
Soof Retreats, een concept wat je wellicht nog 
niet bekend in de oren klinkt. Daarom laten 
we je in deze speciale duurzame editie graag 
kennismaken met het concept. 
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Soof Heuvelrug

Bij Soof waant men 
zich in een oase van 
rust en pure luxe’

‘ 

In 2019 kregen de oprichters van 
Soof Retreats de kans om pal 
tegenover natuur- en recreatie-
gebied Kwintelooijen een nieuw 
Boutique Parc te ontwikkelen. Een 
unieke kans om een duurzaam 
eigentijds vakantiepark op te 
richten, dat zich onderscheidt van 
het overige vakantieaanbod 
in Nederland.

Doelstelling met Soof Retreats 
was om Nederlands duurzaamste, 
meest exclusieve en eigentijdse 
vakantieparken op te richten 
op de bijzonderste plekken van 
Nederland. Soof Retreats zegt het 
al: luxe retreats met een ultie-
me vakantiebeleving. De gasten 
verblijven in ruime Eco-Lodges 
die van alle gemakken voorzien 
zijn. Bij Soof waant men zich in een 

oase van rust en pure luxe. Een 
groene droom voor de natuur-
lie� ebber. De gasten hoeven de 
grenzen niet meer over om het 
ultieme vakantiegevoel te ervaren. 
Bij Soof beleeft men dit gegaran-
deerd in eigen land. Een verblijf bij 
Soof is een unieke ervaring waarbij 
je geheel tot rust komt. Gewoon 
even anders, lekker eigenwijs.

Soof Heuvelrug
Soof heeft inmiddels haar eerste 
Parc gerealiseerd, Soof Heuvelrug, 
waar je de sfeer/beleving van Soof 
op kleinschalige en exclusieve wij-
ze kunt komen proeven/ervaren. 
Deze parel bevindt zich op een 
unieke locatie op een steenworp 
afstand van het authentieke en 
culinaire Rhenen, midden in de 
bossen op de Utrechtse Heuvel-
rug. Soof Heuvelrug is het eerste 
vakantiepark in Nederland dat 
met haar duurzame luxe Eco- 
Lodges is bekroond met het Triple 
A-keurmerk (energieneutraal).

Soof Heuvelrug is een hotspot voor 
wie waarde hecht aan exclusi-
viteit, natuur, rust en luxe. Je 
vertoeft hier in een van de grootste 
aaneengesloten stukken bos van 
Nederland, omgeven door een 
adembenemend, fenomenaal 
landschap. Soof Heuvelrug is als 
een drielandenpunt van de natuur, 
zeer centraal gelegen ten opzichte 
van de Veluwe, de Betuwe en de 
Utrechtse Heuvelrug. Vanuit Soof 
Heuvelrug kun je de schoonheid 
van de Utrechtse Heuvelrug ont-
dekken met haar talloze wandel- 

en fi etsroutes. Ook mountainbikers 
kunnen hun geluk niet op, want 
pal tegenover het Boutique Parc 
ligt het populaire recreatiegebied 
Kwintelooijen met diverse moun-
tainbikeroutes.

Ook heeft Soof Heuvelrug haar 
eigen brasserie, waar je door 
de vaste medewerkers wordt 
verwend met verse en lokale 
smaakvermakers. De perfecte plek 
om na een prachtige wandeling 
in de bossen te genieten van een 
goede kop koffi  e met een heerlijke 
verwennerij uit eigen keuken. Ook 
biedt de brasserie overheerlijke 
seizoensgebonden lunchgerech-
ten aan. Voor een goede borrel 
ben je ook van harte welkom bij 
Brasserie Soof. Ook verzorgt het 
team gepersonaliseerde feestjes 
en partijen. Tip: vraag naar de 
winter-BBQ!

