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Omringd door prachtige natuur- en duingebieden, 
grenzend aan het heldere water van het Haringvliet 
en dicht bij het historische centrum van Hellevoetsluis 
wordt Duyn Parc Hellevoetsluis ontwikkeld. 

Gelegen op een schitterende locatie in een prachtige, 
waterrijke omgeving, waar u in alle rust en luxe kunt 
genieten van uw vrijheid. Duyn Parc Hellevoetsluis is 
de perfecte uitvalsbasis om de veelzijdige omgeving 
te ontdekken en te beleven. Van een uitstapje naar  
het nabijgelegen Rotterdam tot lange wandelingen 
of een mooie fietstocht in de naburige duingebieden. 
In een mum van tijd bent u in de aantrekkelijke 
badplaats Rockanje, met misschien wel het mooiste 
strand van Nederland. 

Stelt u zich eens voor: uw eigen luxe recreatievilla  
op een unieke plek aan de kust, duurzaam gebouwd 
en eventueel afgestemd op uw persoonlijke wensen.  
Geniet van de rust, de ruimte en de smaakvolle 

inrichting, alleen met een goed boek of gezellig 
samen met vrienden en familie. De vrijstaande 
recreatievilla’s worden traditioneel gebouwd en 
liggen op grote percelen eigen grond. Door de ruime 
opzet, de optimale lichtinval en het gebruik van
natuurlijke materialen gaat uw villa helemaal 
op in de omliggende natuur. 

In het beschreven decor realiseren wij met trots 
Duyn Parc Hellevoetsluis. Een uniek park met 
26 luxe recreatievilla’s van hoogstaande kwaliteit 
gelegen op een absolute toplocatie aan de kust. 

Investeert u voor een aantrekkelijk rendement 
uit verhuuropbrengsten, droomt u al jaren van 
een tweede woning voor eigen gebruik of kiest 
u juist voor een combinatie van beide? 
Bij Duyn Parc Hellevoetsluis heeft u alle vrijheid 
en wordt alles voor u tot in de puntjes geregeld.

DUYN PARC 
HELLEVOETSLUIS

Welkom op
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UNIEKE LIGGING

Hellevoetsluis

Strand 
Hellevoetsluis

Quackgors

Heliushaven

Quackjeswater

Quackstrand

Noordzee

Haringvlietdam

Rockanje
strand

Vuurtoren

Haringvliet

Buiten genieten, binnen handbereik 
Door zijn schitterende ligging aan het Haringvliet vormt Hellevoetsluis van oudsher de verbindende schakel 
tussen de kust en het Zuid-Hollandse achterland. De levendige handel en de doorvaart naar Rotterdam 
deden de vestingstad floreren en zette de stad op de kaart als kloppend hart van de regio. Vandaag de dag 
mogen we Hellevoetsluis eigenlijk een onontdekte parel noemen. De stad heeft alles wat u zoekt, maar staat 
nog niet scherp op het netvlies van de toerist.
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Spijkenisse

Rockanje

Oostvoorne

Tinte Zwartewaal

Vierpolders

Heenvliet
Geervliet

Abbenbroek

Zuidland

Simonshaven HekelingenOudenhoorn

Spui

Oude Maas

Haringvliet

Oostvoornse Meer
Voorne-Putten

Nieuwenhoorn

Maasvlakte
Rotterdam

WESTVOORNE BRIELLE

Brielle

HELLEVOETSLUIS
NISSEWAARD

Grevelingenmeer

Ouddorp

Brielse Meer

ROTTERDAM

Noordzee

Brielse Meer

Brouwersdam

ROTTERDAM
45 MIN

Brouwersdam

Oostvoornse Meer

Westvoorne ca. 3 km

Rockanje ca. 5 km

Brielle ca. 12 km

Ouddorp ca. 18 km

Nissewaard ca. 22 km

Zeeland ca. 40 km

Rotterdam ca. 43 km

Antwerpen ca. 100 km

Afstanden vanaf het park

Voorne-Putten
Hellevoetsluis ligt op het eiland Voorne-Putten. Nergens anders vindt u een grotere 
variatie in belevenissen en ervaringen. Van brede zandstranden, unieke natuurgebieden, 
historische havens tot moderne architectuur. Een uniek gebied vol onbegrensde contrasten, 
welke ook de vier gemeenten op het eiland kenmerken: watersportstad Hellevoetsluis, 
natuurlijk Westvoorne, cultuurhistorisch Brielle en de unieke mix van dorp en stad  
in Nissewaard.
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ONTDEK
de veelzijdige 

