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Lifestyle Friesland

BELEEF DE PROVINCIE OP Z'N MOOIST

Op een ongekend mooie locatie in Heeg komt 

Wetterhaghe. Een exclusief plan dat bestaat uit 

18 rietgedekte recreatievilla’s met tuin aan open 

vaarwater. Leg straks de boot aan bij uw eigen steiger 

en vaar zo de prachtige Friese Meren op. Zon op uw 

gezicht, een goed gevulde koelkast en dan… niets, 

totale ontspanning. Dit is Friesland op z’n mooist. 

In deze brochure laten we u met plezier de omgeving 

beleven en maken we concreet wat we bedoelen met 

topkwaliteit. Wetterhaghe is de perfecte investering in 

de breedste zin van het woord.

Nieuwe energie opdoen, je vrij voelen, 

bourgondisch genieten en bovenal buiten zijn. 

Leef het goede leven! 
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LIMITED EDITION

“Wetterhaghe komt in de meest 
westelijke hoek van Watersportcamping 
Heeg, ter hoogte van de steiger. Wie het 
gebied een beetje kent, weet dat de lig-
ging fantastisch is. Het water wordt het 
plangebied ingetrokken, waardoor het 
Friese Merengebied zich een weg baant 
tot aan de voordeur. In de zomer heeft 
Heeg de mondaine sfeer van Saint-
Tropez. Er zijn goede restaurants en het 
gezellige Sneek ligt op een kwartiertje 
afstand. Het is altijd genieten als je hier 
op een mooie dag op het terras zit.”

“Naast de ideale ligging vallen de 
hoogwaardige architectuur en afwer-
king op. Men koopt hier kwaliteit”, aldus 
Marcel. “Een waardevolle investering of 
de villa nu verhuurd wordt of mensen 
er zelf van genieten. De villa’s worden 
op traditionele wijze gebouwd door 
een bouwer uit de regio. De duurzame 
materialen en hedendaagse techniek 
zorgen ervoor dat kopers met deze villa 
klaar zijn voor de toekomst.”

Als u de situatietekening bekijkt, 
ziet u dat er slechts 18 recreatievilla’s 
verkocht worden. Daarmee schaart dit 
plan zich in de categorie ‘exclusief en 
kleinschalig’. 

Water heeft een hoofdrol, maar 
het is ook opvallend groen rond de 
villa’s. “Een landschapsarchitect heeft 
zich over het ontwerp van de overgan-
gen van privé naar gezamenlijk terrein 
gebogen. Op die manier krijgen de oe-
vers nog meer kwaliteit en wordt de na-
tuurlijke beleving versterkt. Fijn detail is 
dat deze exclusieve ontwikkeling wordt 
omzoomd door groen, wat een beschut 
gevoel geeft, terwijl zichtlijnen vrij uit-
zicht bieden over het water. Zorgen om 
het onderhoud of eventuele verhuur 
hebben de kopers en investeerders 
trouwens niet. Het parkmanagement 
beheert, onderhoudt en verzorgt de 
verhuur.”

Marcel Kwast is degene die straks 
met u om de tafel zit. “Ik kijk ernaar uit 
om iedereen straks te spreken. Ik ver-
tel u meer over het aankoopproces, de 
techniek in de villa’s en de hoogwaar-
dige afwerking. Ik zou zeggen, laat u 
verleiden door deze brochure en neem 
vooral contact op als u meer wilt weten. 
We helpen u met plezier.”

“Wij verkopen recreatief vastgoed in het hoge segment. 

We zien dus de meest prachtige plannen voorbijkomen. 

Wetterhaghe springt eruit. Er zijn bijna geen nieuwbouw 

recreatiewoningen te koop in de omgeving van Heeg, laat 

staan nieuwbouw waarvan de kavels direct aan open 

vaarwater liggen.” 

Aan het woord is Marcel Kwast 
van Parc Estate, de makelaar 
die de villa’s verkoopt. Zijn 
enthousiasme maakt nieuwsgierig. 
Wat is er precies zo bijzonder aan 
Wetterhaghe?
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Het water tussen de villa’s wordt straks speciaal 
voor deze ontwikkeling gegraven. Iedereen heeft 
een aanlegsteiger bij de tuin en het water is hier 
voldoende diep, zodat u alle vrijheid hebt om hier 
uw zeilboot aan te meren. Droom lekker weg… maar 
eerst nog even kiezen.

Keuzes
De ruim bemeten watervilla's hebben een 

vloeroppervlakte van maar liefst 155 m2 en 
zijn in 2 typen beschikbaar. U heeft de keuze 
uit een 6-persoonsvilla met 3 slaapkamers of 
een 8-persoonsvilla met 4 slaapkamers. De 
8-persoonsvilla heeft een dakkapel, waardoor er op 
de verdieping een extra slaapkamer is. Het grote 
terras aan de waterzijde heeft een ongekende 
aantrekkingskracht. Als het even kan trekt u hier 
aan het einde van de middag een goede fles wijn 
open of geniet u nog van een kop koffie. Vier het 
leven zoals u het wilt, Wetterhaghe biedt die ruimte.  

