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Voor u ligt ons magazine over nieuwbouw-

project Nieuwe Haven. Dit unieke project 

bestaat, uit een grote diversiteit aan woningen 

en appa� ementen op een prachtige locatie. 

Als eigenaren van Blokland Bouwpa� ners 

zijn we dan ook trots Nieuwe Haven te mogen 

presenteren!

Jos en Arie Blokland - Blokland Bouwpa� ners

“Wij bieden een 
woonbeleving aan”

Blokland Bouwpa� ners in het ko� 
Sinds het ontstaan van ons familiebedrijf, vij� ien 

jaar geleden, bewegen wij ons in alle face� en 

van de bouw. In deze jaren hebben we een 

brede ervaring opgedaan op het gebied van 

planontwikkeling en bouw. Daarbij staan kennis, 

innovatie en de wensen van onze klanten, de 

uiteindelijke bewoners van onze projecten voorop. 

Jos en Arie Blokland, Blokland Bouwpa� ners

Inmiddels is ons personeelsbestand 

uitgegroeid tot ruim vij� ig medewerkers. 

Zij dragen elke dag hun steentje bij aan 

onze bouwprojecten. Technische uitdagingen 

worden ve� aald in praktische concepten en 

duurzame oplossingen. Dat ziet u ook terug in 

Nieuwe Haven. Juist omdat we goed luisteren 

en meedenken naar de wensen van onze 

klanten, ligt de focus in onze planontwikkeling 

nu zeker op het gebied van duurzaamheid, 

energiezuinig, ‘cradle to cradle’ en slimme 

concepten.

Project Nieuwe Haven
Wij zijn als Blokland Bouwpa� ners altijd 

op zoek naar mooie locaties voor wonen, 

werken en recreëren. Deze locatie is in dat 

uitgangspunt echt één van onze pareltjes! 

Met deze unieke locatie hebben wij in 

samenwerking met Jachthaven Liesveld, 

en uiteraard veel betrokken pa� ijen, die wij 

graag onze bouwpa� ners noemen, een uniek 

woongebied ontwikkeld in Streefkerk. Mede 

door het fascinerende ontwerp, zijn wij trots 

op het project. Wij kunnen op deze locatie een 

diversiteit aan woningen en appa� ementen 

aanbieden. Deze benaming dekt echter niet 

de lading: we spreken zelf graag over het 

aanbieden van een woonbeleving. Een uniek 

project aan de haven van Streefkerk, met 

prachtige vergezichten over de rivier de Lek 

én over het polderlandschap.

Commandeur
Alle ‘kernwoorden’ voor onze ontwikkelingen 

zijn van toepassing in Nieuwe Haven: wonen, 

werken en recreëren. Als voorbeeld noemen we 

de vier woningen van Blok C, ‘de Commandeur’. 

De entree van de woningen is op het niveau van 

de Dorpsstraat. Op deze verdieping is een ruime 

kamer aanwezig, die goed dienst kan doen als 

tuinkamer, met aan de andere kant van de hal 

een badkamer. Evengoed is deze kamer als 

werkkamer te gebruiken, waarin de ontvangst 

van bezoek via de voordeur optimaal is. En op 

de bovenliggende verdiepingen bevindt zich 

de woonkamer, de keuken en de slaapkamers, 

inclusief een tweede badkamer. 

Tot slot recreëren: dat kan hier bij uitstek 

op het water en in de omgeving. Bij dit project 

krijgt u de garantie om een ligplaats te huren 

in de haven: uniek!

Uw woonbeleving
Planontwikkeling en bouw zit in ons DNA. 

De combinatie van jarenlange ervaring in 

ontwikkeling, bouw en verkoop, kunnen wij U 

goed van dienst zijn in alle face� en die voor U 

liggen. Wij hopen met U als koper een plezierige 

tijd te gemoed te gaan en met elkaar uw nieuwe 

woonbeleving te creëren en en uw woonwensen 

te realiseren.
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Markante 
plek in 

Streefkerk

nh

Heb je ooit zo’n prachtige 

woonlocatie gezien? Hoog op de 

klimaatdijk langs de Lek, aan de 

Dorpsstraat in Streefkerk, met een 

schi� erend uitzicht naar alle kanten. 