omgeving
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HALLO!
HELLEVOETSLUIS
Hellevoetsluis ligt op het Zuid-Hollandse eiland Voorne-Putten en vormt 
de verbindende schakel tussen het bruisende Rotterdam en de kalmte en 
ruimte van Zeeland. Duyn Parc Hellevoetsluis vormt de perfecte uitvalsbasis 
om de veelzijdige omgeving te ontdekken en in alle rust en luxe te recreëren.

Zo vindt u er een sfeervolle oude haven met heerlijke terrassen en uitstekende 
restaurants, dat is optimaal genieten! Het gezellige historische centrum 
kenmerkt zich door een indrukwekkende vereniging van oude en nieuwe 
architectuur, elke wandeling is weer een ontdekkingstocht. Daarnaast is 
Hellevoetsluis ook nog eens omringd door water, duinen en een prachtig 
natuurlandschap. Alleen dat al maakt de plaats erg aantrekkelijk voor 
een uitgebreid bezoek. 

Er valt hier genoeg te beleven! 
Meer geïnteresseerd in de historie? De oude verdedigingswerken en 
de maritieme musea kunnen de uitvalbasis vormen voor een kennismaking
met het luisterrijke verleden van het vestingstadje. En, even onder ons, 
vergeet u op gezette tijden niet even te genieten van de prachtige kleuren 
boven de stad? De zee verrast u voortdurend met haar spel met de elementen. 
Kortom, een bezoek aan Hellevoetsluis is steevast een dag die garant staat 
voor nieuwe herinneringen. 
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Grenzeloos genieten van
een veelzijdige omgeving

HOTSPOTS
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1 De ruimte en rust van de duingebieden. Hier kunt u 

heerlijk struinen door de duinen of vogels spotten langs 

de zandwegen of dijken. Geniet, te voet of op de fiets, van 

de vele vergezichten die het landschap te bieden heeft. 

Vrijwel direct aan het park, achter de duinen, ligt het 

beschermde natuurgebied Quackgors. Vanaf het park 

fietst of wandelt u via het Gorzenpad over geheimzinnige 

polder- en duinweggetjes door een adembenemend 

stukje natuur aan het Haringvliet.

2 Het licht glooiende landschap leent zich bij 

uitstek voor de golfsport. Menig golfliefhebber 

heeft al afgeslagen op een van de vele golfbanen 

in de omgeving van Duyn Parc Hellevoetsluis.

 

3 Domein de Vier Ambachten is niet alleen een 

wijngaard waar heerlijke wijnen en ciders gemaakt 

worden, maar ook een proeftuin om te genieten van 

al het lekkers. Maak een aangename wandeling tussen 

de druivenranken en maak een stop om te proeven 

van de plaatselijke wijn. U waant zich in Zuid-Europa!

4 Ouddorp, op de kop van Goeree-Overflakkee. 

In het gezellige centrum van deze plaats komen historie, 

shoppen en culinair genieten samen. Even buiten 

het dorp vindt u vuurtoren het Westhoofd, een markant 

baken en ijkpunt tijdens elke wandeling aan het strand.

5 De historische vestingstad Brielle, ook wel bekend als 

Den Briel, met haar monumenten wordt omgeven 

door water en polders. In het oude centrum van de stad 

komen liefhebbers van historie zeker aan hun trekken, om 

van de culinaire enthousiastelingen nog maar te zwijgen. 

6 De vestingwerken van Hellevoetsluis, historische stad 

aan het Haringvliet. Vanaf het begin van de 17e eeuw 

was Hellevoetsluis een legerplaats en marinehaven. 