  Door de rietgedekte daken en eenduidige 
kleuren, vormen de villa’s overduidelijk een familie. 
Met twee kleuren verduurzaamd hout wordt een 
speelse variatie gecreëerd. Spreekt de zwarte 
houten gevel meer aan of de natuurlijk gekleurde 
houten gevel? Als koper krijgt u de keuze. 

Klaar voor de toekomst
Nieuwbouw kopen betekent klaar zijn voor 

de toekomst, of dit nu een eerste of luxe tweede 
woning betreft.  Sinds 1 januari 2021 moeten alle 
nieuwbouwplannen voldoen aan de BENG-normen. 
BENG staat voor Bijna Energie Neutraal Gebouw. 
Deze normen zijn zo streng dat u verzekerd bent 
van een uitstekend geïsoleerd en geventileerd 
huis, waardoor het energieverbruik erg laag is. 
De villa’s worden aangesloten op een lucht-water 
warmtepomp die de vloerverwarming en het 
(douche)water van warmte voorziet.  

PURE LUXE 
middenin het Friese Merengebied

De 18 exclusieve recreatievilla’s liggen allemaal aan open vaarwater. 

Kiest u voor een van de vier kopvilla’s, dan heeft u een extra diepe kavel aan de 

Weisleat. De andere 14 villa’s liggen aan een uitloper van dit water. 

Alle villa’s hebben parkeergelegenheid op eigen terrein voor 2 auto’s.
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8-persoons | verdieping
Door de extra dakkapel heeft deze villa totaal 4 slaapkamers. 1 op de begane grond en 3 op de 1e verdieping. 

Dankzij de 2e badkamer en het 2e toilet is deze villa heel geschikt voor een groot gezelschap. 

8-persoons | begane grond
Een slaap- en badkamer op de begane grond. En ook nog eens een fijne sauna. Als u het heeft over een ultiem 

vakantiegevoel, dan is dit het wel. Zet de schuifpui open en betrek het grote terras bij de living.

16 17



6-
pe

rs
oo

ns
 v

il
la

18 19



6-persoons | verdieping
Onder de schuine kap gaan 2 slaapkamers, een 2e badkamer, toilet en praktische bergruimte schuil. Die bergruimte 

is handig als u de villa gaat verhuren. 

6-persoons | begane grond
Kom de villa binnen via de zijentree. De ruime hal geeft toegang tot de master bedroom met eigen badkamer 
en sauna. De woonkamer heeft een open keuken. Door de grote raampartij lijken grenzen tussen binnen en 

buiten niet te bestaan. 
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CHIC LANDELIJK

Overal het water beleven

Het landelijke karakter van de 
plek moest zich afspiegelen in de 
architectuur en daarbij wilde Tiemen 
de natuur beleefbaar maken tot in 
huis. Dat heeft hij gedaan door de 
villa’s te openen met indrukwekkende 
raampartijen. 

“De achter- en zijgevel  
aangrenzend aan het terras en de 
waterkant zijn van glas. Zo kunnen 
kopers en huurders altijd en overal vrij 
uitkijken op het water. Of je nu staat 
te koken of op de bank zit. Door één 
zijde van de villa gesloten te houden, 
ervaar je voldoende privacy. Het grote 
dakoverstek benadrukt dit geborgen 
gevoel.” 

Één met de natuur

De natuurlijke materialen zoals riet 
en verschillende kleuren hout, passen 
perfect bij de plek. Hetzelfde kan gezegd 
worden over de kleurstelling. Chic 
landelijk! Tiemen: “Door consequent 
te kiezen voor hoogwaardige en 
duurzame materialen zijn deze 
recreatievilla’s ook over vele jaren nog 
net zo mooi. Misschien nog wel mooier, 
want dan heeft het rietgedekte dak met 
de seizoenen mee kunnen kleuren, 
waardoor het een mooie grijstint krijgt.”

“Ik zie al helemaal voor me hoe 
mensen hier genieten van een weekje 
vakantie of weekendje weg. Even één 
zijn met de natuur. Ik hoop dat het 
ontwerp van ons bureau bijdraagt aan 
dat vrije gevoel.” 

“Als architect verdiep je je in de kwaliteiten van de 

omgeving én kruip je in de huid van de gebruiker. 

Als je een ontwerp mag maken voor recreatievilla’s op 

zo’n unieke locatie betekent dat dus dat je even weg 

mag dromen.”

Tiemen Wittermans van Sipma 
Architecten Heerenveen maakte 
het ontwerp van Wetterhaghe. 
Met veel plezier, blijkt als hij 
begint te vertellen.

