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OVER VAKANTIEPARK ERVE RAEWYCK

Investeren in unieke recreatiewoningen voor hondenliefhebbers

Erve Raewyck in Radewijk is een nieuw, kleinschalig recreatiepark in het Overijsselse Vechtdal waar mensen 

én honden volgens een uniek concept de vakantie van hun leven kunnen vieren. Buitenlust en Prins Petfoods 

ontwikkelen op dit park op zeer riante kavels 35 luxe, duurzame en diervriendelijke recreatiewoningen, 

die helemaal gericht zijn op vakantie met honden. 
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Opzet

Bij het park vol rust en ruimte horen een centrumgebouw met receptie, horeca met terras, 

een buitenspeelruimte voor de kinderen, een in passende stijl vormgegeven groepsaccommodatie 

voor grotere gezelschappen en een overdekte trainingshal, waar professionals hun kennis met 

hondeneigenaren kunnen delen. Het beheer van de locatie en de horeca is in handen van een 

zeer ervaren en gedreven echtpaar, dat zal zorgen dat het de gasten aan niets ontbreekt.

Hondenparadijs

Heel bijzonder is het Prins Plaza, een maar liefst 4.000 vierkante meter groot speelparadijs voor 

honden met onder meer een speeltuin, snuffeltuin, graaftuin, snuitgolfbaan en zwemvijver speciaal 

voor viervoeters. Daarbij hoort een terrein met een bootcamp parcours waarop mens en hond samen 

actief kunnen zijn. Al dan niet onder begeleiding welke in arrangementen zal worden aangeboden.

Over Radewijk

Radewijk telt 650 inwoners en is een van de kleinere kernen van de gemeente Hardenberg, gelegen in 

wat wel het puntje van de neus van de provincie van Overijssel wordt genoemd en aan drie zijden is 

omgeven door Duitsland. Het is de ideale plek voor rustzoekers en stiltegenieters. Zoals het Radewijker 

volkslied het omschrijft:

 In een uithoek van ons landje 
Aan de grens van ’t Duitse rijk
Daar ligt een stil en eenzaam plaatsje 
 ’t Is de buurtschap Radewijk



6

Fact & f igures
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Fact & f igures
Onderzoek Prins Petfoods november 2020
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Uniek concept 
Prins plaza

Over Prins Plaza
Het delen van kennis met consumenten en dierprofessionals is 

een van de belangrijkste kernwaarden van Prins Petfoods. Dat 

komt tot uiting in het unieke Prins Plaza, dé ontmoetingsplek voor 

hondenliefhebbers en hun viervoeters met tal van mogelijkheden 

op maar liefst 4000 m2.

De bij de Plaza aanwezige hondenschool biedt een uitgebreid 

aanbod aan activiteiten waaraan hondeneigenaren tijdens hun 

vakantie kunnen deelnemen. Golfen met de hond? Het kan op 

de snuitgolfbaan en is leuk voor het hele gezin! Van lekker relaxen 

in de snuffeltuin tot samen fit worden op het naastgelegen 

bootcamp parcours van 1,2 hectare. Het aanbod staat garant voor 

een heerlijke vakantie waarbij honden meer dan welkom zijn. 

Niet alleen voor individuele hondenbezitters maar ook voor 

groepen als rasverenigingen en hondensportclubs is Prins Plaza 

uitermate geschikt. De groepsaccommodatie en overdekte 

trainingshal maken het mogelijk eenvoudig trainingsweekenden 

te organiseren. 
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Over Prins Petfoods
Bij Prins Petfoods, initiatiefnemer van Prins Plaza, werken mensen met passie voor dieren. 

Hoogwaardige, 100% natuurlijke honden- en kattenvoeding is de specialiteit van het 

familiebedrijf in Veenendaal, dat sinds 1963 staat voor gezonde voeding, kennis en 

dierenwelzijn. Daarbij staan drie pijlers centraal: 

Producten: de liefde voor huisdieren en de gezondheid en het welzijn van dieren in het 

algemeen staan bij Prins altijd centraal. Vanuit deze visie maakt het bedrijf katten- en 

hondenvoeding met natuurlijke ingrediënten van hoge kwaliteit.

Educatie: dierenwelzijn begint met educatie. Daarom deelt Prins via verschillende labels 

kennis en ervaring. Dat gebeurt onder meer via eigen opleidingen, een veterinair trainings-

centrum en een eigen uitgeverij. 

Experience: Prins maakt van het houden van huisdieren een beleving. In het Prins 

Bezoekerscentrum kunnen bezoekers zien wat het bedrijf onder gastvrijheid en passie 

voor dierenwelzijn verstaat. 