Gebouwen die daar tegenwoordig nog aan herinneren 

zijn de kazerne Fort Haerlem, een kruittoren en diverse 

gerestaureerde barakken. Een bezoek meer dan waard.

  

7 De horecagelegenheden in Hellevoetsluis bieden 

genoeg opties om culinair te genieten, een terrasje te 

pakken of gezellig samen te borrelen. De vesting biedt 

een gemoedelijke en historische sfeer met verschillende 

leuke restaurants en cafeetjes om met vrienden en 

familie samen te komen.

8 Met een lengte van wel 8,5 kilometer en gemiddeld  

70 meter breed vormt het uitgestrekte strand van 

Rockanje een ideale plek om te vertoeven.

Hier kunt u relaxen, (water)sporten of eenvoudigweg van 

het uitzicht genieten en uiteraard heeft u de keuze tussen 

diverse populaire strandpaviljoens. Schuif aan en geniet 

van een heerlijke pan mosselen, een lokaal speciaal 

biertje of een zalig glas wijn. 

9 Maar de belangrijkste trekpleisters blijven toch de zee 

en de kust zelf. De prachtige blauwe tinten vormen de 

perfecte achtergrond voor een dagje puur genot. 
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Vanuit uw vakantievilla wandelt u zo naar 
het Quackstrand aan het Haringvliet. 
Het ligt praktisch in de achtertuin van Duyn 
Parc Hellevoetsluis. In de gezellige vesting 
van Hellevoetsluis ligt het Piratenstrandje, 
een gemoedelijk strandje vlak bij de vuurtoren 
met een groot piratenschip waar de kinderen 
zich heerlijk kunnen uitleven. Aan de andere 
kant van de Haringvlietdam – op nog geen 5 km 
afstand - ligt het schitterende Badstrand van  
Rockanje met verschillende gezellige strandtenten 

waar u kunt loungen, lunchen of dineren. 
Op gezette tijden is ook uw trouwe viervoeter 
hier van harte welkom. Het strand loopt zeer 
langzaam af richting de zee, dus voor kinderen 
een waar waterparadijs. 

Het Maasvlaktestrand is een breed zandstrand 
met tal van recreatiemogelijkheden op zo'n 20 km 
afstand van het park. Vooral het noordelijker 
gelegen sportstrand is populair bij watersport-
liefhebbers.

DE KUST
HIER WIL JE STRANDEN
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Zee, zon 
en strand; 
een gouden 
combinatie!
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Omringd door de natuur, grenzend aan het water van 
het Haringvliet en dicht bij het historische centrum van 
Hellevoetsluis wordt Duyn Parc Hellevoetsluis ontwikkeld. 
Een kleinschalig park met 26 luxe recreatievilla’s van 
hoogstaande kwaliteit op een absolute toplocatie!

De 6- en 8-persoons villa’s staan op ruime kavels eigen 
grond. Ze zijn luxe afgewerkt en beschikken over een hoge 
mate van comfort.

Door het gebruik van vides en grote raampartijen heeft 
elke recreatievilla optimaal contact met de tuin. Geniet van 
de zonnestralen die de woonkamer binnenvallen of ontbijt 
lekker beschut op uw overdekte terras. 

Op Duyn Parc Hellevoetsluis is het een heel jaar door 
optimaal genieten. De vakantievilla’s worden gerealiseerd 
in het type Capaz of het type Dante. Bij het type Capaz 
heeft u de keuze uit een 6- of 8-persoons villa. De Dante is 
een 8-persoons villa waarbij u kunt kiezen voor de prachtige 
rietgedekte variant.

Naast het gebruik van duurzame materialen zijn de vakantie-
villa’s compleet gasloos en voorzien van een eigen warmte-
pomp en zonnepanelen. De veelzijdige omgeving, de ligging 
aan de kust, de serene rust, de royale percelen en de luxe 
afwerking van de duurzame recreatievilla's maken 
Duyn Parc Hellevoetsluis uniek in zijn soort.