22 23



R
el

ax
en

 a
an

 h
et

 w
at

er

24 25



Als u kiest voor volledig eigen gebruik van 
de villa, bent u niet verplicht het interieurpakket 
af te nemen. Gaat u de villa deels verhuren, dan 
geldt deze verplichting wel. Wat Wetterhaghe 
als project zo bijzonder maakt is dat het een 
eigen, krachtige identiteit heeft. Deze identiteit 
wordt versterkt door inspiratie te halen uit de 
volgende vijf opgestelde ‘kernwaarden’:    

NATUUR - LUXE - LICHT - RIET - WATER

De combinatie van de rieten kap, de 
houten aftimmering, de antraciete kozijnen 
en de vloer met visgraatmotief versterk het 
warme en luxe gevoel dat project Wetterhaghe 
uit moet stralen. 

Het gerenommeerde bureau OT design 
heeft een interieurpakket samengesteld 
waarin meubelen en overige elementen 
een harmonieus geheel vormen met het 
kleurenpalet van vloeren, wanden en 
raambekleding. De materialen zijn van 
de beste kwaliteit en mocht er toch iets 
gebeuren, dan geldt de unieke garantie 
waarbij gedurende vijf jaar geen kosten voor 
vervanging en vernieuwing van de inrichting 
worden gerekend.

Indien u kiest voor volledig eigen 
gebruik van de villa bent u niet verplicht het 
interieurpakket van OT design af te nemen. De 
vloer- en wandafwerking zijn alleen mogelijk 
als  onderdeel het interieurpakket. 

Interieur door OT design 'NATUUREIGEN TINTEN EN VELOURS VORMEN DE BASIS 
VOOR HET LUXE, MAAR WARME INTERIEUR.'

Door deze basis te laten samensmelten 
met het warme hout van de meubels, de 
koperen accenten en de petrolblauwe kleur 
van het water in diverse details creëer je een 
eigentijds en warm interieur. Dit maakt het 
project zo eigen en tegelijkertijd zorgt het voor 
verbinding met de nautische en natuurrijke 
omgeving. 

Aansluitend op de water komt ook het 
thema 'vissen 'terug in wanddecoraties, 
afwerkingen en verlichtingsarmaturen. Dit is 
geïnspireerd op de plaats Heeg die bekend 
staat om de palingvisserij.

26 27



Vrijdagmiddag, de zon schijnt. Na een lange werkdag richting 
het noorden gereden en nu rust. Gekoeld drankje, hapjes binnen 

handbereik, zicht op het water. En dat vanaf uw eigen steiger. 
Veel beter dan dit wordt het niet. Mocht u voor het 

interieurpakket van OT design kiezen, dan zijn de terrasmeubelen 
inbegrepen. Een zorgeloze start van uw verblijf. 
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De volgende ochtend stapt u zo in de boot. Deze dobbert 
aan de steiger bij uw tuin. Het Friese Merengebied wordt 

gezien als het Saint-Tropez van Nederland. Een toeristische 
trekpleister in Friesland met in het totaal zo’n 30 meren. 

Heeg ligt direct aan de Idzegaasterpoel en bij het Heegermeer. 
Hier gaat uw watersporthart sneller van kloppen.

Via het Heegermeer en De Fluessen komt u bij het IJsselmeer 
en ook het Slotermeer, Sneekermeer en Tjeukemeer behoren 

tot het indrukwekkende Merengebied.  

Als we u mogen tippen… Bij Nordmann Outdoor kunt u een 
picknickarrangement reserveren. Met een  mand gevuld met 
koffie, thee, vruchtendrank en andere lekkernijen begint een 
fantastisch dagje varen. Meer aan bij Nationaal Park de Alde 
Feanen, De Deelen of Kraanlannen en maak op deze manier 

van een gewoon weekend een mini-vakantie. 
Er even helemaal uit. 

Wetterhaghe wordt gerealiseerd aan de westrand van 
Watersportcamping Heeg. Om precies te zijn tussen 

De Burd en het water van de Weisleat. Via een van de 
twee toegangswegen komt u bij de villa’s, waar twee 

parkeerplaatsen op eigen terrein zijn. Hier komt alleen 
bestemmingsverkeer, waardoor toegangswegen door 

kinderen prima gebruikt kunnen worden om te spelen. 
En ondertussen geniet u lekker aan de waterkant van 

de avondzon.
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Het dorp Heeg is ontstaan op een knooppunt van waterwegen. 
Heel strategisch. Waar water was, was handel. Want daar was sprake 
van visserij en konden schepen aanmeren om goederen te vervoeren. 

Volgens de historici ontstond het dorp in de tweede helft van de 13e eeuw. 
Het dorp droeg de naam Haghekercke, Hagekerke en Hagakerke. Of ‘Hag’ stond 
voor haag of bosje bij de kerk of voor hoe ‘hoog’ de kerk lag, is nooit helemaal 
duidelijk geworden. Nog onbekender is de reden waarom het ‘kerke’ deel van 
de naam verdwenen is. In 1579 werd het dorp voor het eerst ‘Heeg’ genoemd.

