De Betteld bouwt een nieuw gasloos vakantiepark in Cadzand
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Cadzand krijgt een van de eerste all-electric en gasloze vakantieparken van Nederland. Alle vakantiewoningen
van het nieuwe park Betteld-Cadzand worden gasloos gebouwd; er worden zo’n duizend zonnepanelen
neergelegd in; en er is gekozen voor een innovatieve warmwatervoorziening (Flamco eco).
Na zeven jaar projectontwikkeling is de verkoop van 40 vakantiehuizen met de bijbehorende grond van start
gegaan op een van de eerste duurzame parken van Nederland. Het nieuwe recreatiepark in Cadzand zal
uiteindelijk uitbreiden tot ongeveer honderd verhuurobjecten. Eigenaar Bas Hobelman van Betteld-Cadzand
vertelt: “We zijn op zoek gegaan naar manieren om zo zuinig mogelijke woningen te bouwen. Dat is onder
andere terug te zien in de isolatie, ventilatie en warmteterugwin-units.”

Van kleine camping naar vakantiepark
Zeven jaar geleden startte Betteld-Cadzand als een kleine camping van twee hectare. Vervolgens ontstond de
ambitie om deze camping te laten groeien naar een vakantiepark. Hiervoor startten de gesprekken met alle
betrokken partijen om de vroegere camping Elzenhof te laten groeien naar een vakantiepark met
verhuurobjecten die passen bij de huidige markt. De verkoop van de eerste veertig vakantiehuizen is deze
maand gestart. De eerste opties zijn uitgegeven aan potentiële kopers. Deze vakantiehuizen met de naam
Beach Houses hebben een vloeroppervlak van 70 vierkante meter en zijn 5,5 meter hoog. Ze hebben twee
verdiepingen en staan op een perceel grond van 350 tot 450 vierkante meter. Uiteindelijk zullen er zo’n
honderd verhuurobjecten worden gebouwd. Behalve de Beach Houses komen er twintig villa’s en veertig
glampingobjecten. Om tot een all-electric park te komen, is gekozen voor samenwerking met het bedrijf Energy
Building uit Rijssen.
Meer informatie: www.groenaanzee.com
Over De Betteld
De Betteld Groep is de grootste christelijke vakantieaanbieder van Nederland. Met vier locaties in Nederland
biedt de Betteld Groep voor ieder wat wils. Het christelijke karakter van het park geeft een bijzondere sfeer.
Ondanks verschillen ervaren vakantie- en conferentiegangers eenheid rond Gods woord. Dit is juist het
bijzondere van een verblijf op de Betteld.
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