 op ruim € 1.900. Dat is 1,7% hoger dan 
in 2017. Het gaat hier om gemiddelden voor heel Nederland.  
 
De stijging van de vierkante meterprijs is hoger is dan de ‘gewone’ transactieprijs (+ 
0,5%). Dat komt omdat in regio’s met veel duurdere woningen, zoals de 
Waddeneilanden en Zeeland, een daling was van het aantal verkopen, terwijl in regio’s 
met veel goedkopere woningen juist meer werd verkocht. De gemiddelde prijs in 
Nederland stijgt daarom nauwelijks. In paragraaf 3.3 ziet u de transactieprijs per m2 per 
regio uitgesplitst.  

2.6 Topsegment recreatiewoningen groeit 

De afgelopen 15 jaar beslaat het duurdere segment (>€200.000) een steeds groter 
aandeel in het totaal aantal verkopen.  
 
Er is sprake van een langzame verschuiving van woningen naar een duurdere prijsklasse. 
Er ontstaat een luxe topsegment van ruime en duurdere recreatiewoningen op gewilde 
locaties. Dat hier vraag naar is blijkt uit het grotere wordende aandeel.   
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Nu valt al 27% van de verkochte recreatiewoningen in het duurdere segment, in 2004 
was dit nog 16% Hiervan heeft 56% een verkoopprijs tussen €250.000 en €500.000 
en11% heeft een verkoopprijs van meer dan €500.000.  
 
Deze groei gaat vooral ten koste van het middensegment. Het goedkopere segment, tot  
€100.000, is redelijk stabiel gebleven en zelfs iets toegenomen tot 40% van alle verkopen 
in 2018. 
 
Het aandeel in het middensegment, met prijzen tussen de 1 en 2 ton, is gedaald van 48% 
in 2004 naar 40% in 2011 en nog maar 33% in 2018.  
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2.7 Stevige daling aanbod zet door 

Het aantal aangeboden recreatiewoningen liet vorig jaar voor het eerst een stevige 
daling zien. Dit jaar zet de daling door, maar niet zo sterk als in 2018. Op 1 januari 2019 
bedraagt het aantal aangeboden recreatiewoningen bijna 2.600, een daling van 7,2% 
ten opzichte van het aanbod op 1 januari 2018. Ofwel zo’n 200 recreatiewoningen 
minder voor een potentiële koper om uit te kiezen dan een jaar eerder.  
 
 

 
 
Wanneer het aanbod in verhouding wordt gezet tot het aantal transacties, dan is te zien 
dat de recreatiemarkt naar meer ‘normale’ verhoudingen terugkeert. De krapte-
indicator op de recreatiemarkt komt voor 2018 uit op 6,8.  
 
 

De NVM Krapte-indicator geeft een benadering voor het 
aantal keuzemogelijkheden dat een potentiële koper op de 
markt heeft. Bij een indicator tussen 5 en 10 wordt de 
markt als evenwichtig gezien. Boven de 10 staat voor een 
ruime (kopers)markt, onder de 5 wordt de markt als krappe 
(verkopers)markt getypeerd. 
 

 
 
 
Vanaf het begin van de woningmarktcrisis medio 2008 is de krapte-indicator sterk 
gestegen. De verhouding tussen aanbod en verkopen was scheef, met een sterke 
kopersmarkt als gevolg. Gevolg was onder andere een sterke prijsdaling. Vanaf 2013 
daalt de krapte-indicator, en sinds 2017 is de markt als ‘evenwichtig’ te typeren. 
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2.8 Enorme stijging vraagprijs gevolg van regio Zeeland 

Op 1 januari 2018 kwam de gemiddelde vraagprijs op €185.000 uit. De gemiddelde 
vraagprijs van door NVM-makelaars aangeboden recreatiewoningen in Nederland 
bedroeg op 1 januari 2019 ruim €234.000.  Een stijging van maar liefst 27%. 
 
De enorme stijging van dit jaar is te verklaren door de ontwikkelingen in de regio Zeeland 
Qua recreatief woningaanbod is dit de tweede regio van Nederland; Zeeland heeft dus 
relatief grote invloed op het Nederlands gemiddelde. De vraagprijzen in deze regio zijn 
dit jaar, maar ook vorig jaar, enorm gestegen. Dat heeft te maken met het soort 
woningen dat wordt aangeboden, hier wordt verder op ingegaan in hoofdstuk 3.7.  
 
