Recreatiepark Beekbergen (TopParken) verdubbelt aantal
vakantiehuisjes
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Recreatiepark Beekbergen verdubbelt het aantal vakantiewoningen op het grondig gerenoveerde complex naar
180. Dat is onderdeel van een ingrijpende metamorfose. De omvang is met enkele voetbalvelden toegenomen en

het al bestaande gedeelte is gerenoveerd.
Ook opvallend: bij de entree word je niet meer gehinderd door een slagboom. Een bewuste keuze van
TopParken, sinds april de eigenaar. Het wil openheid uitstralen. Ook op het park zelf. Dat lijkt te lukken. Al
komt het ook doordat het complex nog volop in ontwikkeling en dus een beetje kaal is. "In mei was dit nog een
compleet verwilderd bos", wijst TopParken-adviseur Michael Jansen op het nieuwe gedeelte. "We hebben
wegen aangelegd en een vijverpartij." Collega Patrick van den Hoek haast zich te zeggen dat de natuur daarbij
zo min mogelijk geweld is aangedaan. De infrastructuur is inmiddels helemaal klaar. Maar langs een groot
gedeelte van het verse asfalt ligt nog terrein braak. Uiteindelijk moeten op dit nieuwe deel van het park 88
fonkelnieuwe vakantiewoningen komen. Samen met de negentig ‘oude’ accommodaties is er dan sprake van
een verdubbeling. Jansen: "Alle voorzieningen zitten al in de grond, zodat we direct aan de slag kunnen."
Daarbij is een belangrijke rol voor Jansen weggelegd. Voor ze gebouwd worden, moet hij de vakantiewoningen
eerst aan de man zien te brengen. "In mei zijn we daarmee begonnen en inmiddels is 25 procent verkocht. Dat
is heel netjes. De kopers zijn onder te verdelen in twee categorieën. Je hebt de emotionele kopers die ze als
tweede woning aanschaffen. En je hebt de rationele kopers. Die willen de vakantiewoningen verhuren. Dat
gebeurt overigens altijd via TopParken. Zodat er geen wildgroei ontstaat." Op het deel van Recreatiepark
Beekbergen waar dat letterlijk gebeurd was, wordt momenteel hard gewerkt aan de oplevering van enkele
huisjes. Een aantal is al bewoonbaar. De vergelijking met de vakantiewoningen die er ook al stonden toen het
park nog de Pallieter heette, gaat al snel mank. Maar ook het oude deel vaart wel bij de overname door
TopParken. Daar zijn de wegen eveneens vernieuwd. Net als het buitenzwembad en restaurant Robin Food,
waarin voormalig sterrenchef Peter Driehuis in de pannen roert. "De mensen op het oude deel horen er net zo
goed bij", vertelt Jansen. "We proberen ze overal bij te betrekken. Zij zijn tenslotte de ambassadeurs van het
park." Meer informatie: www.topparken.nl/recreatiepark-beekbergen
Parkvakanties
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