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Al ruim 25 jaar is De Dobbelaere 
Makelaar betrokken bij vele 
nieuwbouwprojecten. Van Cadzand 
tot Breskens en daarnaast ook Sluis. 
Jan: ‘Wij zijn een allround, ervaren 
kantoor en werken met een deskundig, 
professioneel en actief team. Ons ruime 
aanbod bestaat uit bestaande woningen 
(voor permanente en/of recreatieve 
bewoning), nieuwbouwprojecten 
(recreatief/permanent), bedrijven en 
agrarisch (landelijk) onroerend goed. 
Met al die disciplines in huis zijn wij een 
gesprekspartner die weet waarover hij het 
heeft.’

Wat is jullie kracht?
‘Wij bieden klanten een héle goede service 
aan. We weten waar we over praten en 
geven een uitgebreide uitleg van wat er 
allemaal bij een koop komt kijken. Bij 
een bestaande woning loop je door een 
huis en krijg je een bepaald ‘gevoel’. Bij 
een nieuwbouwwoning koop je een huis 
‘op papier’. Dat is toch echt wel even 
anders. Daarom steken wij veel tijd en 
energie in het geven van een goede en 
uitgebreide uitleg. Bij ons weet je wat je 
koopt, in detail. Daarnaast hebben wij 
als grote makelaar alles in huis én zijn we 
gespecialiseerd in woningen in het mooiste 
stukje van Nederland: West Zeeuws-
Vlaanderen.’ 

Waarom een huis of recreatieve woning kopen in  
West Zeeuws-Vlaanderen? 
‘De huizenmarkt is hier nog redelijk  
stabiel. Dat betekent dat je in West 
Zeeuws-Vlaanderen nog steeds een 
geweldig, ruim huis voor relatief weinig 
geld kunt kopen. En dat midden in de 
natuur. Hier geniet je van de grootste en 
schoonste stranden van Nederland. Hier 
is weinig vervuiling, geen geluidsoverlast 
én er zijn minder mensen. In de prachtige 
strandpaviljoens geniet je nog heerlijk op 
1,5-meter afstand. Dat is in West Zeeuws-
Vlaanderen geen probleem. Dat betekent 
dat je hier tijdens Corona gewoon verder 

De Dobbelaere Makelaars is sinds 1995 toonaangevend op het gebied 
van de makelaardij in het prachtige West Zeeuws-Vlaanderen. In 

Oostburg, Breskens, Sluis en in Cadzand biedt de makelaar betaalbare 
nieuwbouwprojecten onder andere aan zee. Volgens eigenaar Jan de 

Dobbelaere één van de beste investeringen van dit moment: ‘Het is nu, mede 
door Corona, dé tijd om te investeren in West Zeeuws-Vlaanderen.’

kunt leven. Zeker nu het heel normaal is 
om op afstand te werken. Waarom zou je 
er dan voor kiezen om in een drukke stad 
te wonen, waar iedereen boven op elkaar 
leeft, terwijl je ook in alle rust en ruimte, 
voor een aantrekkelijke prijs in een groot 
huis aan het strand kunt wonen?’

Hoe zie je dat voor je: wonen in West Zeeuws-
Vlaanderen en werken in de (Rand)stad? 
‘Ik ken heel veel mensen die hier wonen 
en in de Randstad werken. Dat is 
tegenwoordig, dankzij het werken op 
afstand, geen probleem meer. Hier geniet 
je van alle ruimte en het Bourgondische 
leven. Hier koop je al een prachtig huis 
vanaf 150.000,- euro. Hier ervaar je veel 
meer luxe, wooncomfort en welvaart. En 
als je de stad wilt opzoeken, dan spring 
je in je auto en rijd je aan het einde van 
de dag weer terug naar je heerlijke huis 
aan zee. Nu is hét moment om in West 
Zeeuws-Vlaanderen te investeren.’

Waarom nú investeren? 
‘Ik denk dat geld minder waard wordt 
en stenen alsmaar meer. Kies je voor 
een investering in stenen, dan kies je 
voor een investering in de toekomst. 
Je krijgt waarde voor je geld. Daarbij 
is de rente nu nog steeds heel erg laag. 
Daarom is het nú het moment om te 
investeren in stenen. Bijvoorbeeld in 
onze nieuwbouwappartementen in Sluis: 
een ideale plek voor ambitieuze retailers, 
beleggers en mensen die heerlijk willen 
wonen.’
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Makelaars

Zakelijke  
terugblik	
Mooiste deal:	Alle	
penthouses	Pharos	
verkocht	
beste bijeenkomst:	De	
‘Teams’-bijeenkomsten	
waardoor	de	contacten	
bleven	
Wie heeft je geïnspireerd: 
Contacten	met	
mijn	diverse	clubs	
welke	bestaan	uit	
ondernemers	uit	diverse	
beroepsgroepen
top projecten:		
1.	Verkoop	van	
transformatie	kantoor	
naar	appartementen	
Sint	Annastraat	10	
2.	Verkoop	
appartementen	
havengebied	Breskens	
3.	Verkoop	agrarische	
bedrijven	
Welke app het meeste 
gebruikt: WhatsApp	en	
fd	app
Beste	Zakenboek:	
Rekenen	met	vastgoed