Wanneer de Zeeuwse vraagprijzen in het Nederlands gemiddelde niet worden 
meegenomen, ziet de ontwikkeling van de vraagprijzen (herberekend vanaf 2013) er 
heel anders uit: een vrijwel stabiele vraagprijs tussen 2015-2019 van net boven de 
€160.000.  
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2.9 Aanbod groter dan vraag in luxe segment 

Wanneer het aanbod per prijssegment in Nederland wordt afgezet tegen de verkopen 
per prijssegment valt op dat de verhoudingen redelijk zijn verdeeld. In de lagere 
prijssegmenten (tot €100.000) wordt er meer verkocht dan er beschikbaar is. 
 
In de hogere prijssegmenten, zeker in het topsegment boven de half miljoen euro, is er 
sprake van overaanbod. Hoe lang de groei van (nieuwbouw)aanbod met hoge 
vraagprijzen in dit luxesegment nog kan blijven aanhouden is de vraag.  
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2.10 Gemiddelde looptijd aanbod daalt langzaam maar nog niet naar pre-crisis 

Op dit moment is de gemiddelde looptijd van al het aanbod 530 dagen, ofwel bijna 
anderhalf jaar. In 2017 was de looptijd met 724 dagen het hoogst, sindsdien daalt de 
looptijd. Dde snelheid waarmee woningen in 2007 tot 2009 verkocht werden met een 
gemiddelde looptijd van zo’n 335 dagen is nog lang niet in zicht.  
 
Uiteraard staat lang niet al het woningaanbod even lang te koop. De verschillen per 
segment zijn groot. Ongeveer 42% van het woningaanbod staat minder dan een jaar in 
aanbod. Daarentegen staat 26% van de woningen al langer dan 3 jaar te koop. 

In gesprek met Henk Wijnands 

Makelaar bij makelaardij Wijnands in  Drenthe. 

 

‘De laatste 3 à 4 jaar wordt er heel veel verkocht. Veel 

daarvan is bestaande bouw die kopers opknappen. 

Daarnaast wordt er ook veel nieuwbouw verkocht, dit zijn 

echte paleizen nu.’ 

 

Beslismoment tijdens de feestdagen 

‘Vaak gebeurt de aankoop van een recreatiewoning na 

kerst & oud en nieuw. Tijdens de feestdagen komt de 

familie bij elkaar en wordt besproken wat te gaan doen 

met vakanties en dergelijke. We zien vaak dat mensen die vervroegd met pensioen zijn dan zeggen: “we 

kunnen zelf ook wel een huisje kopen en opknappen.”  

 

Weg uit de drukte 

‘Daarnaast zijn er meer mensen uit het Westen die in Drenthe een zomerhuis kopen van 2 à 2,5 ton. Die 

willen dan even uit de drukke Randstad weg. Zonder files ben je hier zo en binnen twee uur ben je 

alweer in Amsterdam en de Bijenkorf. Ook zijn er jonge gezinnen uit Assen en Groningen die een huisje 

kopen, zodat hun kinderen van de buitenlucht kunnen genieten en boomhutten bouwen.’ 

 

In de buurt van de (klein)kinderen 

‘De nieuwste trend op dit moment, is dat klanten een huis kopen om in de buurt van hun 

(klein)kinderen te zijn. De ouders hoeven dan niet ieder weekend bij de kinderen te overnachten. En de 

kinderen kunnen ook van het huisje gebruikmaken als de ouders er een keertje niet zijn.’ 

 

De toekomst? 

‘Men mag niet permanent wonen in een recreatiewoning, maar ik zie dit heel veel gebeuren in de 

omgeving. Hier zit de gemeente wel achteraan. Ik denk dat de bewoning vroeg of laat permanent gaat 

worden. Er is namelijk weinig te huur.’  
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3 REGIONALE DYNAMIEK MET GROTE VERSCHILLEN 

De verschillen tussen de toeristische regio’s binnen Nederland zijn groot. Er is eigenlijk 
geen sprake van één landelijke recreatiemarkt, maar van allerlei submarkten met hun 
eigen marktontwikkelingen, kansen en uitdagingen.   
 
In dit hoofdstuk worden deze verschillenden marktontwikkelingen besproken. In het 
eerste deel kijken we naar de vraagkant van de markt, deel twee behandelt de 
aanbodzijde.  
 
Speciale aandacht is er voor de regio Zeeland, waar de ontwikkelingen in het 
woningaanbod opvallend zijn en zoals eerder benoemd van grote invloed op de 
landelijke ontwikkelingen.  

3.1 Gematigde groei, maar grote regionale verschillen 

De landelijke gematigde groei van het aantal verkopen met bijna 5% verhult de regionaal 
zeer verschillende ontwikkelingen.  
 