Soof aan de Rijn
Na het succes van Soof Heuvel-
rug heeft het team van Soof niet 
stil gezeten, want park nummer 
twee is al in de maak. De tweede 
locatie, Soof aan de Rijn, is direct 
geleden aan de Neder-Rijn in een 
van de mooiste en vruchtbaar-
ste regio’s van Nederland, de 
Betuwe. Op deze locatie kun je 
genieten van de prachtige natuur 
en de charmes die deze streek te 
bieden heeft. In het voorjaar kleurt 
de bloesem aan de fruitbomen 
prachtig wit en roze. Gedurende 
het seizoen wordt het fruit geoogst 
en bij de vele fruitkraampjes 
proef je kersen, bessen, appels 

Soof
Retreats

BOUTIQUE SOOF.indd   189BOUTIQUE SOOF.indd   189 17-10-2022   21:4017-10-2022   21:40



190

Links en onder
Project Soof  
aan de Rijn

en peren. Via het pontje op de 
Neder-Rijn, direct naast het park, 
steek je gemakkelijk over naar de 
Utrechtse Heuvelrug voor onder 
andere een bezoek aan Kasteel 
Amerongen of Ouwehands Dieren-
park in Rhenen. Ook op deze veel-
zijdige locatie zullen de Eco-Lod-
ges energieneutraal functioneren, 
gecombineerd met een eigentijdse 
en chique uitstraling met oog voor 
detail. Deze ruime uitvalsbasis zal 
wederom van alle gemakken zijn 
voorzien, zodat je samen met jouw 
gezin eigentijds kunt genieten. 
Door de realisatie van de pas-
santenhaven is jouw Eco- Lodge 
perfect te combineren met
een ligplaats voor een eigen sloep
of tender. Je kunt ervoor kiezen 
om je Eco-Lodge te upgraden met 
optionele pakketten. Kies je voor 
een wellnesspakket met hottub 
en buitendouche? Of houd je toch 
meer van culinair genieten? Kies 
dan voor een mooie buitenkeuken 
van Barts Outdoor Kitchen. Of ga 
voor het ultieme comfort en kies 
gewoon beide pakketten. Ook 
biedt Soof diverse kindvriendelijke 
opties aan om je verblijf zo gemak-
kelijk mogelijk te maken.

Inmiddels is de eerste fase van 
Soof aan de Rijn in de verkoop 
gegaan; een uitgelezen kans 
voor wie een duurzame en 
unieke investeringen wil doen. 
De Eco-Lodges kunnen voor 
verschillende doeleinden worden 
aangeschaft. Neem contact op via 
info@soofaanderijn.nl en vraag 
naar de investeringsmogelijkhe-
den in een duurzame Eco-Lodge. 
Mocht de Eco-Lodge worden 
aangeschaft ter investering of voor 
variabel gebruik, dan verzorgt 
Soof Retreats als verhuurbemid-

delaar het gehele verhuuraspect. 
Bij interesse nodigen we je graag 
uit voor een persoonlijk gesprek 
op onze locatie Soof Heuvelrug. 
Hier krijg je een goede indruk van 
en kun je zelf beleven wat Soof 
allemaal te bieden heeft.

NEUTRALISEER  
DE INFLATIE
Investeer in een duurzame 
recreatiewoning met hoog 
rendement. Je investeert 
al vanaf € 285.000,- in een 
luxe 6 persoons Eco-Lodge 
op eigen grond dat volledig 
turn key (met o.a. Tripple 
A keurmerk, warmtepomp, 
zonnepanelen, vloerverwar-
ming, stijlvolle inrichting) 
en op eigen grond wordt 
opgeleverd.

STEL JE NU EENS VOOR…
Je wordt wakker midden in 
de natuur en start je dag 
met een heerlijk kopje koffie 
op de veranda van jouw luxe 
Eco-Lodge. Je kijkt uit over 
de talloze bomen die in dit 
jaargetij prachtig verkleu-
ren. Na ontspannen te heb-
ben in jouw privé hottub bij 
de Lodge laat je jezelf in de 
middag verwennen met een 
versbereide lunch in onze 
Brasserie Soof. Vervolgens 
huur je bij de receptie of 
via de Soof-app elektrische 
fietsen of mountainbikes 
om Nationaal Park Utrecht-
se Heuvelrug te ontdekken. 
Laat je gedachten gaan en 
je zintuigen prikkelen door 
de schoonheid om je heen. 
In de namiddag geniet je 
van het zonnetje op het 
winterterras van de Brasse-
rie onder het genot van een 
drankje en borrelplank. Dat 
is hoe jouw vakantie op Soof 
Heuvelrug eruitziet! Kom 
genieten van een heerlijke 
eigentijdse vakantie in 
een Eco-Lodge en ontdek 
de prachtige Utrechtse 
Heuvelrug.

Ervaar, geniet en beleef! Soof heet 
je graag van harte welkom.
Tot Soofs.
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