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Kopare Development uit Lutten is 
een zelfstandige projectontwikkelaar 

voor met name de leisuresector. Ze 
zijn actief in de Benelux, Duitsland en 

binnenkort ook in Groot Brittannië. We 
spreken met oprichter en 

eigenaar Klaas Odink.  

#24/2022 VG VISIE zomEr RETAIL

Vakantiewoningen 
met een 

bijzondere 
natuurbeleving  
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Hoe lang bestaan jullie?  
‘Zo’n 25 jaar. Het bedrijf 
is opgericht als bouwburo 
voor het verzorgen van 

bouwkundig tekenwerk en -advies. In de avonduren ben 
ik toen begonnen zelf woningen te ontwerpen en van 
lieverlee werden de woningen en de projecten groter.’   

Wanneer zag u kansen voor recreatieprojecten?    
’Vanaf circa 2001. Het mooie van recreatieprojecten, 

vind ik, is dat je met een recreatieproject niet slechts 

Kopare 
Development

één klant, de vaste bewoner bedient. Het leuke is dat 
er meerdere mensen van een huis gebruik maken en 
dat ze vaak gepland en gesitueerd worden op mooie 
plekken. In theorie kan iedereen een reguliere woonwijk 
ontwikkelen. Wij selecteren en ontwikkelen zelf de 
grondposities. Tevens laten wij door vaste partners de 
ondergrondse en bovengrondse infrastructuur aan 
leggen, de verlichting, de beplanting, enzovoorts. Sfeer 
en vakantiebeleving is daarbij alles bepalend. Dat is echt 
iets anders dan een invuloefening in woonwijken, die 
vaak tot ‘standaardpakketten’ leidt. Naast vaste partners 

werken wij altijd met regionale bouwondernemingen, 
die de lokale markt en omstandigheden goed 
kennen. Omdat onze projecten op grote afstand van 
de vestigingsplaats liggen zou het inefficiënt zijn 
om bedrijven uit de eigen vestigingsplaats grote 
reisafstanden af te laten leggen. Dit zou niet bijdragen 
aan de duurzame bedrijfsvoering.’    

Waar ontwikkelen jullie recreatiewoningen?  
‘In de Benelux-landen, vanaf 15 tot 500 woningen 

per project. Daarbij richten we ons op locaties die een 
toeristische hotspot zijn. Datzelfde doen we ook in 
Duitsland, waar wij in samenwerking met Wichmann 
en Partner tevens hotels vanaf circa 120 kamers 
ontwikkelen. Waarbij in die hotels duurzaamheid de 
onderscheidende factor is, met onder andere grijs-
watercircuits voor de toiletten. In Groot-Brittannië doen 
we vooralsnog kleinere recreatieprojecten, tot rond de 
100 vakantiewoningen.’  

Hoeveel ontwikkelingen hebben jullie nu in de 
pijplijn?  
‘Op dit moment hebben we tientallen projecten 

onder handen, van initiatie tot realisatie en uitvoering. 
Zo ontwikkelen we in Westerbork het park de Drentse 
Lagune, 114 woningen, met 16 woningvarianten, een 
centrumgebouw met zwembad en restaurant. Daar staat 
de beleving van het door ons aangelegde strandmeer 
centraal. Alle woningen zijn vrijstaand en worden 
gebouwd op royale percelen eigen grond en hebben een 
privéstrand of steiger, waardoor je een mooi uitzicht 
hebt over het water. Een ander project - nu in de verkoop 
- is Brabantse Wal, met 97 woningen op 10 hectare. 
Middenin de overweldigende natuur van de Wouwse 
Plantage, zo’n beetje op het snijpunt van Noord-Brabant, 
Zeeland en België.’  

De natuur, natuurbeleving, is belangrijk bij jullie 
projecten?  
‘Onze projecten zijn inderdaad vaak bijzonder 

omdat er veel ruimte is voor de natuur. Ieder project 
moet niet alleen passen binnen de kaders van het 
bestemmingsplan, maar ook van de - deels onszelf 
opgelegde - natuurontwikkeling. Wij vinden het mooi 
als we families uit de stad de natuur kunnen laten zien, 

‘ Wij werken 
met regionale 
bouwondernemingen, 
die de lokale markt 
goed kennen’
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Klaas OdinK

Verwacht je dat eind 2022 

huurprijzen voor retailpanden 

op a1 locaties verder zijn 

gedaald?

nee 

Wat is je favoriete retailmerk?