HET PLAN
DUYN PARC 
HELLEVOETSLUIS
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1

Duinweg

EntreeL E G E N D A

Capaz 6- en 8-persoons

Dante 8-persoons

Receptie1

Speelveldje2

Recreatievilla's:

Voorzieningen:

2
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RECREATIEVILLA'S
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Daarom Duyn Parc Hellevoetsluis
•   Royale recreatievilla’s voor 6 en 8 personen 
•   Gelegen op een toplocatie aan de kust
•   Vrijstaand op ruime kavels eigen grond
•   Verhuur en/of eigen gebruik
•   Zonnige tuinen inclusief overdekt terras en buitenberging
•   Twee privéparkeerplaatsen op eigen grond
•   Compleet gasloos, met warmtepomp en zonnepanelen 
•   Traditioneel gebouwd met duurzame materialen
•   Compleet ingerichte keuken en luxe sanitaire voorzieningen



6-persoons villa

Graag stellen wij de 6-persoons Capaz aan u voor. 
Een villa die voorziet in alle luxe en comfort, waarin 
het elke dag weer heerlijk toeven is. De architect 
heeft zich bij het ontwerp laten inspireren door  
traditionele schuurwoningen. Dit is onder andere 
terug te zien in het gebruik van natuurlijke 
materialen en landelijke details.

Deze 6-persoons villa beschikt over een ruime 
woonkamer met zithoek, een ruime open keuken, 
drie comfortabele slaapkamers en twee luxueuze 
badkamers met inloopdouche. De badkamer op 
de eerste verdieping beschikt ook over een ligbad 
en een 2-persoons sauna. 

Mogen wij u nog even wijzen op de vides? 
Deze zorgen voor een ruimtelijk karakter en 
extra veel lichtinval. 

Buiten is het heerlijk relaxen op het zonnige terras 
met uitzicht op uw ruime tuin. Het zal u aan 
niets ontbreken in deze parel van een villa.

Type
CAPAZ
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Kenmerken
•   Royaal kavel eigen grond
•   Ruime entree en woonkamer
•   Compleet ingerichte luxe keuken
•   Drie royale slaapkamers
•   Twee luxe badkamers
•   2-persoons sauna
•   Schuifpui naar overdekt terras
•   Separaat toilet op verdieping en begane grond
•   Licht en ruimtelijk karakter door twee vides
•   Inpandige berging
•   Aparte buitenberging 
•   Zonnige tuin 
•   Twee privéparkeerplaatsen op eigen grond
•   Traditionele bouw met pannendak
•   Bruto vloeroppervlakte van ca. 162 m2
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Begane grond

6-persoons villa

CAPAZ
Type
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Verdieping



6-persoons villa

CAPAZ
Type
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Begane grond Verdieping



De vides zorgen 
voor een extra 
ruimtelijk karakter  
en een lichte 
woonkamer.
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Ten opzichte van de 6-persoons heeft deze 
8-persoons Capaz een extra slaapkamer en 
badkamer op de eerste verdieping. Uiteraard is  
ook deze moderne uitvoering van de traditionele 
schuurwoning weer van alle gemakken voorzien.

Van een ruime woonkamer met aangename 
zithoek en een open keuken tot aan vier comfortabele 
slaapkamers en drie luxueuze badkamers met
inloopdouche. De badkamer op de eerste 
verdieping beschikt ook over een ligbad en 
een 2-persoons sauna. 

Vanaf het aangrenzende terras geniet u van uw 
ruime tuin of bewondert u de prachtige eiken-
houten details in de architectuur van uw woning. 

CAPAZ
Type
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8-persoons villa
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Kenmerken
•   Royaal kavel eigen grond
•   Ruime entree en woonkamer
•   Compleet ingerichte luxe keuken
•   Vier royale slaapkamers
•   Drie luxe badkamers
•   2-persoons sauna
•   Schuifpui naar overdekt terras
•   Separaat toilet op verdieping en begane grond
•   Licht en ruimtelijk karakter door een vide
•   Inpandige berging
•   Aparte buitenberging 
•   Zonnige tuin 
•   Twee privéparkeerplaatsen op eigen grond
•   Traditionele bouw met pannendak
•   Bruto vloeroppervlakte van ca. 165 m2