Veel inwoners van Heeg leefden vroeger van de palingvisserij. Tot 1914 werd 
deze paling naar Londen geëxporteerd. De Heeger palingvissers hadden zoveel 
aanzien dat ze een eigen ligplaats op de Theems hadden, bij de Tower Bridge. 

Van handel is niet echt meer sprake. Watersporters hebben Heeg 
overgenomen. De fijne dynamiek die dit met zich meebrengt combineert 

prachtig met de nog zichtbare historie in bijvoorbeeld de Schoolmeesters-
woning, het kapiteinshuis ‘Siet u selfs’, het Hellingshûs, de Rederswoning en de 

Haghakerk uit 1840. 
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Dagelijkse boodschappen 
doet u in het dorp.

Alledaagse voorzieningen

Culinaire verwennerij in het 
gezellige en gastvrije Heeg.

Terrassen en Restaurants

Reparatie, onderhoud, 
stalling en verhuur: 
U vindt het in Heeg.

Alles voor uw boot

Laat de kids tijdens 
een zomerkamp kennis 
maken met de zeilsport.

Zeilscholen

Wilt u de sfeer van vroeger, 
waarover we op de vorige pagina 
vertelden, zelf proeven? Struin 
op uw gemak door het dorp en 
wandel het Klaesterpad. Een 
mooie route langs kloosters 
en kerken. Of doe een rondje 
jachthavens. Heeg telt er een stuk 
of vijf. Rondom de havens is altijd 
wel wat te zien of te doen.

Vanaf Wetterhaghe wandelt 
u trouwens via De Burd en Nijedyk 
in 10 minuten naar de gezellige 
Harinxmastrjitte. Wat een sfeervol 
straatje. Geen huis is hetzelfde. In 
het dorp zijn allerlei winkels die 
zich richten op de watersporter, 
maar ook een supermarkt, goede 
bakker, ambachtelijke slagerij en 
een drogisterij vindt u hier. 

De horeca in Heeg is 
uitstekend. Er zijn sfeervolle 
zomerse terrassen en u vindt 
er goede (vis)restaurants. Wilt u 
een uitgebreider aanbod? Sneek, 
Bolsward of Joure bereikt u snel.

Vanuit uw villa kunt u met de 
boot alle kanten op. De vaarroute 
richting het Heegermeer loopt 
door het pittoreske dorp. Hierbij 
dient u twee bruggen te passeren. 
Van 1 mei tot 30 september 
openen de bruggen vier keer 
per dag, op vaste tijden. Tijdens 
het voor- en naseizoen drie keer 
per dag. Actuele tijden vindt u op 
www.waterkaart.net

Café / restaurant

Supermarkt

Weisleatbrége

De Syl 

Proef de sfeer van Heeg
Bruisend en sportief

1 2

Heegermeer

Weisleat

Zeilschool / bootverhuur

Winkel / boutique

Beweegbaar / Draaibaar
Hoogte gesloten 1 meter (KP)
Breedte 4.20 meter

Let op: doorvaarthoogtes t.o.v. NAP, houd 
rekening met het lokale waterpeil.

Beweegbaar / Ophaal
Hoogte gesloten 1.50 meter (KP)
Breedte: 5 meter

Bootonderhoud

1

2
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Als de natuur uw achtertuin is, lonkt buiten elk moment van de dag. 
Wakker worden met koffie op het terras, even wat boodschappen doen in 

het dorp en dan hup de boot in om steeds weer een nieuw stukje natuur te 
ontdekken. Bij thuiskomst nog even een hapje eten klaarmaken op uw BBQ. 
En dan, als het echt te koud wordt, naar binnen waar u vanaf de bank weer 

zicht heeft op uw eigen stukje Friese natuur.
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Iedere accommodatie is voorzien van alle luxe en comfort, waarin 
gasten helemaal tot rust kunnen komen en optimaal kunnen 
genieten van de schitterende omgeving op en rond de Friese 

Meren. Bij 'Aan het Water' gaat het niet alleen om het verhuren 
van bijzondere accommodaties, zij staan garant voor het volledig 

ontzorgen en faciliteren van de eigenaar en de gasten. 

Recreatiebedrijf  'Aan het Water' is een kleinschalige organisatie 
met oog voor detail. Het wordt gerund door Chris van Haarlem 

en Marian Hettinga. Beiden groeiden op in de omgeving van 
Heeg. De liefde voor die omgeving, voor de watersport en het 

werken in de recreatieve sector vallen voor hen perfect samen op 
deze plek. 

Zij worden het eerste aanspreekpunt en verantwoordelijk voor  
het beheer en verhuur. Het beheer en onderhoud wordt door 
diverse lokale partijen uitgevoerd waardoor u altijd zorgeloos 

kunt genieten van uw prachtige watervilla op Wetterhaghe.