Welkom in de wereld van Prins!

www.prinspetfoods.nl

Mariska van Gelder 
Experience director - 
Prins Petfoods

‘Huisdieren zijn een belangrijk 

onderdeel van het gezin. Uit 

ons onderzoek blijkt dat bijna 

60 procent van de eigenaren 

zijn/haar huisdier meeneemt op 

vakantie. Vanuit Prins Petfoods 

organiseren we daarom samen 

met experts al jaren weekenden 

met sport en fun voor honden, 

onder meer op vakantieparken. 

Op een verantwoorde manier met hond actief zijn, 

om zo een nóg sterkere band te krijgen met je dier. 

Via Prins Plaza kunnen we het hele jaar door on-

dersteuning en begeleiding bieden. Zo kan het hele 

gezin genieten van een heerlijke hondenvakantie, 

helemaal op maat.’
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Locatie & omgeving

Ontdek de omgeving

Erve Raewyck ligt in het natuurrijke en groene Vechtdal, waar 

de Overijsselse Vecht al kronkelend zijn weg vindt. Naast 

prachtige bossen en uitgestrekte vlaktes biedt de omgeving 

ook authentieke dorpjes, dynamische steden en veelzijdig 

vermaak. Wandelen, fietsen, winkelen of een dagje cultuur 

snuiven, dat kan hier allemaal. 

Wandelen & fietsen

Wandelaars en fietsers komen in het Vechtdal prima aan hun 

trekken. Het uitgebreide wandel- en fietsnetwerk voert via 

smalle paadjes of oude beukenlanen langs pittoreske dorpjes, 

statige landgoederen, eeuwenoude bossen en uitgestrekte 

heidevelden. Er zijn verschillende natuurgebieden met reeën 

en roofvogels.
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Locatie & omgeving

Cultuur snuiven

Liever een dagje shoppen, of een museum bezoeken? Vestingstad 

Coevorden en veelzijdig Emmen en Hoogeveen liggen dichtbij en 

ook de dynamische Hanzestad Zwolle met historisch stadshart, museum 

de Fundatie én de mooiste boekhandel van Nederland is niet ver weg. 

Attracties

Op zoek naar meer vertier? Dan wachten Attractiepark Slagharen 

met wild west avonturen, indoorpretpark Plopsa Indoor Coevorden, 

het all-in Attractiepark Drouwenerzand en dierenpark WILDLANDS 

Adventure Zoo Emmen. De ligging van Erve Raewyck vlak bij de  

Duitse grens biedt ook legio mogelijkheden voor een dagje uit. 
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Plattegrond Erve Raewyck

  Fase 01 bouw 

  2e helft 2021

538 m2
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Voorzieningen
Hoofdgebouw met:

• Receptie en parkwinkel
• Restaurant met terras
• Kinderspeeltuin
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Overdekte trainingshal
Groepsaccommodatie - 16 personen

Prins Plaza bestaande uit:

4.000 m2 hondenplezier met: 
• Hondenspeeltuin
• Graaftuin
• Snuitgolfbaan
• Snuffeltuinen
• Doolhof
• Zwemvijver
• Bootcamp (1,2 ha)
• Verschillende waterpunten 

 en hondentoiletten
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Woningen
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Woningen
17

Speciaal voor de hond

Voor honden is het verblijf ook een echte vakantie. 

Zo kunnen de honden heerlijk in de omheinde 

achtertuin rennen. In de woning is een aparte 

hondendouche aanwezig om na een dag spelen 

heerlijk gewassen en gedroogd te worden, want ook 

een hondenföhn is aanwezig. In de keuken is een 

eigen ligplek voor kleine en grotere honden. Onder 

één van de ligplekken is een opbergruimte voor de 

hondenspeeltjes. Er is voor de gordijnen, banken, 

stoelen en andere meubels gebruik gemaakt van 

geschikte materialen die goed schoon te maken 

zijn. Daarnaast zorgen we voor de juiste accessoires 

zodat de hondeneigenaren aan vrijwel niets hoeven 

te denken. Uiteraard ligt er straks een heerlijk 

welkomstpakket klaar voor de hond die het 

verblijf compleet maakt.

Duurzaam en luxe

De modern gebouwde en uitstekend geïsoleerde houtskeletbouw woningen worden 

gasloos opgeleverd en voorzien van een duurzame lucht/water warmtepomp en zonne-

panelen. Bij het ontwerp is gebruik gemaakt van hout en natuurlijke kleuren, waardoor 

de woningen passen in het coulissenlandschap. 

Ruime kavels

De ruim bemeten kavels, met een oppervlakte van 427 tot 722 m2, worden met lage groen-

wallen en natuurlijk hekwerk van elkaar afgescheiden waardoor ze beslotenheid, geborgenheid 

en rust bieden. Het terras bij de luxe variant woningen wordt als overdekt terras uitgevoerd, 

inclusief terrasheater waardoor het ook in het voor-en naseizoen comfortabel genieten is van 

het buitenleven. De auto parkeren kan voor de deur op een eigen ruime parkeerplaats. 

