
Kleinschalig en uniek project met 
zeer luxe & wellness villa’s op ‘Zandverstuiving’. 

Landgoed Het Grote Zand
16 exclusieve villa’s 

VERKOOP GESTART!



Een rijke historie kenmerkt de omgeving van Hooghalen, in het midden van 
Drenthe. Het typische esdorp is gelegen op de flank van de zandgronden. 
Aan de noordkant ligt een prachtig bosgebied, ’t Witte Zand. Ten oosten 
van het dorp licht Boswachterij Hooghalen, een groot natuurgebied dat 
bestaat uit naaldbos, een hoogveengebied en heidevelden.
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Het Groote Zand, ten noordoosten van Hooghalen is een bos- en heide-
gebied in eigendom van Het Drentse Landschap. Het authentieke Drenthe 
vindt u terug in de vele heidegronden, vennen, veenrestanten, schaaps-
kooien en prachtige flora & fauna. 
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Midden in dit bijzonder mooie gebied is Landgoed Het Grote Zand al sinds 
vele jaren een prachtige oase voor rustzoekers en levensgenieters. In een 
sfeer van groen en rust is Landgoed Het Grote Zand één van de best  
bewaarde geheimen van vakantie minnend Nederland. Hier ademt een 
sfeer van rust en ruimte, met tegelijkertijd veel luxe en veel faciliteiten: van 
een overdekt zwembad tot een heus jungle-bos voor de (klein)kinderen.
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Vanaf het landgoed ontdekt u Drenthe op uw eigen manier en op uw eigen 
tempo. Vanuit de achtertuin van uw villa of wandelend over de zandver-
stuivingen; Drenthe doet heel veel met je… en vanaf Landgoed Het Grote 
Zand heeft u alle tijd en ruimte om dat te ervaren!

05



Het unieke project ‘Zandverstuiving’ op ons landgoed, herbergt een  
bijzondere historie. Het feitelijke ‘Groote Zand’ bestaat uit deels onbegroeid 
stuifzand. In de directe omgeving zijn veel sporen van prehistorische  
bewoning aangetroffen. In het bos ten zuiden van de heide van het  
Groote Zand hebben twee hunebedden gelegen, en ten oosten van Het 
Grote Zand zijn een urnenveld en een grafheuvel gevonden. 

De  uitgestrekte ‘woeste gronden’ zijn lange tijd in gebruik als weidegrond 
voor de schapen. Door overbeweiding, overmatig plaggen en te vaak branden, 
zijn grote delen van de heide veranderd in zandverstuivingen. Ondertussen 
zijn de gronden voor een  groot gedeelte verkocht aan Staatsbosbeheer. 
Daardoor zijn uitgestrekte staatsbossen ontstaan.
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Bijzondere villa’s op een bijzondere zandverstuiving
Midden op ons landgoed hebben we de sfeer van deze unieke zandver-
stuivingen tot leven gebracht. In deze setting worden onze prachtige villa’s 
gerealiseerd. U heeft bij deze villa’s de keuze uit een luxe en een wellness 
uitvoering.
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Uitrusting Luxe & Wellness villa Eikenhoeve:
• Begane grond met luxe keuken en inbouw apparatuur
• Ruime living met luxe interieur
• 3 of 4 slaapkamers (waarvan 1 op de begane grond)
• Openslaande deuren naar tuin rondom de villa
• Badkamer met inloopdouche
• 2e badkamer met ligbad en douchecabine
• Traditionele of infraroodsauna
• Veranda met loungeset
• Uitzicht op zandverstuiving
• Centrale ligging op Landgoed Het Grote Zand, nabij alle voorzieningen 

(zwembad, restaurant)

Extra’s bij Wellness villa Eikenhoeve:
• Sunshower in de badkamer
• Whirlpool in badkamer
• Jacuzzi in de tuin (met privacy)

Alle villa’s zijn in 4-, 6- of 8-persoons  uitvoering te realiseren.
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Verschillende uitvoeringen Villa Eikenhoeve: Luxe of Wellness
Bij uw keuze voor een villa op het exclusieve gedeelte ‘Zandverstuiving’ 
heeft u verschillende mogelijkheden. Alle villa’s worden gerealiseerd met 
een tweede badkamer, veranda met overkapping en een sauna. 
De speciale Wellness villa’s worden daarbij voorzien van een  whirlpool 
& sunshower en een jacuzzi in de tuin (uiteraard met veel privacy).

Wellness villa Eikenhoeve - 8 persoons

Begane grond Verdieping
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Het spreekt voor zich: uw investering in uw villa op Landgoed Het Grote 
Zand is een investering die u weloverwogen wilt maken. Bovendien een 
investering waarvan u een rendement mag verwachten. U bent alvast 
van één zaak zeker: uw investering is vooral onze zorg. Graag bieden we 
u extra zekerheden en overleggen wij met u over uw persoonlijke wensen. 

Samenwerking met Hogenboom Vakantieparken
Als Landgoed Het Grote Zand hebben we al jaren een succesvolle 
samenwerking met Hogenboom Vakantieparken. Als vooraanstaande 
verhuurorganisatie zorgen zij voor een stabiele omzet en bezettingsgraad. 

Daarnaast zijn we trots op het feit dat ons park steeds meer terugkerende 
gasten kent. Een hoge waardering op diverse beoordelingsplatformen 
draagt daar aan bij. Ook de uitstekende reeds bestaande faciliteiten op 
het landgoed geven een extra impuls aan de boekingen op ons park.

In een persoonlijk gesprek lichten we uw mogelijkheden graag toe.
www.exclusiefgrotezand.nl
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Mogelijk gemaakt door Succes Parken; 
De Standaard in Recreatie!

Verhuur door Hogenboom Vakantieparken;
 Beleef het ultieme vakantiegevoel!

Landgoed Het Grote Zand
Hof van Halenweg 2
9414 AG Hooghalen
Navigatie adres: Oosthalen 1

Contactpersoon: Rob van Driel 
T. 0593 592 480
E. info@exclusiefgrotezand.nl
www.exclusiefgrotezand.nl

Landgoed Het Grote Zand


