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Vakantiepark Terhills - Dilsen-Stokkem
Activiteiten
Gebouwen
Sport & ontspanning
Wegenbouw
Algemene wegenwerken
Aannemingsbedrijven
Willemen Construct
Willemen Infra
Locatie
Nationaal Parklaan, Dilsen-Stokkem,
Limburg, België
Bouwheer
Limburgse Reconversiemaatschappij
(LRM)
Eindgebruiker
Pierre & Vacances Center Parcs

Bouw van een vakantiepark met 250 vakantievilla's met een
duurzaam karakter die ingebed worden in de natuur. Het project
kadert in de herbestemming van de vroegere mijnterrils in Eisden en
Lanklaar.
Er zijn vijf types van villa’s, gaande van 2, 4, 6, 8 of 12 personen,
alle ingebed in het groen en gelegen langs het water. Ongeveer de
helft is verbonden via bosrivieren geconnecteerd met de Grote Plas,
ook de anderen liggen aan het water. De energiezuinige villa’s
worden gebouwd met duurzame materialen. Houtskeletbouw zorgt
ervoor dat de woningen naadloos opgaan in het landschap.
Naast villa’s, bestaat het resort uit een Country Club met lobby, een
Grand Café en restaurant, entertainment faciliteiten, een indoor
kinderspeelwereld en Aqua Lagoon, een subtropisch zwemparadijs
met een prachtig uitzicht over de Grote Plas.
Het vakantiepark zal gebruik maken van de groene elektriciteit die
opgewerkt wordt op de site: (drijvende) zonnepanelen en het
Terhills batterijenpark. Het autoluwe park wil haar gasten op een
duurzame manier vervoeren en maakt maximaal gebruik van
milieuvriendelijke vervoermiddelen: elektrische fietsen, shuttles,
bootjes en golfkarretjes.
Pierre & Vacances Center Parcs neemt de uitbating van het park
voor haar rekening.
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Boerenkrijgstraat 133
2800 Mechelen (België)
tel +32 15 56 99 65
willemen@willemen.be
www.willemen.be
Willemen Construct is op 1 juli 2018 ontstaan uit de fusie tussen
Willemen General Contractor en de bouwafdeling van Kumpen.

Willemen Infra
Booiebos 4
9031 Drongen (België)
tel + 32 9 282 60 30
infra@willemeninfra.be
website
Willemen Infra is op 1 juli 2018 ontstaan uit de fusie tussen
Aswebo, Aannemingen Van Wellen en de infra-afdeling van
Kumpen en is een toonaangevende wegenbouwer en asfalt- en
betonproducent.
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