Er is keus uit een 4- en 6-persoons variant, al dan niet in een comfort variant die aan 

hoge standaarden voldoet, of de mogelijkheid te kiezen voor een luxe variant. Daarnaast 

wordt ook de mogelijkheid geboden voor een 4-persoons MIVA (Minder Valide) variant. 

De inrichtingspakketten zijn diervriendelijk en passen in de sfeer en beleving van de omgeving.
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Impressie hondendouche



18



19

4-persoonswoning

Kenmerken:

Kavels van 427 - 722 m2

70 m2 woonoppervlak

Luxe keuken met Siemens apparatuur 

(vaatwasser, inductiekookplaat, koelkast  

met vriesvak en combimagnetron)

Luxe sanitair

Inpandige berging voorzien van warmtepomp

Vrijstaande berging/opslag (6 m2) met   

elektra en verlichting

6 zonnepanelen

Voor de hond:
• Omheinde tuin
• Een eigen hondendouche in de 

 inpandige berging met föhn
• Hondenbank 
• Voor honden geschikte materialen 

 die goed schoon te maken zijn

19
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6-persoonswoning

Kenmerken:

Kavels van 427 - 722 m2

80 m2 woonoppervlak

Luxe keuken met Siemens apparatuur   

(vaatwasser, inductiekookplaat, koelkast   

met vriesvak en combimagnetron)

Luxe sanitair - 2 badkamers

Inpandige berging voorzien van warmtepomp

Vrijstaande berging/opslag (6 m2) met elektra 

en verlichting

6 zonnepanelen

Voor de hond:
• Omheinde tuin
• Een eigen hondendouche in de inpandige 

 berging met föhn
• Hondenbank 
• Voor honden geschikte materialen    

 die goed schoon te maken zijn
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4-persoonswoning - MIVA

Kenmerken:

Kavels van 427 - 722 m2

70 m2 woonoppervlak

Luxe keuken met Siemens apparatuur 

(vaatwasser, inductiekookplaat, koelkast met 

vriesvak en combimagnetron)

Luxe sanitair

Inpandige berging voorzien van warmtepomp

Vrijstaande berging/opslag (6m2) met elektra 

en verlichting

6 zonnepanelen

Voor de hond:
• Omheinde tuin
• Een eigen hondendouche in de inpandige  

 berging met föhn
• Hondenbank 
• Voor honden geschikte materialen die goed  

 schoon te maken zijn

MIVA kenmerken:
• Rolstoeltoegankelijk
• Bredere deuren/ voorzieningen in 

 badkamer en toilet
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Luxe pakket woningen

Kenmerken:

Tegen een meerprijs zijn de woningen uit te voeren 

in een luxere variant met:
• Laadpaal voor elektrische auto (11 kw)
• 2 dakramen met elektrische screens
• Schuifpui
• Sunshower & regendouche
• Luxe overkapping incl terrasheater
• Composiet/hardhout terras
• Extra 32 inch LG smart-tv in hoofdslaapkamer
• Luxe toppers op bedden voor extra comfort
• Luxe pakket accessoires
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Vakantiepark Erve Raewyck is een project 

van Buitenlust BV en Prins Petfoods

Bouwbedrijf 

Kuilman S&O BV

Verkoop 

verkoop@erveraewyck.nl

www.erveraewyck.nl 

Disclaimer
Hoewel deze brochure met grote zorg is samengesteld en er redelijkerwijs alles in het werk is gesteld om ervoor te zorgen dat de informatie actueel en accuraat is, is het toch mo-
gelijk dat de brochure onjuistheden of typefouten bevat. Ook is er de mogelijkheid van wijzigingen of veranderingen van overheidswege ten aanzien van deze informatie. Wij geven 
geen garanties over de juistheid en volledigheid van de in de brochure opgenomen informatie. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid, verplichting of verantwoordelijkheid 

voor eventuele foutieve of onvolledige informatie in deze brochure. Het beeldmateriaal, waaronder de perspectieftekeningen, in deze brochure is slechts bedoeld om u een indruk 
te geven van de recreatiewoningen. Het zijn geen bindende tekeningen en foto’s. Aan het beeldmateriaal kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Het eigendomsrecht 

van namen, afbeeldingen, logo’s en foto’s berust bij Buitenlust BV, Erve Raewyck BV en Prins Petfoods. Wij behouden ons het recht voor te allen tijde zonder nadere kennisgeving 
aanvullingen, verbeteringen, correcties en/of wijzigingen in de brochure en deze disclaimer aan te brengen.

vakantiepark

ERVE RAEWYCK
Radewijk [Hardenberg]