Begane grond

8-persoons villa

CAPAZ
Type
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Verdieping
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Begane grond Verdieping

8-persoons villa

CAPAZ
Type
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Maar liefst 
4 ruime 
slaapkamers.
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Met gepaste trots presenteren wij u de Dante! 
Deze fraai gemodelleerde villa biedt plaats 
aan acht personen die in alle luxe willen genieten 
van hun ultieme buitenverblijf. Ook hier heeft 
de architect zich laten inspireren door traditionele 
schuurwoningen, wat zich vertaald heeft naar 
opvallende details als eikenhouten gebinten en 
balken. Type Dante is er in twee uitvoeringen, zowel 
met een klassiek pannendak als met een rieten dak. 

Via de entree komt u in de ruime living bestaande 
uit een gezellige eethoek en een luxe open keuken 
met modern kookeiland.
De Dante wordt gerealiseerd met vier comfortabele 
slaapkamers en drie luxueuze badkamers met 
inloopdouche. Op de eerste verdieping beschikt 
de ene badkamer ook over een ligbad, terwijl de andere 
badkamer zelfs voorzien is van een 2-persoons sauna. 
Niet alleen binnen, maar ook buiten is het heerlijk 
om te relaxen, bijvoorbeeld vanaf het overdekte 
lounge terras met uitzicht over de zonnige tuin. 

DANTE
Type
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8-persoons villa



Kenmerken
• Royaal kavel eigen grond
• Ruime entree en woonkamer
• Compleet ingerichte luxe keuken
• Riant balkon op eerste verdieping
• Vier royale slaapkamers
• Drie luxe badkamers
• 2-persoons sauna
• Schuifpui naar overdekt lounge terras
• Separaat toilet op verdieping en begane grond
• Licht en ruimtelijk karakter door een vide
• Inpandige berging
• Aparte buitenberging 
• Zonnige tuin 
• Twee privéparkeerplaatsen op eigen grond
• Traditionele bouw met pannendak of rieten dak
• Bruto vloeroppervlakte van ca. 167 m2
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8-persoons villa

DANTE
Type

Begane grond
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Verdieping
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Begane grond Verdieping

8-persoons villa

DANTE
Type
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Ruimte, 
licht en luxe,
dat is Dante!
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Duurzaamheid staat bij Duyn Parc Hellevoetsluis hoog in het 
vaandel. Om die reden is geen enkele villa aangesloten op gas, 
maar volledig voorzien van warmtepompen en zonnepanelen. 
Vanzelfsprekend wordt bij de bouw van de woningen gekozen 
voor het gebruik van duurzame materialen en energiebewuste 
bouwtechnieken.

GROEN 
& DUURZAAM
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Wij laten de keus aan u. Investeert u voor een 
aantrekkelijk rendement uit verhuuropbrengsten 
dan heeft u de keuze uit twee verschillende interieur-
pakketten. Deze zijn gebaseerd op een luxe beachstijl 
of een stoere industriële stijl. Beide pakketten zijn 
smaakvol, van hoge klasse en met uiterste zorg door 
ons samengesteld. Precies wat u mag verwachten 

bij een luxueuze vakantiewoning. Investeert u in een 
tweede woning geheel voor eigen gebruik, dan heeft 
u naast de keuze uit twee interieurpakketten ook nog 
de keuze om uw droomvilla geheel naar uw eigen 
woonwensen in te richten. De villa zal dan zonder 
inrichting opgeleverd worden.

SFEERVOL 
INTERIEUR 
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ZORGELOOS 
INVESTEREN 
& GENIETEN 
GAAN SAMEN
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Investeert u voor een aantrekkelijk rendement uit 
verhuuropbrengsten, kiest u voor eigen recreatief 
gebruik of juist voor een combinatie van beide? 
Als eigenaar kiest u altijd voor een verhouding 
tussen verhuur en eigen gebruik die het beste 
bij uw wensen past. 

Solide verkoopteam
Voor de verkoop is er gekozen voor een ervaren 
en solide partner: Roompot. Met meer dan 50 jaar 
ervaring en kennis van recreatief onroerend goed 
staat het verkoopteam garant voor waardevast 
beleggen en recreëren op absoluut topniveau.