Als eigenaar kunt u besluiten om uw villa in verhuur 
te geven. Recreatiebedrijf ‘Aan het Water’ verzorgt in 

opdracht van de verhurende eigenaren de verhuur, 
marketing en de administratie van Wetterhaghe op 

professionele en zorgeloze wijze. 
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Beleggen en genieten
Waardestijging en een mooi rendement

WELKE VORM U OOK KIEST,
HET IS ALTIJD EEN GOEDE 
INVESTERING

De sector toerisme maakt in Nederland de afgelopen 
jaren een forse groei door. Het veelzijdige Friesland met 
zijn pittoreske dorpen en karakteristieke steden, prachtige 
meren en eindeloze vergezichten wordt door steeds meer 
(internationale) toeristen ontdekt. Ze verlaten de drukke 
Randstad en ontdekken de cultuur en natuur aan de 
andere zijde van het IJsselmeer. 

Dit gegeven, de unieke locatie aan het water, de 
scherpe prijsstelling, de zeer ruime kavels, de duurzame, 
luxe, grote woningen en een betrouwbare verhuurpartner 
maken investeren in Wetterhaghe tot een verstandige en 
verantwoorde keuze. 

Voor alle details rondom de villa's, de afwerking en 
de realisatie van Wetterhaghe kunt u een persoonlijke 
afspraak maken met de Parc Estate Recreatie Makelaars.

Wilt u een recreatiewoning op Wetterhaghe als 
belegging of een combinatie van eigen gebruik en 
belegging kopen? Ongeacht uw wens is het altijd een goede 
investering.
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VARIANT 1: 

Woning volledig 
verhuren.

Geen eigen 
gebruik.

N.v.t.

Verplicht 
inrichtingspakket bij 
OT design. 
Uniek: gedurende 
5 jaar geen kosten 
voor vervanging 
en vernieuwing 
inrichting.

VARIANT 0: 

Woning niet 
verhuren.

Volledige vrijheid in 
eigen gebruik.

N.v.t.

U bent vrij in uw 
inrichtingskeuze.

VARIANT 2: 

Woning wel verhuren 
met wens eigen 

gebruik.

VARIANT 3: 

Woning wel 
verhuren met wens 
[zeer regelmatig] 

eigen gebruik.

Maximaal 89 dagen 
per kalenderjaar.

Maximaal 225 dagen 
per kalenderjaar.

Ja, wisselkosten 
[schoonmaakkosten 
en bedlinnen] en 
toeristenbelasting.

Ja, wisselkosten 
[schoonmaakkosten 
en bedlinnen] en 
toeristenbelasting.

Verplicht 
inrichtingspakket bij 
OT design. 
Uniek: gedurende 
5 jaar geen kosten 
voor vervanging 
en vernieuwing 
inrichting.

Verplicht 
inrichtingspakket bij 
OT design. 
Uniek: gedurende 
5 jaar geen kosten 
voor vervanging 
en vernieuwing 
inrichting.

EIGEN
GEBRUIK?

KOSTEN EIGEN
GEBRUIK

KEUZE
INRICHTING?



Dagje Groningen of Leeuwarden
Als u toch al in het noorden bent; Groningen is een uur rijden. Zeker de 
moeite waard om een keer te doen. De stad is verrassend bourgondisch 

ingesteld. Er zijn heel leuke wijn en spijs wandelingen en uitgebreid winkelen 
kan natuurlijk ook. Zoekt u het liever wat dichtbij huis; Leeuwarden is ook een 

aanrader. De grote stad is lekker oud, maar qua voorzieningen, winkels en 
horeca helemaal van deze tijd. Onze favoriete to do in Leeuwarden: terrasje 

pakken bij een van de omgetoverde werfkelders. 

Strandje doen?
Friesland heeft allerlei strandjes. Als u graag de Friese wateren bevaart, heeft 

u er vast al talloze gespot. Maar waar zijn nou de mooiste stranden? 
We laten het oordeel aan u, maar als we mogen tippen, het Makkumerstrand, 
De Kleine Wielen en het Harlingerstrand zijn wel echt de moeite waard om op 

een mooie zomerdag te bezoeken. 

Rondje IJsselmeer
In Wetterhaghe lijken de grote stad en de drukte mijlenver weg. Niets is 

minder waar. Doordat u vrij snel de A7 oprijdt, is Heeg ook een fantastische 
plek om van daaruit het prachtige Nederland verder te verkennen. Steek 

het IJsselmeer over naar het gezellige Hoorn of zak nog wat verder af naar 
Volendam en Amsterdam. Via de A6 over Almere  rijdt u zo naar ‘huis’.
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Succesvol aankopen
en exploiteren

Een watervilla op Wetterhaghe is een prachtig bezit. Wij leggen u graag 
uit hoe verkoop en exploitatie straks in z'n werk gaat. 

