
BIJLAGE VAN KONTOUR VASTGOED

Door hun luxueuze uitstraling en kwaliteit zijn de 
vakantievilla’s van Kontour Vastgoed een 
waardevaste investering voor de lange termijn.

Aan de zuidoever van het Friese 
Tjeukemeer staat een tiental 
watervilla’s bij elkaar. Sommige 
worden verhuurd als vakantievilla, 
andere worden door de eigenaren 
gebruikt om er zelf tot rust te 
komen. Allemaal ontwikkeld door 
Kontour Vastgoed, dat naast dit 
park ook woningen op Ameland 
en in het Drentse Exloo realiseert.
Daarnaast investeert Kontour 
Vastgoed sinds jaar en dag 
in projecten in het voor verhuur 
aantrekkelijke Oostenrijk. ‘Niet 
alleen in de winter trekt het land 
toeristen,’ zegt Hielke Tillema, 
algemeen directeur van Kontour 
Vastgoed. ‘Kaprun, in het westen 
van Oostenrijk, kent ook een uit- 
stekende zomer. In tegenstelling tot 
veel plekken in het land is dit een 
echt vierseizoenengebied.’

PLEZIER ÉN RENDEMENT
Het basisidee van Kontour Vastgoed 
is om recreatievilla’s te bouwen op 
plaatsen die beantwoorden aan 
uiteenlopende wensen. Daarbij 
gaat het niet alleen om financieel 
voordeel,  de villa’s moeten ook 
plezier opleveren. ‘Of je nu een villa 
koopt aan het Tjeukemeer voor 
eigen gebruik of een appartement 
in Oostenrijk voor de verhuur, het 
gaat niet alleen om geld,’ aldus 
Tillema.De woningen van Kontour 
Vastgoed liggen in een hogere 
prijsklasse. Het geschatte nettoren-

‘MAATWERK IS 
ONZE KRACHT’    

dement van 4 tot 5 procent valt 
lager uit dan bij goedkopere 
recreatiewoningen. ‘Maar wij 
hebben als voordeel dat we betere 
kwaliteit leveren. We bouwen met 
hoogwaardige materialen, waar-
door je langer van je investering 
kunt genieten. Veel chalets leveren 
hogere rendementen op, maar  
zijn na tien jaar aan renovatie of 
herbouw toe. Onze villa’s en 
appartementen gaan langer mee.’
De kracht van de recreatievilla’s van 
Kontour Vastgoed zit hem volgens 
Tillema vooral in het maatwerk van 
het bedrijf. ‘We kunnen bij de bouw 
volledig meedenken in de keuzes 
van onze klanten. Een extra toilet, 
een grotere slaapkamer of een 
extra muur die de keuken en woon- 
kamer scheidt: er is veel mogelijk.’ 
Wat hetzelfde blijft, zijn de architec-
tuur en de fraaie afwerking van de 
villa’s. ‘We houden graag dezelfde 
stijl en uitstraling aan in onze 
parken. Wel bieden we een palet 
aan keuzes qua kleur en inrichting.’
Voor de architectuur gebruikt 
Kontour Vastgoed hoogwaardige 
materialen: van rieten daken tot 
doorbakken gevelstenen. Ook in 
het interieur worden zo veel 
mogelijk duurzame materialen 
verwerkt. ‘Op die manier stralen 
onze villa’s kwaliteit uit. Of je  
nu gaat voor een watervilla in 
Friesland of een appartement  
in Oostenrijk.’

WATERVILLA’S AAN HET 
TJEUKEMEER IN FRIESLAND
Aan de rand van de pittoreske tweelingdorpen 
Delfstrahuizen en Echtenerbrug worden 50 water- 
villa’s gerealiseerd direct aan het Tjeukemeer. De 
drukte en gezelligheid van het nabije Heerenveen 
en Wolvega worden afgewisseld met de rust van  
het water, waaraan allerlei vormen van recreatie 
mogelijk zijn. Alle villa’s zijn voorzien van riet-gedekte 
daken, hebben een eigen aanlegsteiger en voelen 
door hun ligging aan als een kleine 
dorpsgemeenschap.