Het project bestaat uit woningen en 

appa� ementen met een geheel eigen 

uitstraling, voor ieder wat wils.

Naast de unieke locatie en de variëteit 

aan woningen en appa� ementen, is 

ook de ontwikkeling van de Nieuwe 

Haven uniek: namelijk lintbebouwing 

met een aantal doorkijken, gesitueerd, 

op de verzonken stallingsgarage in 

de dijk. Elke woning en appa� ement 

hee�  een eigen parkeerplaats in de 

stallingsgarage. Elke woning is vanuit 

de stallingsgarage te bereiken. 

Of je als sta� er kiest voor een 

studio, als gezin voor een herenhuis 

of als de kinderen het huis uit 

zijn voor het comfo�  en de luxe 

van een penthouse: Het project is 

opgedeeld in zes delen; 3 blokken 

met appa� ementen en 3 blokken met 

woningen; eenheid in verscheidenheid.

Terugkerende elementen 
Het is een combinatie van maritiem en 

industrieel. Duurzaam en gevarieerd 

materiaalgebruik. En een consequent 

oog voor kwaliteit. Dat maakt de som 

van ontwerp en uitvoering groter dan 

de afzonderlijke delen. 

Pe� ecte verbinding
Het veelzijdig ontwerp van Nieuwe 

Haven is door de drie doorgaande 

stoepen de pe� ecte verbinding tussen 

de rivier en het dorp Streefkerk. Met 

kadewoningen, studio’s, herenhuizen, 

appa� ementen, dijkwoningen en 

penthouses vind je hier altijd een 

geschikte plek om te leven.

Prachtige woonlocatie
Wonen in Nieuwe Haven Streefkerk 

betekent wonen aan de Lek, 

naast Jachthaven Liesveld. Met 

alle belangrijke voorzieningen op 

loopafstand en verbindingen naar 

omliggende steden. Heb je ooit zo’n 

prachtige woonlocatie gezien?

Nieuwe Haven: 
Uniek op meerdere vlakken

nh
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Project Nieuwe Haven is een gezamenlijke 

ontwikkeling van Jachthaven Liesveld en 

Blokland Bouwpa� ners. Corina de Kok is de 

eigenaresse van Jachthaven Liesveld en de 

eerste plannen voor de ontwikkeling van het 

gebied ‘Nieuwe Haven’ komen bij haar vandaan.

“Dat moet ik direct nuanceren”, ve� elt Corina 

bescheiden. “uiteraard is dit met ondersteuning 

van diverse parijen en personen tot stand 

gekomen.”

Unieke kans
De grond waarop Nieuwe Haven wordt 

gerealiseerd is in het bezit van Jachthaven 

Liesveld. Corina: “Op deze plek in Streefkerk 

is door het Waterschap gekozen voor een 

klimaatdijk. Dat is een extra sterke dijk, waarbij 

het veiligheidsniveau aanmerkelijk groter is dan 

bij een traditionele rivierwaterkering. 

Aan de waterkant 
is altijd wat te zien: 

het restaurant, 
voorbijvarende boten 
en bedrijvigheid in 

de haven!

Exclusief voor de kopers: 
Gegarandeerde ligplaats

in de haven

Corina de Kok  -  Haveneigenaar van Jachthaven Liesveld

Doorkijkpunten
De grondbeginselen van het project liggen al 

langere tijd vast. Corina: “Dat zijn bijvoorbeeld 

de drie doorkijkpunten, waardoor het project 

verdeeld is in vier delen. De architect hee�  dat 

met de drie prominente stoepen mooi ingevuld! 

De inspiratie die hij uit de rivier, de haven en 

de voormalige industrie hee�  geput, vind ik 

mooi. Daardoor zie je dezelfde sfeer terugkeren: 

kijk bijvoorbeeld naar de sheddaken van het 

restaurant in de haven, én de appa� ementen en 

de woningen!”

De klimaatdijk biedt daardoor bijvoorbeeld 

mogelijkheden voor dijkbebouwing. Wij zagen 

dat als een unieke kans!”

