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alles nieuw voor DroomPark de Zanding

tekst Desiree Pennings    foto’s Hans Morren
www.something-els.nl

Het nieuwe voorzieningencomplex van vakantiepark De Zanding 
beschikt sinds kort over een food court, grand café, een zwembad 
en een wellnesscentrum met finse sauna, een infraroodcabine, 
verwarmde relaxbanken, voetenbaden, zonnebanken en een 
Turks stoombad. Dit alles werd ingericht door SomethingELS uit 
Bergen. Het gezicht achter SomethingELS is Els Willemse. Zij is de 
creatief directeur die het vaste team van drie man aanstuurt. Zij 
worden verder ondersteund door een groot netwerk van ervaren 
partners en leveranciers in allerlei disciplines die ingeschakeld 
worden per project. Willemse vertelt welke uitstraling zij voor het 
complex heeft gekozen en waarom.

Misschien is het wel het mooiste plekje van Nederland. Je 

hebt er zandverstuivingen en bossen, je kunt er wild spotten 

en relaxen. Voor jong en oud, in de zomer en in de winter, 

is er altijd wel wat te beleven. DroomPark De Zanding ligt in 

het Veluwse dorpje Otterlo. Je kunt er een bungalow huren of 

kopen of kamperen op de camping. Sinds oktober heeft het 

park naast het natuurmeer een heerlijk binnenzwembad met 

diverse wellnessfaciliteiten.

Luxe en schoonheid
              dankzij vakwerk 
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Samenwerken
Bij het maken van de indeling van de wellness kreeg SomethingELS 
deskundige hulp van Bodyfit Wellness. Zij leverden ook de 
apparatuur. Dit bedrijf uit Zeewolde is specialist op het gebied 
van onder meer baden, jaccuzi’s, sauna’s en infraroodcabines. 
“In een zeer korte periode hebben zij alle materialen geleverd 
en alles was op tijd. Ze hebben ook rekening gehouden met 
het beschikbare budget en bijvoorbeeld met het zitcomfort 
van de diverse mozaïekbankjes. Daarover hebben zij met ons 
meegedacht”, aldus Willemse.
Dat de wellnessproducten op tijd werden geleverd is bijzonder, 
omdat alles in zeer korte tijd gerealiseerd moest worden. 
Bouwen op een vakantiepark mag nooit te lang duren. Dit was 
voor alle partijen een uitdaging. Bijvoorbeeld voor Veldhuizen

Energie uit Nunspeet, die de installatietechniek verzorgde. “Dat 
was geen standaard verhaal”, vertelt Willemse. “De wellness is 
op maat gemaakt en in het zwembad zijn nieuwe technieken 
gebruikt. Zo wordt er gewerkt met een andere vorm van chloor. 
Er is minder van nodig, je ruikt het niet in het zwembad en 
daardoor hebben mensen er minder last van. Veldhuizen heeft 
haar bijzondere meerwaarde kunnen laten zien op het gebied 
van innovatie.”
Om de gehele inrichting compleet te maken, leverde Maxifleur 
uit Rozenburg de kunstbeplanting. Beplanting in een zwembad 
moet geschikt zijn voor de extreme warme en vochtige 
omstandigheden en ze moet bovendien tegen een stootje 
kunnen. Willemse vertelt: “Maxifleur is hierin gespecialiseerd. 

“Het bad ligt op de Veluwe in een natuurlijk gebied met veel 
zandverstuivingen in de omgeving. Daar hebben we de kleuren op 
afgestemd. Ook met het natuurmeer buiten hebben we rekening 
gehouden. Vanuit het zwembad kijk je namelijk uit op het water. 
Ik heb de kleuren van de tegels en het mozaïek zo samengesteld 
dat binnen en buiten voor het oog doorlopen. Er is daarom veel 
gebruik gemaakt van aardetinten en zandkleuren. De binnenzijde 
van het zwembad harmonieert met wat er buiten gebeurt.”
Het zwembad heeft hetzelfde casco als het zwembad van 
DroomPark Bad Hoophuizen, waarvoor SomethingELS een 
jaar geleden het interieur ontwierp. Er is gebruik gemaakt van 
hetzelfde soort meubilair, om de herkenbaarheid van de parken 
te benadrukken. Opnieuw werd het meubilair speciaal voor het 
nieuwe bad op kleur gemaakt.  In combinatie met het mozaïek 