Er zijn regio’s met stijgingen van 20% tot 30% (Flevoland, Brabant en Twente/Salland), 
maar dit zijn in transactieaantallen niet de belangrijkste regio’s. Dat zijn het kustgebied 
van Noord-Holland en de Veluwe/Utrechtse Heuvelrug. Samen met Zeeland vormen 
deze regio’s de traditionele top-3. Samen zijn ze goed voor bijna de helft van alle 
transacties. 
 
 
           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Bron: Kadaster 

 
 
In de grootste twee regio’s, de Veluwe/Utrechtse Heuvelrug en het kustgebied van 
Noord-Holland is het aantal verkopen weer verder gestegen, zoals al sinds 2014 het 
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geval is. Zeker op de Veluwe/Utrechtse heuvelrug was de stijging met meer dan 12% erg 
groot. Dit is de regio met absoluut gezien het grootste woningaanbod van alle regio’s. 
Daarom kunnen er nog voldoende en naar verhouding goed geprijsde woningen gekocht 
worden.  
 
In Zeeland is juist sprake van een trendbreuk. Het aantal transacties daalt er licht met 
1,3%. 
 
 

 
 
Voor deze en eerdere edities van 

het onderzoek naar de 

Nederlandse markt voor 

recreatiewoningen is gebruik 

gemaakt van een indeling van het 

land naar 14 toeristische regio’s.  

 

Deze zijn samengesteld op basis 

van COROP-regio’s, omdat de 

meeste datasets die voor dit 

onderzoek gebruikt zijn op dit 

aggregatieniveau beschikbaar zijn. 

 
  
 
 
   
 
  
 

3.2 Grote daling transacties in Drenthe en de Waddeneilanden 

Tot slot zijn Drenthe en de Waddeneilanden het vermelden waard. In deze regio’s is het 
aantal transacties met respectievelijk 12,5% en 13,7% gedaald. Voor Drenthe is een 
verklaring niet direct voorhanden. Het beschikbare aanbod is er wel hard gedaald de 
afgelopen jaren, maar er staan nog steeds voldoende woningen te koop. De vraagprijzen 
wijken hierbij weinig af van de uiteindelijke verkoopprijzen. 
  
Een verklaring voor de sterke daling van het aantal verkopen op de Waddeneilanden is 
eenvoudiger te vinden. Er is al jaren zeer weinig recreatief woningaanbod beschikbaar 
en de transactieprijzen liggen op het hoogste niveau van heel Nederland. Voor een 
recreatiewoning op de Waddeneilanden werd in 2018 gemiddeld €293.000 betaald. Dat 
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is overigens nog een stuk lager dan het jaar daarvoor. Toen kwam de gemiddelde 
verkoopprijs nog boven de €350.000 uit. 

In gesprek met Edward Kuperus 

Makelaar bij makelaardij Van der Velde & Hoen in Ameland en 

Schiermonnikoog. 

 ‘Wat ik zie is in feite een bevestiging van dit rapport. De trend van 

de gewone woningen is dat het aanbod aan het opdrogen is, met 

korte doorlooptijden en prijzen die door het dak gaan. Dat geldt 

ook voor recreatiewoningen. Je ziet huizen van 2 miljoen in de 

duinen.’ 

Van zomerwoning naar recreatiewoning 
‘Vroeger spraken ze over zomerwoningen, nu noemen we het recreatiewoningen. Het seizoen duurt nu 

bijna 8 maanden. Het loopt vanaf Pasen tot de kunstmaand in november en daarna is er nog drukte met 

kerst & oud en nieuw. Januari, februari en maart zijn de rustigste maanden. Dan wordt er vaak geklust in 

de huisjes.’ 

Waar komen de mensen vandaan?  
‘De mensen komen uit het hele land. Je hebt de categorie die een dure woning in de duinen koopt voor 

eigen gebruik. Daarnaast zien we anderen die bijvoorbeeld een chalet kopen, de helft financieren en de 

helft zelf inbrengen en daarmee rendement willen maken. Maar op het moment dat je 260.000 euro 

investeert, dan kan het wel even duren voordat dat rendabel is.’ 

Het Gooi van het Noorden 
‘Ameland wordt voor recreatiewoningen een soort Gooi van het Noorden. De komende tijd zie ik dat 

huisjes vaker worden gesloopt en vervangen voor een soort paleis. Grote huizen voor kapitaalkrachtige 

mensen.’ 

‘Tegelijkertijd zie ik ook steeds meer parken die snel groeien met kleinere terreinen waarbij de 

langetermijn kwaliteit nog wel eens te wensen overlaat. Daar is nu ook veel om te doen in de 

gemeenteraad.’ 