Stimulerend en behulpzaam
Corina: “Tijdens de lange aanloop is er veel 

contact geweest met de gemeente Molenwaard, 

huidig Molenlanden, en het Waterschap 

Rivierenland. Beide pa� ijen zijn vanaf het begin 

enthousiast en stimulerend geweest voor de 

ontwikkeling van het gebied. Het Waterschap 

hee�  altijd aangedrongen op bebouwing van 

de klimaatdijk. De behulpzaamheid van de 

gemeente Molenwaard was groot: daardoor 

was het bestemmingsplan voor dit gebied 

gereed. Vanaf dit moment hebben we Blokland 

Bouwpa� ners bij de ontwikkeling betrokken. 

We stellen veel ve� rouwen in hun kunde en 

ervaring op het gebied van de ontwikkeling van 

bouwprojecten. Het is fi jn om met een 

goede pa� ner samen te werken!”

Esthetisch en realistisch aspect
“Op dit moment beperkt mijn bemoeienis zich 

tot of ik het mooi vind”, blij�  Corina bescheiden. 

“Het esthetische en realistische aspect vind ik 

belangrijk. Wij hebben altijd een aanbod van 

appa� ementen voorgestaan. Daar is veel vraag 

naar: door sta� ers, maar zeker ook door ouderen 

die op zoek zijn naar comfo�  en woongemak. 

Aan de dijkkant is er juist veel mogelijkheid 

voor sta� ers. Daardoor creëren we echt een 

woongebied! De link naar de haven is natuurlijk 

ook bijzonder. Voor bewoners die in het bezit 

zijn van een boot, is er garantie op de huur 

van een ligplaats! Aan de waterkant is altijd 

bedrijvigheid: het restaurant, de boten in de 

haven en er vaa�  altijd wel iets voorbij op 

de rivier!”

09NIEUWE HAVEN STREEFKERK08

Interview Haveneigenaar



De locatie van Nieuwe Haven is uniek: 

wie hee�  er nu een jachthaven als buren? 

Gelegen op de dijk, met uitzicht over de 

Lek en centraal in Streefkerk.

Molens van Kinderdijk
Direct buiten de dorpsgrenzen hee�  

de omgeving ook veel fraais te bieden. 

De molens van Kinderdijk zijn om de hoek, 

de Alblasserwaard is een prachtige polder 

met tal van mogelijkheden voor ontspanning 

en vermaak en aan de overkant van de Lek 

is bijvoorbeeld ‘Zilverstad’ Schoonhoven een 

bezienswaardigheid.

Dordrecht, Gorinchem & Ro� erdam
Wanneer we de cirkel breder trekken, zijn 

steden als Dordrecht en Gorinchem nabij en is 

ook de afstand naar Ro� erdam eenvoudig te 

overbruggen. Uitvalswegen als de A15, A16 en 

A27 ontsluiten de Randstad en Noord-Brabant. 

Ten slo� e speciale aandacht voor de Lekdijk, 

waar je van Kinderdijk tot en met Vianen de 

mooi meanderende Lek aan je zijde vindt!

De omgeving: 
aan de Lek, uniek 

en centraal.

De locatie 
Nieuwe Haven 

is uniek
In Streefkerk zijn de mensen door het 

dorpsleven aan elkaar verbonden. 

Streefkerk hee�  bovengemiddeld veel 

voorzieningen. Namelijk een supermarkt, 

groenteboer, scholen, peuterspeelzaal, 

kinderdagverblijf, winkels, de kapper, het 

café, een jachthaven en een uitmuntend 

restaurant. Daarnaast zijn er verschillende 

spo� verenigingen, die bovendien een sterk 

verbindende factor vormen binnen het dorp.