Bij de aankoop wordt met betrekking tot de bouwkavel een koopovereenkomst 
met grondeigenaar Paradys Recreatie gesloten. Vervolgens wordt een 

aannemingsovereenkomst met de betrokken aannemer gesloten voor de bouw 
van de recreatievilla. 

De recreatievilla staat op eigen grond en er is dus geen sprake van erfpacht. 
De gedeelten van het park die na verkoop van de bouwkavels overblijven (paden, 

wegen, groenvoorzieningen en water) worden gezamenlijk eigendom van de 
eigenaren. Dit wordt vastgelegd in de mandeligheidsovereenkomst.

 
Het beheer en de verhuur wordt de eerste vijf jaar door 'Aan het Water' uit Heeg 

(www.aanhetwater.nl) uitgevoerd. Wij verwijzen hiervoor naar de beheer- en 
verhuurovereenkomst. De beheerder draagt zorg voor het gewone (dagelijkse) 

onderhoud van de openbare paden, wegen, parkeerplaatsen, groenvoorzieningen 
en dergelijke. Hiervoor betaalt iedere eigenaar van een recreatievilla een jaarlijkse 

bijdrage. 

'Aan het Water' zorgt voor de administratie en verhuur van de villa. 
Zij nemen u alle administratie en het regelwerk uit handen en zorgen dat 

eventuele problemen aan de villa verholpen worden. Overigens is de verhuur van 
uw villa niet verplicht, u mag er ook lekker zelf van genieten.
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Terreinafwerking-/inrichting
Op het plattegrondoverzicht staat de 
ligging van de villa's aangegeven. De 
grootte van de villa's staat aangege-
ven in deze brochure. 

Grondwerk
De nodige ontgravingen en aanvul-
lingen met grond en zand worden 
gemaakt voor fundaties, vloercon-
structies, leidingen en bestratingen. 
Ontgravingen worden waar nodig 
aangevuld met de aanwezige grond.

Buitenriolering
De aanleg- en aansluitkosten en even-
tuele kosten van ingebruikstelling 
met betrekking tot de riolering zijn in 
de koopsom inbegrepen. De diverse 
afvoerpunten van de villa worden uit-
gevoerd in (gerecycled) PVC en aan-
gesloten op de buitenriolering. Het 
totale systeem wordt aangesloten op 
het hoofdriool volgens de geldende 
richtlijnen.

Terreinafwerking
Het openbare gedeelte van het park 
zal worden voorzien van een straat-
verharding. De eigen parkeerplaat-
sen en het pad naar de voordeur 
zal worden voorzien van antracieten 
betonklinkers en het terras aan de 
achterzijde zal worden voorzien van 
tegels antraciet 60x60cm met een 
kantopsluiting. Van voor naar achter 
(tot 4,00m1 vanaf het water) zal er een 
haag geplant worden als erfafschei-

ding tussen de diverse kavels. De ove-
rige delen van de tuin zullen worden 
aangevuld met grond en ingezaaid 
met gras. Vanaf het terras loopt een 
pad naar de steiger. Het pad (0,90m) 
en de steiger (1,20 x 7,80m) worden 
uitgevoerd in hardhout met antislip 
profilering.

Fundering en beganegrondvloer
Op basis van de sonderingen en bere-
keningen van de constructeur, wordt 
de fundering uitgevoerd met hei-
palen. De beganegrondvloer wordt 
uitgevoerd als betonvloer en wordt 
aan de onderzijde voorzien van iso-
latie. Op de bovenzijde van de bega-
negrondvloer wordt een afwerkvloer 
met vloerverwarming aangebracht.

Wanden, plafonds en verdiepings-
vloer
De dragende binnenwanden op de 
begane grond worden uitgevoerd 
in kalkzandsteen elementen. Vanaf 
de verdiepingsvloer wordt de villa in 
het werk opgebouwd van geprefabri-
ceerde houten elementen. De bega-
negrondvloer en de verdiepingsvloer 
zijn van beton. De buitenzijde van de 
villa wordt afgewerkt met thermisch 
behandelde verticale houten gevel-
delen op voldoende stijl- en regel-
werk en isolatie overeenkomstig de 
door de overheid gestelde eisen. De 
binnenwanden en plafonds worden 
gebruiksklaar afgewerkt. 

Daken
De daken zijn opgebouwd uit gepre-
fabriceerde delen en worden aan de 
buitenkant afgewerkt met riet.

Kozijnen en timmerwerken
De buitenkozijnen, ramen en deuren 
worden gemaakt van hout (Meran-
ti), voorzien van dubbele beglazing 
(blank isolerend glas HR++) en afge-
monteerd met hang- en sluitwerk 
overeenkomstig politiekeurmerk 
veilig wonen weerstandklasse 2. In 
de kozijnen zullen de volgens bouw-
besluit benodigde ventilatieroosters 
worden gemonteerd. De dichte pane-
len ter hoogte van de eerste verdie-
ping in de kozijnen van de badkamer 
en slaapkamer worden uitgevoerd 
als geïsoleerde glaspanelen. De voor-
deur wordt voorzien van matte begla-
zing.