Bol.com 

Welk retailmerk heeft volgens 

jou de beste strategie online 

en offline?

Bol.com

Welke winkelstad wil je dit 

jaar bezoeken om inspiratie op 

te doen?

Maastricht

Wat zijn jouw top drie 

winkelcentra? 

- dusseldorf

- Maastricht

- Hamburg

Wat is je top 3 favoriete 

concepten in winkelgebieden? 

- Mc donalds

- la Place

- Hema

Wie of welke partij is de 

retailbelofte van het jaar?

CoolBlue

Welk nieuw Retail concept 

willen we zien landen in 

nederland? 

Manufactum 

Hoe oud ben je: 

51 

Waar groeide je op: 

lutten, gemeente Hardenberg 

(Overijssel) 

in welke stad/dorp ligt je hart: 

lutten 

Ben je geworden wat je wilde 

worden: 

Ja, van kinds af aan 

architect willen worden. 

Projectontwikkelaar benaderd 

de creativiteit van de 

architect 

Ben je geworden wie je wilde 

worden: 

Ja 

Waar ben je graag als je even 

tijd voor jezelf nodig hebt: 

Thuis 

Binnen- of buitenmens: 

Buitenmens 

introvert of extravert: 

introvert 

sporter of studiebol: 

sporter 

socialist of kapitalist: 

Kapitalist 

Risico’s mijden of nemen: 

nemen 

luisteren of spreken: 

luisteren 

tonen, beleven. Onze projecten zijn niet in de wildlands 
gesitueerd, maar je kunt de natuur er wel echt beleven. 
We zetten bijvoorbeeld mussen- en vleermuiskasten 
en insectenhotels neer. Of andere stimulansen voor 
de leefomgeving van dieren. Op die manier ga je als 
gebruiker de natuur ook werkelijk waarderen. Verder 
proberen we bij al onze locaties telkens alles opnieuw en 
uniek ‘aan te vliegen’. Voor ieder project ontwerpen we, 
met oog voor sfeer en beleving, nieuwe recreatieparken 
en proberen we nieuwe dingen uit, die naar ons idee het 
beste passen bij de locatie.’ 

 
Werkelijk iedere keer iets nieuws?   
‘Dat proberen we wel. Een ander type woningen, 

de infrastructuur van het terrein weer wat anders. 
Ook omdat je wil aansluiten bij de omgeving. Wat 
gechargeerd gezegd, als je naar Limburg op vakantie 
gaat, wil je niet in een Zeeuwse boerderij zitten. En in 
Friesland kom je niet voor de heuvels, meer eerder voor 
de watersport. Daarnaast werken wij met architecten 
die veel ervaring hebben met recreatiewoningen en die 
werkelijk ten dienste willen staan van de opdrachtgever 
en later de gasten. Met andere woorden, wij werken 
niet met architecten die er vooral mee bezig zijn met 
of hun project in het Jaarboek Architectuur komt. We 
zijn een zelfstandig bedrijf, zonder aandeelhouders. De 
projectmanagers krijgen ook geen omzetgerelateerde 
bonus. Dat zijn vaak verkeerde triggers, die ten 
koste gaan van de kwaliteit van het project zelf. We 
nemen graag met iets minder genoegen in plaats 
van het onderste uit de kan te willen. Zodat je samen 
iets moois neerzet en telkens weer gevraagd wordt 
voor nieuwe parken en ontwikkelingen. Verder is de 
duurzaamheid belangrijk. Dan gaat het niet alleen over 
energie. Maar zeker ook om de juiste materialisatie 
van de recreatieparken en woningen. Zodat alles er na 
tien, twintig jaar nog steeds goed uitziet. Dan blijft de 
investering voor eigenaren ook goed.’  