En rondom Streefkerk zijn er tal van boeren

die hun producten verkopen zoals groente,

fruit en kaas. 
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Wonen aan de 
Lek met diverse 
voorzieningen dichtbij

Winkels
vanaf 2 minuten wandelen

Horeca
vanaf 2 minuten wandelen

School
vanaf 7 minuten wandelen

Kinderopvang
7 minuten wandelen

Bushalte
vanaf 1 minuut wandelen

Natuurgebied De Kooi
± 5 min. met de fi ets

Strand ‘de Toom’
± 6 min. met de fi ets

Ro� erdam
± 30 min. met de auto

Gorinchem
± 30 min. met de auto

Dordrecht
± 15 min. met de auto

Utrecht
± 50 min. met de auto

Huisa� s
5 minuten wandelen

Spo� accomodaties
10 minuten wandelen
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De Lek
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‘Eenheid in verscheidenheid’
‘Er moet iets bijzonders komen’: dat is muziek 

in de oren van een architect! Dirkjan van Es van 

Van Es Architecten uit Sliedrecht is dan ook 

bijzonder enthousiast over de Nieuwe Haven 

in Streefkerk. Hij ve� elt over zijn inspiratie, 

uitgangspunten en invulling bij het ontwerpen 

van dit veelzijdige project.

“Bijzonder, maar ook eigentijds en herkenbaar”, 

ve� elt Dirkjan. “Dat was de opdracht waarmee ik 

op pad werd gestuurd. In het geval van Nieuwe 

Haven was dat een open deur: de locatie aan 

enerzijds de Dorpsstraat van Streefkerk en 

anderzijds de Lek en Jachthaven Liesveld is

één grote inspiratiebron!”

Een ensemble met 
een eigentijdse 

uitstraling!
ir. Dirkjan van Es - Van Es Architecten

Bijzonder, maar 
ook eigentijds 

en herkenbaar

Duurzame materialisatie
Dirkjan: “Alzijdigheid is een onderdeel van 

het uitgesproken ontwerp. De Nieuwe Haven 

richt zich behalve op de rivier zeker ook 

op de Dorpsstraat. De bebouwing aan de 

wegkant springt door de markante uitstraling 

in het oog. Voor de uitvoering hebben we de 

keuze voor materialen van hoge kwaliteit 

gemaakt: bijvoorbeeld metselwerk met mooie, 

verschillende bakstenen. Je ziet dakpannen, 

maar ook metalen gevelbekleding. Met het 

toepassen van deze duurzame materialisatie 

realiseren we woningen voor de langere termijn: 

kwaliteit is het uitgangspunt.”

Tuinen en balkons
“De buitenruimtes zijn afgestemd op de diverse 

types woningen”, besluit Dirkjan. “Een tuinkamer 

past bijvoorbeeld goed bij de beleving van 

een herenhuis. In totaliteit zijn er tuinen en 

balkons, zelfs op het niveau van het maaiveld. 

De parkeergelegenheid ten slo� e, is over heel 

de breedte van het project, in de dijk verwerkt, 

onder de woningen en appa� ementen!” 

Relatie met de rivier
Dirkjan: “Buiten de relatie met de rivier, 

heb ik ook gekozen voor een industrieel 

karakter. Voorheen was op de locatie van 

Nieuwe Haven kleine industrie gevestigd: dat 

heb ik laten terugkeren door bijvoorbeeld 

sheddaken toe te passen. De gemeente sprak 

de stedenbouwkundige wens voor ‘openheid’ 

uit. Door drie stoepen frontaal door het gebied 

te tekenen, zijn de zichtlijnen vanuit het dorp 

naar de Lek in het oog springend.”

Diversiteit binnen de blokken
“Die openheid wordt benadrukt door de zes 

afzonderlijk blokken, waarbij de verdeling 

appa� ementen en woningen drie om drie is. 

Variëren met kleuren, materialen en stijlen hee�  

een ensemble met onderscheidende elementen 

opgeleverd: eenheid in verscheidenheid!” 

Dirkjan vervolgt: “De diversiteit vind je ook 

terug binnen de blokken. Zowel wat betre�  

de appa� ementen, als de grondgebonden 

woningen worden diverse doelgroepen per blok 

bediend: studio’s, penthouses, herenhuizen 

en kadewoningen. Bestemd voor een variatie 

van sta� ers, gezinnen en stellen van wie de 

kinderen het huis uit zijn.”