Compleet plaatje
De verwachtingen met betrekking tot de verhuur-
resultaten zijn bijzonder goed te noemen. 
Natuurlijk draagt de grote vraag van toeristen naar 
verblijfsaccommodaties in deze regio daaraan bij. 
Echter, het succes van uw investering zal vooral  
te danken zijn aan de prachtige ligging in een 
veelzijdige omgeving, de intieme en ruime opzet  
van het park, de royale percelen en de luxe afwerking  
van de recreatievilla's. Dit alles maakt het plaatje  
echt compleet!

Verhuur
Alles wordt tot in de puntjes voor u geregeld, waarbij 
de focus ligt op volledige ontzorging op hoogstaand 
niveau. BHVK uit Burgh-Haamstede zal de verhuur 
op professionele wijze verzorgen. Om een optimaal 
bezettings- en omzetniveau te realiseren, slaat BHVK 
op het gebied van verhuur de handen ineen met 
marktleider Roompot.
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KEUZES TE OVER
De keuzevrijheid blijft niet beperkt tot het gebruik of de inrichting van uw recreatievilla, 
ook qua bouw zijn er diverse mogelijkheden. U kunt denken aan een extra buitenterras 
of een laadpaal voor uw elektrische auto. Elke villa wordt zoveel mogelijk afgestemd 
op uw persoonlijke wensen. Wij gaan graag met u in gesprek over uw ideeën en 
dromen en uiteraard met maar één doel: zorgeloos genieten!



Algemeen
Deze projectdocumentatie is met zorg samengesteld. 
Dat neemt niet weg dat het kan voorkomen dat informatie 
onvolledig, onjuist of niet actueel is of dat er toch wijzigingen 
kunnen plaatsvinden. Er kunnen onder meer wijzigingen 
voortkomen uit nadere wensen, eisen of besluiten van 
overheden en/of nutsbedrijven en om andere redenen. 
Tevens behouden wij ons het recht voor om wijzigingen 
aan te brengen in materialen en afwerking.

Beeldmateriaal
Het beeldmateriaal in deze brochure (waaronder ook  
de artist impressions) is slechts bedoeld om u een algemene 
indruk te geven van het recreatiepark en de woningen. 
Het beeldmateriaal is uitdrukkelijk niet bindend. Aan het 
beeldmateriaal kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. 

Tekeningen en maatvoeringen
Het ontwikkelen van een project is een voortdurend proces, 
waarbij naarmate dit proces vordert, een steeds verdere 
verfijning en bijstelling van het ontwerp plaatsvindt. 
De situatietekeningen, plattegronden en de illustraties 

die in deze brochure zijn opgenomen, betreffen dan ook 
momentopnamen. Wijzigingen met betrekking tot maatvoering, 
juiste ligging, terreinafwerking, hoogteverschillen c.q. taluds, 
groenstroken, inrichting tuin, voetpaden, parkeervoorzieningen en 
dergelijke kunnen zich dan ook voordoen. Aan de plattegronden, 
illustraties, andere afbeeldingen, maatvoeringen etc. kunnen 
dan ook geen rechten worden ontleend. 

Maten
De maten op de tekeningen zijn circa maten, uitgedrukt in 
centimeters of millimeters. Indien deze maatvoering tussen 
de wanden is aangegeven is daarbij nog geen rekening 
gehouden met enige wandafwerking. Aan de maten kunnen 
geen rechten worden ontleend. 

Verkoop
De verkoop van de recreatievilla’s geschiedt op basis van 
technische omschrijvingen, verkooptekeningen en nog te sluiten 
overeenkomst(en). De rechtsverhouding tussen partijen zal worden 
bepaald door de inhoud van de koopovereenkomst(en). Aan de 
inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. 

DISCLAIMER

C O N T A C T

Duin Parc Hellevoetsluis B.V.

ONTWIKKELING:

+31 (0)113 - 303030
realestate@roompot.nl

VERKOOP:

bhvkleisure.com

VERHUUR:

Versie: april 2022
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