Zijn er dan zoveel slechte vakantieparken?  
‘Er zijn genoeg liefdeloze projecten neergezet, alleen 

maar voor winstmaximalisatie. Vaak zie je dan na een 
tijdje dat de locatie toeristisch toch niet goed genoeg 
was. Dan probeert de eigenaar of eigenaren vervolgens 
nog wat geld te verdienen met semi-permanente 
bewoning of andere ongewenste activiteiten. Dan is het 
ten dode opgeschreven als vakantiepark. Ons voorstel 
zou zijn, beëindig alle parken die niet meer voldoen. 
Geef die terreinen terug aan de natuur. En ontwikkel 
vervolgens op locaties die toeristisch wel geschikt zijn 
nieuwe recreatieparken.’  

Wie is je grote voorbeeld: 

Ouders 

Werken of vrij zijn: 

Werken 

Fietsen of auto:

 auto 

Thuis koken of buiten de deur 

eten: 

Thuis koken 

Wat is je levensfilosofie: 

Wie goed doet, goed ontmoet 

Passie voor: 

architectuur 

Grootste inspiratie: 

leonardo davincie

dit raakt mij persoonlijk: 

Onbetrouwbaarheid 

Topserie netflix: 

The Good Wife (wordt helaas 

niet meer uitgezonden) 

Favoriet vervoersmiddel: 

auto 

Doen jullie de ontwikkeling en verhuur alleen?  
‘Bij de ontwikkeling en de verhuur van de 

recreatiewoningen werken we meestal samen 
met Landal. We hebben daarnaast een eigen 
makelaarskantoor voor de verkoop van de woningen, 
Kolax Second Homes. Die woningen verkopen we 
overwegend aan particuliere beleggers. Die op hun beurt 
de woningen laten verhuren door Landal. Daarnaast 
kan een eigenaar circa tien weken per jaar gebruik 
maken van de eigen woning. Dat is toch geweldig, dat 
je tegen familie of vrienden kunt zeggen: als je een 
weekje weg wil, kun je in mijn recreatiewoning. En 
het mooie van de verhuur-constructie van Landal is 
dat ieder woningtype op een park in een pool zit, naar 
type en grootte. Vervolgens worden de huurinkomsten 
per pool gelijkelijk verdeeld onder de eigenaren in de 
betreffende pool. Als belegger kun je rekenen op een 
nettorendement van circa 4 tot 5%. Daarnaast zijn de 
recreatiewoningen in deze tijd van stijgende inflatie een 
extra interessant beleggingsobject.’

 Krijgen jullie al extra verzoeken tot investering in 
verband met de oplopende inflatie?    
‘De meeste beleggers bij ons hebben geen 

financiering nodig. Dat zijn mensen die doorgaans 
hard gewerkt hebben voor hun geld en niet willen dat 
het minder waard wordt. Sparen op de bank levert nog 
steeds niets op en kost geld. Dus inderdaad merken we 
nu extra vragen over de beleggingsmogelijkheden in 
recreatiewoningen’  

Tenslotte, zijn jullie uitsluitend actief in 
vakantiewoningen?  
‘Indien er zich een buitenkans voor doet ontwikkelen 

we ook wel eens een regulier woningproject. Maar een 
andere tak van sport die we wat vaker beoefenen is tiny 
houses. In samenwerking met Wichmann & Partner 
uit Duitsland ontwikkelen, realiseren en verkopen wij 
tiny houses, niet alleen voor de recreatiesector maar 
ook voor reguliere bewoning. Het zijn ‘winterharde’ 
woningen die verplaatsbaar zijn. Eventueel achter de 
auto kunnen worden vervoerd. Erg leuk om dat er bij te 
doen.’

‘ Er zijn genoeg 
liefdeloze projecten 
neergezet, 
alleen maar voor 
winstmaximalisatie’

‘ Wij vinden het 
mooi als we 
families uit de 
stad de natuur 
kunnen laten zien’

Ultieme ontspanning: 

Zondagmiddag chill  

Beste sportprestatie: 

Fietsen 

Guilty pleasure: 

lekker eten 

Waaruit bestaat een perfecte 

dag voor jou: 

Rustig ontbijten, werk, 

lunch,werk, diner, 

vrijetijd 

Voor wat in het leven ben je het 

meest dankbaar: 

Gezondheid 

is er iets waarvan je al heel 

lang droomt: 

nee 

als je morgen zou kunnen 

wakker worden met een goede 

eigenschap of talent erbij, wat 

zou dat zijn: 

Meertalig lezen en schrijven