Architect aan het woord
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Prachtig 
uitzicht op de 

haven en 
de Lek

de Kolonel
11 appartementen

de Luitenant
6 kadewoningen

de Admiraal
4 herenhuizen

de Commandeur
4 dijkwoningen

de Kapitein
10 appartementen

de Havenmeester
5 appartementen
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»  Alle bouwnummers havenzicht;

»  Gebruiksoppervlak studio’s van ca. 58 m2, 

appa� ementen van ca. 117 - 140 m2 en een 

penthouse van ca. 246 m2;

» Bouwnummers 1, 3, 4 en 5 hebben een tuin;

» Andere appa� ementen hebben 1 of 2 balkon(s);

» Eigen parkeerplaats(en) in de stallingsgarage.

de Kolonel
Blok A

de Kolonel
11 appa� ementen | bouwnummer 1 t/m 11
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Type: de Kolonel - 11 appartementen
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Situatie
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Type: de Kolonel - 11 appartementen



Bouwnummer 7, 8 & 10

Meer informatie?

de Kolonel

Scan de QR
en bekijk alle 
informatie

Niet op schaal

Situatie
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Bouwnummer 3, 4 & 9

Meer informatie?

de Kolonel

Scan de QR
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Niet op schaal

Situatie
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Bouwnummer 11

de Kolonel
Niet op schaal

22-08-2022

Situatie
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Type: de Kolonel - 11 appartementen



Luitenantde
6 kadewoningen | bouwnummer 12 t/m 17

»  Alle woningen havenzicht;

»  Gebruiksoppervlakte ca. 137 m2;

»  Buitenruimte voor- en achterzijde;

»  Eigen parkeerplaats(en) in de stallingsgarage;

»   Entree vanaf voo� uin op straatniveau en 

vanuit de stallingsgarage;

»  Buitenruimte voor- en achterzijde 

» 4 verdiepingen.

de Luitenant 
Blok B
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Type: de Luitenant -  6 kadewoningen



Eerste verdieping Tweede verdieping

Type: de Luitenant -  6 kadewoningen

Situatie

Bouwnummer 12 t/m 17 (bouwnummer 16 getoond)

Meer informatie?

de Luitenant

Scan de QR
en bekijk alle 
informatie
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Souterrain Begane grond

Niet op schaal

N

Z

W
O
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de Commandeur
4 dijkwoningen | bouwnummer 18 t/m 21

»  Gebruikersoppervlakte ca. 110 m2;

»  Buitenruimte voor- en achterzijde vanaf ca. 80 m2;

»  Eigen parkeerplaats in de stallingsgarage;

»   Entree vanaf voo� uin op straatniveau en 

vanuit de stallingsgarage;

»  2 badkamers;

»  Buitenruimte voor- en achterzijde 

»  Legio functiemogelijkheden begane grond.

de Commandeur 
Blok C
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Type: de Commandeur - 4 dijkwoningen



nh
Bouwnummer 18 t/m 21 (bouwnummer 18 getoond)

Meer informatie?

de Commandeur

Scan de QR
en bekijk alle 
informatie

Type: de Commandeur - 4 dijkwoningen

Tweede verdiepingTweede verdieping

Niet op schaal

Begane grond
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Situatie
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de Admiraal
4 herenhuizen | bouwnummer 22 t/m 25

»  Alle woningen havenzicht;

»  Gebruiksoppervlakte ca. 108 m2;

»  Buitenruimte voor- en achterzijde vanaf ca. 64 m2;

»  Eigen parkeerplaats(en) in de stallingsgarage;

»   Entree vanaf voo� uin op straatniveau en 

vanuit de stallingsgarage;

»  3 verdiepingen;

»  Tuin-/werkkamer op begane grond.

de Admiraal 
Blok D
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Type: de Admiraal - 4 herenhuizen



Bouwnummer 22 t/m 25 (bouwnummer 22 getoond)

Meer informatie?

de Admiraal

Scan de QR
en bekijk alle 
informatie
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Eerste verdieping

