
Bjusterbaarlik recreëren

Recreëren in 
de Waadhoeke,
“in bjusterbaarlike”
belevenis.

waadhoeke-resort.nl



Op de oude
zee, achter
de dijk, ligt 

het land van 
Noordwest

Friesland
Lang geleden was Noordwest Friesland verbonden met 

de Zeven Friese Zeelanden. Een gebied met vruchtbare 

vele kwelders. Men leefde van de veeteelt, jacht en 

visserij en verbonden met de rest van de wereld 

door de ligging aan open zee.

Waadhoeke Resort biedt deze verbondenheid weer door 

“bjusterbaarlik recreëren”.  Met prachtig vormgegeven 

en compleet ingerichte chalets en woodlodges biedt 

Waadhoeke Resort een plek om (Noordwest) Friesland te 

ontdekken. Maar ook voor diegene die op zoek zijn naar 

een tweede huis om te recreëren en te investeren.



Vanuit het resort is het slechts 15 minuten 

rijden naar de historische binnensteden 

van Harlingen, Franeker en Leeuwarden. 

En in de omgeving heerlijk rustig op 

ontdekking gaan langs de prachtige 

“doarpen” gelegen op de “oude zee”.  

Of heerlijk uitwaaiend op de dijk met een 

vergezicht over de Waddenzee naar de 

waddeneilanden.

De Waadhoeke. Het authentieke Friese 

landschap van groene weilanden, 

prachtige steden en dorpen, met 

monumentale molens en gebouwen. 

Kortom een plek voor “bjusterbaarlik 

recreëren”.



Alles in huis
voor uw

tweede thuis
Waadhoeke Resort is dé ideale locatie om Friesland 

te ontdekken. Ook Amsterdam is binnen een uurtje 

bereikbaar via de Afsluitdijk en wat u zeker niet moet 

missen is een bezoekje aan de Waddeneilanden. 

Om ons prachtige park liggen diverse fiets en 

wandelroutes, dus ook om heerlijk van de natuur te 

genieten. Op ons park worden diverse chalets verhuurd 

vanaf € 250,00 per week All Inn.

Maar er is meer mogelijk op Waadhoeke Resort, u 

kunt ook een chalet met eigen grond kopen en dan is 

er de mogelijkheid om uw chalet via ons te verhuren als 

u er zelf geen gebruik van maakt. Maar ook bieden wij 

u interessante investeringsmogelijkheden met 

rendementen tot 8,8%. 



Informeer vrijblijvend naar deze  

mogelijkheden of kom voor een heerlijk 

weekje genieten van de rust en ruimte van 

het mooie (Noordwest) Friesland.

Investeren in 
recreëren

Investeringsmogelijkheden

Voor mensen die geïnteresseerd zijn om te investeren in 

Waadhoeke Resort bestaan er diverse mogelijkheden met 

aantrekkelijke rendementen tot 8,8%. Lees hier meer over 

op FHNederland.nl of bel 0518 725 000. Ook het kopen van 

een nieuw chalet met eigen grond welke wij dan voor u gaan 

verhuren levert zeer goede rendementen op.

Kopen/Verkopen

Ook bij het verkopen / kopen van een kavel en/of chalet 

bemiddelen wij, voor meer informatie kunt u contact opnemen 

met de receptie. Wij zijn dagelijks bereikbaar van maandag t/m 

vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur op nummer 0518 725 000 of loop 

vrijblijvend binnen bij de receptie aan Gralda 5.

Permanente of Semi permanente bewoning

Permanente bewoning is niet toegestaan op Waadhoeke Resort, 

u kunt op het park dus ook niet ingeschreven staan. Op het park 

is het wel toegestaan om er 365 dagen per jaar te recreëren.

Alle onze kavels zijn voorzien van: 

Electra, Gas, TV-aansluiting, Water, Afvoer/riolering 

en Hemelwaterafvoer



Onze houten lodges, die plaats bieden aan 

maximaal 3 personen, zorgen voor een 

bijzondere sfeer. Ze zijn compleet ingericht 

met oa. een toilet, TV, koelkast, 

koffiezetapparaat, waterkoker en servies.

Knus en 
compleet

Op het eigen zonneterras is het 

heerlijk vertoeven en kunt u de dag 

doornemen of leuke plannen smeden 

voor de dagen dat u hier verblijft.



1. Kort verblijf

Woodlodges, caravans en tenten

2. Semi-permanent verblijf

Chalets

3 Openlucht zwembad met zonneweide

1

3

2

Faciliteiten

Om uw verblijf zo aangenaam mogelijk te maken is ons park voorzien 

van diverse faciliteiten, zoals Wifi, een zwembad met zonneweide, 

sanitair gebouw, wasserette, milieustraat, speeltuin, fietsen verhuur 

en toeristen info. Onze receptie is 24/7 bereikbaar.

Zwembad

Het onlangs aangekochte zwembad is in het zomerseizoen geopend 

voor onze parkgasten en lokale gasten. Op termijn zal het gehele zwem-

bad een complete metamorfose ondergaan in de totale revitalisering van 

het recreatiepark met bijpassende horeca- en sportfaciliteiten. 
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