Persoonlijke  
terugblik	
Mooiste moment:	Opstart	
renovatie	van	object	met	
mijn	3	zonen
sportieve hoogtepunt:	
Duiken	op	Bonaire
beste boek: Logica	van	
geluk
beste tv-programma:	Jinek
Vakantie:	Bonaire

Corona:	Gelukkig	
geen	besmetting.	
Minder	verplichte	
bijeenkomsten	
Meest gelachen:	Bij	mijn	
kookclub
Wat maakte de meeste 
indruk:	Begrafenis	
moeder

Zakelijke  
vooruitblik 2021 
Grootste uitdaging? 
Toekomst	met	&	na	
corona
Wat staat in elk geval op 
de planning?	Nieuwe	
projecten	oppakken
Wat ga je komend jaar 
anders aanpakken?	Meer	
structuur	in	organisatie

Persoonlijke  
vooruitblik 2021 
Wat ga je anders doen dan 
in 2020? Combinatie	
werk	en	vrije	tijd	beter	
verdelen	
Wat staat absoluut in je 
agenda?	Een	vakantie
Goed voornemen?	Meer	
sporten	
Waar ga je meer tijd en 
aandacht aan schenken? 
Waaraan minder?	Meer	
aan	familie/vrienden,	
minder	aandacht	
schenken	aan	
onbelangrijke	dingen

Wonen in West ZeeuWs-Vlaanderen 
en Werken in de randstad is 
tegenWoordig, dankZij het 
Werken op afstand, geen probleem 
meer
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Wat houdt het nieuwbouwproject in sluis precies in?
‘Het voormalige Rabobank kantoor 
aan de Sint Annastraat 10 wordt op dit 
moment getransformeerd tot een prachtig 
eigentijds pand. Een gebouw dat ruimte 
biedt aan zeer royale appartementen en 
850 m² aan commerciële ruimte. De acht 
appartementen op de eerste verdieping 
variëren van 86 tot 149 m² en zijn voorzien 
van een riant balkon. Op de tweede 
verdieping vind je acht royale penthouses 
tot wel 215 m² woonoppervlak, met 
veel buitenruimte in de vorm van grote 
terrassen. De appartementen zijn te koop 
vanaf  375.000,- euro. En dat met een 
uitzicht over het stadje Sluis, de kaai en het 
polderlandschap. Dit project is prachtig, 
uniek én een interessante investering.’

een interessante investering, vertel…
‘Sluis is dé plek waar toeristen uit binnen 
en buitenland komen winkelen. Vanwege 
de stranden op steenworp afstand, trekt 

Sluis jaarlijks tussen de vier en vijf miljoen 
bezoekers. En dat zal de komende jaren 
alleen nog maar meer worden. Dat maakt 
Sluis tot een geweldige plek om in te 
investeren én te ondernemen. In ons 
nieuwbouwproject is voldoende plaats voor 
commerciële activiteiten. Zo kan de begane 
grond bijvoorbeeld heel goed opgedeeld 
worden in winkels en werkruimtes voor 
zzp’ers. Kortom, dit is een geweldige locatie 
voor ondernemers in bijvoorbeeld lifestyle, 
voeding en gezondheid.’

Waar kan ik als koper of investeerder nog  
meer terecht? 
‘Bij De Dobbelaere Makelaars bieden 
wij tal van mogelijkheden aan de kust. 
Bijvoorbeeld project Faro: twaalf 
appartementen met wellness aan de voet 
van de duinen in Cadzand. Heerlijk voor 
recreatief gebruik. Of de luxe nieuw-
bouwappartementen in Breskens en ‘De 
Branding’ en ‘De Schelde’ in Cadzand, 

waar we appartementen met zeezicht 
aanbieden. En nog een mooi voorbeeld, De 
Betteld in Cadzand: veertig beachhouses 
en twintig villa’s op loopafstand van het 
strand, waar je al vanaf 251.500,- euro 
(exclusief btw) kunt recreëren.’ 

tot slot: nog een laatste hartenkreet?
‘Ik deel het nog één keer: het is héél 
interessant om nú te investeren in vastgoed 
in West Zeeuws-Vlaanderen. Daarom 
richten wij ons ook steeds meer op 
potentiële kopers die nu nog in de (Rand)
stad zitten. Op mensen die in West Zeeuws-
Vlaanderen een tweede woning willen 
kopen of net andersom: mensen die hier 
komen wonen en in de stad een tweede 
woning kopen. Want die verschuiving gaat 
plaatsvinden, zeker in Coronatijd.’ •  

Info: De Dobbelaere Makelaars 

tel 0117 454526

website: www.dedobbelaere.nl 

Sint Annastraat 10 Sluis Groen aan Zee, de Betteld in Cadzand

Pharos Residence Breskens