Begane grond

Souterrain

Eerste verdieping

Niet op schaal
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Situatie
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Type: de Admiraal - 4 herenhuizen



de Kapitein
10 appa� ementen | bouwnummer 26 t/m 35

»  Alle bouwnummers m.u.v. 

bouwnummer 30 havenzicht;

»  Gebruiksoppervlak studio’s van ca. 47 m2, 

appa� ementen van ca. 93 - 97 m2 en 

een penthouse van ca. 195 m2;

»  Bouwnummers 26, 27, 28, 29 en 30 hebben een tuin;

»  Andere appa� ementen hebben 1 of 2 balkon(s);

»  Eigen parkeerplaats(en) in de stallingsgarage.

de Kapitein  
Blok E
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Type: de Kapitein - 10 appartementen
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Situatie blok E

Meer informatie?

de Kapitein

Scan de QR
en bekijk alle 
informatie
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Situatie
‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’''‘Dijkroute’'‘Dijkroute’‘Dijkroute’'‘Dijkroute’‘Dijkroute’'‘Dijkroute’‘Dijkroute’'‘Dijkroute’
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Type: de Kapitein - 10 appartementen



Bouwnummer 29 & 30 Bouwnummer 26, 31 & 34

de Kapitein
Niet op schaal Niet op schaal

Bouwnummer 29

Bouwnummer 30

Bouwnummer 26

Meer informatie?
Scan de QR
en bekijk alle 
informatie

Situatie
‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’''‘Dijkroute’'‘Dijkroute’‘Dijkroute’'‘Dijkroute’‘Dijkroute’'‘Dijkroute’‘Dijkroute’'‘Dijkroute’
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Type: de Kapitein - 10 appartementen



Bouwnummer 27, 28, 32 & 33

de Kapitein
Niet op schaal

Bouwnummer 27 Bouwnummer 32

22-08-2022
22-08-2022

Meer informatie?
Scan de QR
en bekijk alle 
informatie

Situatie
‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’''‘Dijkroute’'‘Dijkroute’‘Dijkroute’'‘Dijkroute’‘Dijkroute’'‘Dijkroute’‘Dijkroute’'‘Dijkroute’
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Bekijk bouwnummer 33
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Type: de Kapitein - 10 appartementen



Bouwnummer 35

de Kapitein
Niet op schaal

Meer informatie?
Scan de QR
en bekijk alle 
informatie

Situatie
‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’‘Dijkroute’''‘Dijkroute’'‘Dijkroute’‘Dijkroute’'‘Dijkroute’‘Dijkroute’'‘Dijkroute’‘Dijkroute’'‘Dijkroute’
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Type: de Kapitein - 10 appartementen



de Havenmeester
5 appa� ementen | bouwnummer 36 t/m 40

»  Alle bouwnummers havenzicht;

»  Gebruiksoppervlak appa� ementen van ca. 91- 96 m2

en een penthouse van ca. 182 m2;

»  Bouwnummers 36 en 37 hebben een tuin;

»  Andere appa� ementen hebben 1 of 2 balkon(s);

»  Eigen parkeerplaats(en) in de stallingsgarage.

de Havenmeester 
Blok F

52 53NIEUWE HAVEN STREEFKERK

Type: de Havenmeester - 5 appartementen



boven hangend balkon

boven hangend balkon

parkeergarage begane grond

2e verdieping1e verdieping

OVERZICHTSTEKENING

boven hangend balkon

boven hangend balkon

parkeergarage begane grond

2e verdieping1e verdieping

OVERZICHTSTEKENING

Meer informatie?
Scan de QR
en bekijk alle 
informatie

de Havenmeester

nh
Situatie blok E

Niet op schaal

Begane grond

Eerste verdieping
Tweede verdieping

36

38

37

39

boven hangend balkon

boven hangend balkon

parkeergarage begane grond

2e verdieping1e verdieping

OVERZICHTSTEKENING

40

N

Z

W
O

Situatie
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Meer informatie?
Scan de QR
en bekijk alle 
informatie

de Havenmeester
Bouwnummer 36, 37, 38 & 39

Niet op schaal

Situatie
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de Havenmeester
Bouwnummer 40

Niet op schaal

Situatie
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Advies & begeleiding: 
van aankoop tot oplevering
Een woning kopen is een spannende beslissing, 

waar veel bij komt kijken. Dat begrijpen 

we goed: daarom is het belangrijk dat je 

woonwensen goed worden afgestemd op de 

mogelijkheden tijdens de bouw. Bij Blokland 

Bouwpa� ners helpen we je graag!