 
 
De prijsdaling laat niet zozeer zien dat woningen op de Wadden goedkoper worden, 
maar vooral dat er in de goedkopere prijsklassen relatief meer woningen zijn verkocht 
in 2018 dan in 2017.  
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* Bron: Kadaster 

 
 
 
De andere regio met een prijsdaling is Limburg. Deze regio laat een tegenstelde 
ontwikkeling zien ten opzichte van het landelijke beeld. De prijzen van verkochte 
woningen dalen al een aantal jaar, terwijl het te koop staande aanbod verder groeit. 
Vorig jaar zagen we al dat in dit gebied vooral de goedkopere woningen verkocht 
worden. Wanneer de huidige ontwikkelingen doorzetten, lopen de verhoudingen tussen 
aanbod en transacties nog verder uiteen. Wij verwachten dan ook dat de prijzen hier 
verder zullen dalen. 

3.3 Transactieprijs per m2 

De gemiddelde grootte van de verkochte woningen verschilt per regio. Zo is de 
gemiddelde oppervlakte van een verkochte woning in het Kustgebied van Noord-
Holland 55 m2, terwijl in Zeeland een woning van 90 m2 het gemiddelde is. Deze 
verschillen zijn in de ‘gewone’ verkoopprijs niet zichtbaar.  
 
Daarom is gekeken naar de transactieprijs per m2 van verkochte woningen per regio, op 
basis van cijfers uit de NVM-database. Nog steeds zijn de Waddeneilanden en Zeeland 
de duurste regio’s. Noord-Holland, met zoals eerdergenoemd gemiddeld kleine 
woningen, komt als relatief dure regio bovendrijven. Terwijl Zuid-Holland, gekeken naar 
de vierkante meterprijs, wat naar onderen zakt in de ranglijst. De Veluwe/Utrechtse 
Heuvelrug blijft één van de goedkoopste regio’s in Nederland. Hier krijg je de meeste 
m2 voor je geld.  
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   * Minder dan 50 transacties 

 
Het aantal verkopen in de NVM-database in Limburg en Flevoland is te laag om 
betrouwbare uitspraken over deze regio’s te doen. 

3.4 Dalend aanbod over vrijwel de hele linie 

Waar het te koop staande aanbod in Limburg stijgt, daalt het in vrijwel alle overige 
regio’s. De regio’s waar het woningaanbod het grootst was, Drenthe en de 
Veluwe/Utrechtse Heuvelrug, kennen absoluut gezien ook de grootste dalingen hiervan. 
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3.5 Nog minder aanbod aan de kust 

Ook in de belangrijke toeristische regio langs de kust van Noord-Holland, waar het 
aanbod al erg beperkt was, is het aanbod weer sterk gedaald, met 17%. In de regio langs 
de kust van Noord-Holland is de krapte op de markt nu het grootst: weinig aanbod, veel 
verkopen met als gevolg prijsstijgingen. 
 
Ook in Zuid-Holland en Flevoland is de krapte groot. Flevoland telt qua voorraad de 
minste recreatieve woningen van heel Nederland en is daarmee een zeer kleine markt.  

3.6 Kopersmarkt in Drenthe, Twente en Salland 

In Drenthe en Twente/Salland is de markt juist erg ruim en is sprake van een echte 
kopersmarkt. Limburg beweegt zich, zoals eerder gemeld, met de huidige 
marktontwikkelingen ook snel in deze richting.  
 
 

 

3.7 Vraagprijs door het dak in Zeeland 

Wanneer we de ontwikkeling van de vraagprijzen in de verschillende regio’s bekijken, 
valt er 1 regio op: Zeeland. De gemiddelde vraagprijs rijst hier de pan uit. Per 1 januari 
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2019 bedraagt de vraagprijs meer dan €700.000. In de volgende paragraaf wordt 
specifiek op de marktontwikkelingen in de Zeeuwse regio ingegaan.  
 

 

3.8 Zeeland: enorme prijsstijging verklaard 

Het gat tussen wat er gemiddeld wordt gevraagd voor een woning en wat er gemiddeld  
wordt betaald voor verkochte woningen is nergens zo groot als in Zeeland. Er zit maar 
liefst een ruimte van meer dan €500.000 tussen. Wat is er aan de hand? 
 
In Zeeland is het recreatieve woningaanbod zeer sterk (+44%) toegenomen. Er staan 
bijna 340 woningen te koop bij NVM-makelaars. Het hoogste aantal in zes jaar. Tegelijk 
daalde het aantal verkopen voor het eerst in jaren, een trendbreuk.  
 