Binnenwanden en deuren
De niet-dragende binnenwanden 
worden uitgevoerd als lichte schei-
dingswand en gebruiksklaar afge-
werkt. In de binnenwanden worden 
binnenkozijnen opgenomen met 
stompe draaideuren. De villa wordt 
niet voorzien van dorpels. 

Ventilatie
Alle villa's worden mechanisch af-
gezogen middels een mechanische 
ventilatie afzuigunit. De unit wordt 
bediend met een schakelaar in de 
keuken. Er wordt luchtafvoer aange-

Technische omschrijving

bracht. De afzuiging vindt plaats in de 
keuken, de badkamers, toiletten en de 
bergruimte in de villa. 

Koudwaterleidingen
Vanaf de watermeter worden de koud-
waterleidingen aangelegd naar de 
tappunten in de badkamers, keuken, 
toiletten en de berging voor de was-
machineaansluiting. De villa is voor-
zien van buitenkranen.

Warmwaterleidingen
Vanaf de warmtepomp-unit/boiler 
worden er warmwaterleidingen aan-
gelegd naar de aansluitpunten in de 
badkamers en de keuken. De in de vil-
la aangebrachte warmtepompunit ver-
zorgt het verwarmen van het tapwater 
en de verwarming. 

Verwarmingsinstallaties
Uw villa wordt verwarmd middels een 
warmtepomp. In uw berging komt een 
aparte installatiekast die wordt voor-
zien van een warmtepompunit. Deze 
warmtepompunit draagt zorg voor de 
distributie van warm water voor uw 
vloerverwarming op de begane grond 
en de opwarming van het water voor 
onder andere de douche en of andere 
warmwatertappunten. De tempera-
tuur in de villa wordt geregeld via een 
kamerthermostaat in de woonkamer. 
De plaats van eventuele verdelers voor 
de vloerverwarming worden nader be-
paald. De verwarming op de verdie-
ping gebeurt via verwarmingspanelen.

Elektrische installatie
De elektrische installatie wordt aan-
gelegd vanuit de meterkast, verdeeld 
over de diverse ruimten, overeenkom-
stig de NEN 1010. De wandcontactdo-
zen en schakelaars worden afgewerkt 
met een kunststof frontplaat in de 
kleur wit. Bij de voordeur van de vil-
la, de deur van de berging en op het 
terras, wordt een (led) buitenlamp ge-
monteerd. De villa is ter plaatse van de 
verkeersruimtes op de begane grond 
en verdieping voorzien van rookmel-
ders. In de meterkast wordt een aan-
sluiting gemaakt voor draadloos inter-
net.

Sanitair en tegelwerk
De luxe toiletten en badkamers worden 
voorzien van vloertegels (60x60cm) en 
wandtegels (30x60cm). Het sanitair 
bestaat uit een inloopdouche met in-
gebouwde thermostatische douche-
mengkraan, douchegarnituur en gla-
zen douchewand. Het wastafelmeubel 
wordt uitgevoerd met onderbouw en 
spiegel met verlichting.

Afwerking vloeren
De betonnen beganegrondvloer en 
verdiepingsvloer worden afgewerkt 
met een zandcementdekvloer met uit-
zondering van toiletten, badkamers, 
techniek en meterkast.

Sauna
De badkamer op de begane grond 
wordt voorzien van een houten elek-
trisch verwarmde sauna op 230v, de 
sauna is voorzien van een glazen deur 
en een PVC vloer.

Keuken
De villa wordt voorzien van een luxe 
Siemens keuken en even hoogwaardig  
inbouwapparatuur. De keuken heeft 
een inbouwcombimagnetron, een in-
ductie kookplaat, inbouwvaatwasser, 
inbouwkoelkast met vriesvak, meng-
kraan, composiet aanrechtblad, Quoo-
ker en wasemkap.

Schilderwerk
Het binnen- en buitenschilderwerk 
wordt uitgevoerd in een dekkend sys-
teem conform de kleur- en materi-
aalstaat.

Voorbehoud
Deze (voorlopige) technische omschrij-
ving wordt onder voorbehoud van 
wijzigingen in de brochure geplaatst. 
Er kunnen geen rechten aan worden 
ontleend. 
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OVER PARADYS

De directie bestaat uit Arie de 
Jong en Gaby Broekhuijsen. De heren 
leerden elkaar kennen in 2010 en 
sindsdien vormen ze een ijzersterk duo 
door hun aanvullende capaciteiten. 
Wat iedereen bindt binnen Paradys 
Recreatie is integriteit. Een voorwaarde 
om onderdeel te mogen uitmaken van 
het team.