watervillasfriesemeren.nl
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Geniet van het bergpanorama vanuit
uw eigen luxe design appartement
op een ski-in-ski-out locati e

Na een succesvolle realisati e van Avenida Panorama Suites Kaprun en Avenida 

Mountain Lodges Kaprun en Saalbach, presenteren wij u Stockinggut by Avenida in

Leogang! Luxe alpin design appartementen op een unieke ski-in-ski-out locati e met

vol uitzicht op de skipiste en de imposante Leoganger Steinberge. Dankzij een uitgekiend

en transparant verhuursysteem geniet u van een rendement van ca. 4% op uw 

investering. Alle ingrediënten zijn aanwezig voor een investering op topniveau! Uw 

geïnvesteerde vermogen valt buiten de vermogensrendementsheffi  ng in Nederland.
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STOCKINGGUT BY AVENIDA 
IN OOSTENRIJK
Naast de luxueuze appartementen in Kaprun zijn er 
nog een aantal andere locaties in Oostenrijk waar 
Kontour Vastgoed appartementen bouwt.  Het 
nieuwste project is Stockinggut by Avenida. De met 
fraai hout afgewerkte appartementen staan in 
Leogang in het noordelijk gelegen Salzburgerland. 
Behalve voor wintersport is het gebied een ideale 
locatie voor fiets- en mountainbiketrips en voor 
wandeltochten. Ook zijn er vier golfbanen in de 
omgeving.

avenida-oostenrijk.com

BIJLAGE VAN ELSML

‘Het huis heeft 
een speciale 
plek in  
onze levens’
Kok Mulleners (56) is met tweeling-
broer Ton oprichter en directeur van 
Mulleners + Mulleners Architecten. 
Samen bezitten zij het statige Huis 
Broeckmeulen in het Limburgse  

‘witte stadje’ Thorn.

‘Thorn is een van de mooiste stadjes van 
Nederland en ook stedebouwkundig  
interessant. Daarom gebruiken wij foto’s  
van de stadskern in de presentaties van ons 
architectenbureau. Toen Ton me wees op 
een huis dat daar te koop stond, vroeg ik 
meteen: Toch niet dat witte huis met tuin aan 
het plein? Huis Broeckmeulen is het enige 
huis aan het plein bij de Abdijkerk dat een 
voortuin heeft. De woning trekt meteen de 
aandacht als je vanuit de smalle straten het 
plein oploopt. In het achttiende-eeuwse 
kanunnikenhuis woonde ooit kanunnik en 
rector Jan Reinier Broeckmeulen, die in de 
Franse tijd de plaatselijke Abdijkerk voor 
sloop wist te behoeden. Na de Tweede 
Wereldoorlog kwam Huis Broeckmeulen in 
bezit van een huisarts. Wij hebben het 
overgenomen van een Brabantse geloofs-
gemeenschap die het als retraiteoord 
gebruikte en hier werd gezien als een soort 
sekte. Toen wij het kochten, was er maar 
weinig oorspronkelijks van het huis over: de 
kamers waren gereduceerd tot kleine 
donkere hokken en er zaten schrootjes tegen 
de muren en het plafond. Zonder documen-
tatie van de oorspronkelijke staat hebben we 
naar de geest gerestaureerd en geprobeerd 
de heldere structuur terug te brengen. We 
stellen het huis af en toe beschikbaar voor 
een evenement met levende standbeelden, 
en verder aan de stadsgidsen en de plaatse- 
lijke harmonie. Ook werken we regelmatig 
samen met cateraars en hotels uit het stadje. 
We zijn zelf veel met het huis bezig en 
investeren er voortdurend in. Dat doen we 
altijd met ons hart — het huis heeft een 
speciale plek in onze levens. Onze kinde- 
ren waren nog klein toen we het kochten en 
ook onze ouders, die in Sittard woonden, 
leefden nog. We komen er een keer of zes 
per jaar, ook met vrienden uit Amsterdam. 
De totale rust en ruimte die je hier kunt 
vinden, zijn fantastisch.’ [AB]

www.broeckmeulen.nl
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