Normaal is bij stijgend aanbod en achterblijvende vraag een prijsdaling of op zijn minst 
een correctie te verwachten, maar daar is in Zeeland geen sprake van. De gemiddelde 
verkoopprijs steeg juist met 5,5% tot boven de €200.000, waarmee Zeeland na de 
Waddeneilanden de duurste regio is.  
 
Nog opvallender, de gemiddelde vraagprijs van te koop staand aanbod steeg van bijna 
430 duizend euro in 2018 naar boven de 700 duizend euro begin 2019.  
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In de vorige editie van dit onderzoek, uitgebracht medio 2018, werd al vermeld dat er in 
Zeeland veel nieuwbouwaanbod van recreatiewoningen op de markt komt met vaak 
zeer hoge vraagprijzen. Deze trend heeft zich verder doorgezet. 
 
In Zeeland was begin dit jaar twee op de drie van de aangeboden recreatiewoningen 
een nieuwbouwwoning. Voor Nederland was dit slechts één op de vijf. Van het totale 
nieuwbouwaanbod in Nederland staat 45% in Zeeland.  

3.9 Nieuwbouw vraagprijs veel hoger dan bestaande bouw 

Het verschil tussen de vraagprijzen van bestaande bouw en nieuwbouw is enorm:  
€ 446.000 versus € 860.000.  
 
Een deel van dit nieuwbouwaanbod betreft twee grote nieuwbouwparken aan het 
Veerse Meer/Kamperland met prijzen van € 600.000 tot ruim boven de miljoen. De 
huizen zijn voor permanente bewoning geschikt. De prijzen worden sterk beïnvloed door 
deze woningen. In de rest van Zeeland is ook veel relatief duur nieuwbouwaanbod te 
vinden. 
 
Toch is de krapte-indicator met 7,6 punten in Zeeland niet slecht te noemen. Het duidt 
op een evenwichtige markt waar vraag en aanbod redelijk in balans zijn. Bovendien is 
de gemiddelde tijd dat het aanbod in Zeeland te koop staat is met 530 dagen precies 
even lang als gemiddeld in Nederland.  
 
Het zijn tekenen dat er kennelijk een kapitaalkrachtige doelgroep is voor de 
(nieuwbouw)woningen in Zeeland. Voor meer inzicht in de lokale markt spraken we ook 
met een makelaar uit de regio. 
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In gesprek met Michel van Opbergen 

Makelaar bij Ruiterplaat makelaardij in Zeeland.  

 

 ‘De komende jaren verwachten wij een flinke verkrapping van het Zeeuwse 

recreatieve aanbod, bestaand en nieuwbouw, die gepaard kan gaan met 

een stijging van de prijzen in het gros van de segmenten. Dit laatste is 

vooral afhankelijk van de rentestand. Ons inziens goede kansen voor 

investeerders.’ 

 

Recreatie aanbod wordt krapper 

‘Er gebeurt veel in Zeeland. Het recreatieve aanbod wordt krapper, terwijl 

de vraag naar woningen aanhoudt en misschien wel groeit. De verkrapping 

zien wij niet alleen in het lagere segment maar ook in het exclusieve 

segment. Exclusieve nieuwbouwprojecten raken uitverkocht en we zien 

daarbij de gevolgen van de Kustvisie. Projecten krijgen lang niet altijd meer de benodigde vergunningen 

en kunnen niet worden ontwikkeld.’ 

 

Nieuwe doelgroepen 

‘Ook Zeeland is de afgelopen jaren op recreatief gebied flink veranderd. Dit trekt nieuwe doelgroepen 

aan. Inmiddels is Zeeland voor een grotere doelgroep een interessante regio om de vakantie door te 

brengen, te investeren of een combinatie hiervan.’ 

 

‘Het ligt voor de hand dat de Zeeuwse gemeenten met de consolidatie gaan kiezen voor het verhogen 

van de kwaliteit van bestaande parken. Dit leidt naar verwachting weer tot verdere wijzigingen in de 

doelgroep.’ 

 

Kansen voor woningbezitters en particuliere investeerders 

‘Met het verkrappen van het bestaande recreatieve aanbod, het verminderen van aanbod op 

recreatieve nieuwbouwprojecten, het verhogen van kwaliteit in de bestaande parken en een lage 

rentestand in binnen- en buitenland, zien wij vooral mooie kansen voor woningbezitters en (particuliere) 

investeerders.’  

 

‘Lokaal zullen er grote verschillen ontstaan, dus het is verstandig dat kopers zich laten begeleiden door 

een recreatiemakelaar.’ 

 

 

 

 

 