Arie de Jong heeft 40 jaar ervaring 
in alle facetten van de bouw. Begonnen 
bij een architectenbureau en daarna 
- in bijna 25 jaar - alle afdelingen bij 
Jorritsma Bouw doorlopen. Arie was 
mede-eigenaar en de laatste jaren 
verantwoordelijk voor de afdeling 
projectontwikkeling. Tot hij in 2008 
zelfstandig ondernemer werd in 
de recreatie-ontwikkeling, daarbij 
(mede)-verantwoordelijk geweest voor 
meerdere projecten.

Gaby Broekhuijsen is afgestudeerd 
als econoom en heeft daarna kort 
gewerkt in het bankwezen. Sinds 
2000 heeft hij diverse bedrijven in de 
zakelijke dienstverlening met succes 
opgezet en is vanaf 2007 is hij eigenaar 
van Parc Estate Recreatiemakelaars.

Paradys doet waar zij goed in 
is; het voor eigen rekening en risico 
ontwikkelen van recreatieparken. 
Onafhankelijkheid is daarin 
essentieel. Paradys is niet gebonden 
aan welke organisatie dan ook en 
kan daarom projectspecifiek haar 
partners selecteren. Paradys heeft 
voor de verhuur naar tevredenheid 
samengewerkt met onder andere 
LandalGreenparks en Dutchen, maar 
ook lokale verhuurorganisaties laten 
zien goede kwaliteit te kunnen bieden. 
Ook  voor de  inrichting van de terreinen 
en bouw van de recreatieverblijven 
werkt Paradys zowel met grote 
aannemers als Bouwgroep Dijkstra 
Draisma en Van Wijnen als met kleinere 
aannemers die goed passen bij een 
bepaalde opgave.

Met plezier hebben we de 
ontwikkeling op de deze unieke locatie 
vormgegeven. Nieuwbouw in Heeg áán 
het water, veel beter dan dit wordt het 
niet.

De vakantieparken van Paradys Recreatie kenmerken zich doordat zij 
zich aanpassen aan hun omgeving en niet omgekeerd. Samen met een 
(landschaps)architect worden de verblijven zó ontworpen en geplaatst 
dat zij een onderdeel worden van de omringende natuur en verdere 
omgeving. Daardoor onderscheiden onze ontwikkelingen zich ook van 
elkaar: lodges, villa’s en recreatieappartementen. Duurzaamheid in de 
bouw en aanleg zijn vanzelfsprekend onderdeel van het bedrijf. Niet 
omdat het moet, maar omdat we ons terdege bewust zijn van onze 
invloed op de omgeving nu en in de toekomst. 
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Parc Estate

Oud Kerkhof 4
8601 EE Sneek

info@parcestate.com
www.parcestate.com

+31 (0)513 62 70 50

Recreatiebedrijf  ‘Aan het Water’

Gouden Boaijum 4
8621 CV Heeg

Info@aanhetwater.nl
www.aanhetwater.nl

+31 (0)515 44 27 03

Paradys Recreatie
Ontwikkeling

Sipma Architecten
Architect

OT design
Interieurarchitect

IAAY
Marketing

Ontwikkeling, ontwerp & realisatie

Verkoop Beheer en verhuur

DISCLAIMER
Alhoewel deze brochure met grote zorg is samengesteld en er redelijkerwijs alles in het werk is gesteld door Paradys Recreatie om er voor 
te zorgen dat de informatie actueel en accuraat is, is het toch mogelijk dat de brochure onjuistheden of typefouten bevat. Ook is er de 
mogelijkheid van wijzigingen of veranderingen van overheidswege ten aanzien van deze informatie. Paradys Recreatie geeft geen garanties over 
de juistheid en volledigheid van de in de brochure opgenomen informatie. De technische uitvoering van de woningen kan gewijzigd worden 
voor zover dit geen invloed heeft op het gebruiksgemak, de kwaliteit of de reeds gekozen materialen. Verder aanvaardt Paradys Recreatie 
geen enkele aansprakelijkheid, verplichting of verantwoordelijkheid voor eventuele foutieve of onvolledige informatie in deze brochure. Het 
beeldmateriaal in deze brochure is slechts bedoeld om u een indruk te geven van de woningen. Het zijn geen bindende tekeningen en foto’s. 
Aan het beeldmateriaal kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. 
Alle wijzigingen in tekst, illustraties en tekeningen zijn voorbehouden aan Paradys Recreatie. De uitgewerkte indelingssuggesties geven een 
impressie weer, de kleurstelling en kleine wijzigingen aan de woningen worden veelal in een later stadium tijdens de bouw door de architect 
ingevuld. Derhalve kunnen aan deze tekeningen geen rechten worden ontleend. Het eigendomsrecht van namen, afbeeldingen, logo’s en foto’s 
berust bij Paradys Recreatie en behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder nadere kennisgeving aanvullingen, verbeteringen, correcties en/
of wijzigingen in de brochure en deze disclaimer aan te brengen.



ADRES LOCATIE: DE BURD, HEEG
EEN ONTWIKKELING VAN PARADYS RECREATIE
WWW.PARADYSRECREATIE.COM 