ontstaat er een uniek uiterlijk dat nergens anders in Nederland 
terug te vinden is. Willemse: “Het bad en het kinderbadje zijn 
helemaal gemaakt van mozaïek. Het betreft een bijzonder mooie 
kleurcombinatie die we ook hebben doorgevoerd in de wellness. 
De verwamde relaxbankjes en de verwarmde ligbedden zijn ook 
helemaal met mozaïek belegd.”
Het vastzetten van al deze steentjes was een gigantische klus, vertelt 
Willemse. Zij riep hiervoor de hulp in van Tegelzettersbedrijf Den 
Braber & Morren uit Barneveld. Zij knipten de tegeltjes stuk voor 
stuk en legden het mozaïek met de hand. “De bankjes hebben 
allemaal rondingen en hoekjes die niet scherp mogen zijn. Het is 
echt vakwerk geweest voor de tegelzetters. Zij hebben dagenlang 
liggen plakken, want je moet bedenken dat ook de onderkant van 
zo’n bankje moet worden gedaan.”
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Pure wellness Beleving thuis

w w w. b o d y f i t. n l

landbouwweg 73  |  3899 BC  Zeewolde
T (036) 522 55 32  |  info@bodyfit.nl

Uw eigen wellnessrUimte:

lUxe die U verdient

De weldadige warmte van een sauna, 

verkwikkende hydromassage in uw 

eigen spa en daarna een frisse duik in uw 

privé zwembad. Er is geen grotere luxe 

denkbaar dan een wellness ruimte in de 

privacy van uw eigen huis.

Wij helpen u graag bij het realiseren van 

uw wellness dromen. Kom naar onze 

showroom en laat u inspireren door de 

enorme keuze in maatwerk wellness 

oplossingen.

Z w e m b a d e n   |   S a u n a’ S   |   S pa’ S   |   S to o m b a d e n
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Het bedrijf heeft een groot assortiment. Ze hebben meegedacht 
over de geschikte vorm, locatie en hoogte van de planten, 
zodat bezoekers er bijvoorbeeld niet met hun gezicht tegenaan 
lopen.”

Restaurant met een knipoog
Naast het zwembad richtte het team van SomethingELS ook de 
food court in. Het is een restaurant voor de wat snellere en lichtere 
maaltijden en Willemse besloot het restaurant dan ook speels 
in te richten. Het team ontwierp een speciaal behang met een 
compleet bos erop en liet de tafels beplakken met een houtprint. 
“Het is allemaal heel grafisch van opzet, met een dikke knipoog 
naar de realiteit. Zo hebben we bomen ontwikkeld die helemaal 
op maat zijn gezaagd, allemaal verschillend. Die vormen het 
decor van het restaurant.” Bij de vervaardiging van het decor 
speelde Bordbusters uit Huissen een belangrijke rol. “Dit bedrijf 
kan werkelijk alles maken wat je maar kunt bedenken. Voor ons 
een belangrijke partner.”
De open keuken is bordeauxrood, waardoor zij helemaal 
aansluit bij het restaurantgedeelte. “Het restaurant vertelt een 
verhaal. Doordat het er mooi uitziet en de koks te zien zijn 
tijdens het koken, wordt de bezoeker voortdurend verrast. Er 

worden allerlei soorten pasta’s ter plekke bereid en er draaien 
kippen aan het spit. Daaromheen hebben we een kippenhok 
gemaakt. Zo is de gril weggewerkt in het decor.”
De reacties op het nieuwe interieur zijn enthousiast, vertelt 
Willemse. “Mensen vinden het prachtig. De faciliteiten zijn 
bedoeld voor zowel bezoekers als voor mensen van buiten het 
park. Het andere restaurant op het park heb ik drie jaar geleden 
mogen inrichten. Op dit park is nu alles helemaal state of the 
art. DroomParken begrijpt helemaal hoe ze hun gasten kunnen 
verwennen.” «
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