Vanaf het moment van aankoop, tot na de 

oplevering kun je rekenen op onze persoonlijke 

begeleiding. Onze kopersbegeleiders denken 

met je mee en geven graag advies.

VolgJeWoning-systeem
Na het onde� ekenen van de koop- en/

of aannemingsovereenkomst, word je 

benaderd voor het kopersgesprek met onze 

kopersbegeleider. Bij Blokland Bouwpa� ners 

zijn dat Astrid van der Padt en Mathilde 

Vonk. Het kopersgesprek wordt gevoerd op 

het kantooradres van Blokland Bouwpa� ners 

in Hardinxveld-Giessendam. Tijdens het 

gesprek maken we kennis en nemen we de 

koperskeuzes en mogelijk aanvullende wensen 

door. Daarnaast lichten we het VolgJeWoning-

po� aal nader toe. Dit is een persoonlijk 

woondossier, waar je als koper alle informatie 

over je woning, en koperskeuzen kunt vinden.

Kopersbegeleiders 
houden je op de hoogte
De kopersbegeleider loodst je optimaal 

door heel het traject. Zij ve� elt je wat de 

mogelijkheden zijn en maakt de kosten 

inzichtelijk van deze eventuele aanvullingen 

of wijzigingen. Voor keukens, binnendeuren, 

trappen, tegels en sanitair werken we samen 

met door ons geselecteerde showrooms. Zodra 

je kunt inloggen op VolgJeWoning, zie je per 

onderdeel welke showrooms er voor jouw 

woning zijn geselecteerd. De kopersbegeleiders 

zorgen dat je op de hoogte gehouden wordt van 

de ontwikkeling op de bouw. Om in het echt een 

kijkje te nemen op de bouw, worden tijdens het 

bouwproces kijkmiddagen georganiseerd.

Samen creëren we een 
huis dat helemaal past 

bij jouw wensen.
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Kopersbegeleiding



Kooyman Eigen Huis
Kerkstraat 1

2969 AJ Oud-Alblas

0184 – 69 17 73

nieuwbouw@kooyman.com

Kees Kooyman, makelaar Kooyman Eigen Huis

Kooyman Makelaars Oud-Alblas
Een huis kopen is best spannend: dat begrijpen 

we bij Kooyman Eigen Huis als geen ander. 

Misschien is het wel één van de grootste 

aankopen van je leven! In het geval van zo’n 

uniek project als Nieuwe Haven in Streefkerk 

wil je natuurlijk dat het aankoopproces soepel 

verloopt.

Of het huis of appa� ement in Nieuwe Haven 

de eerste keer is dat je een huis koopt, dat 

je doorstroomt: een deskundig makelaar is 

eigenlijk onmisbaar. Wij nemen je werk uit 

handen bij het voeren van de onderhandelingen 

en het regelen van allerhande praktische zaken. 

Dat kan je uiteindelijk best wat geld besparen!

Nieuwe Haven
Bij Kooyman Eigen Huis in Oud Alblas kun je 

terecht voor een gedegen advies of uitgebreide 

hulp bij het kopen of verkopen van een woning. 

In het geval van Nieuwe Haven begeleiden 

we je graag bij de aanschaf van een woning of 

appa� ement. Onze aanpak is klantgericht, 

wat wil zeggen dat wij altijd opereren vanuit 

jouw wensen. Creativiteit is daarbij een 

belangrijke pijler. 

Gratis waardebepaling
Ook bij de verkoop van je huidige woning 

ondersteunen we je graag! Ontdek voor welk 

bedrag jouw woning nu verkocht kan worden! 

Veel woningen zijn in de afgelopen tijd in 

waarde gestegen, maar wat is jouw huis nu 

waard? Best fi jn om te weten wanneer je 

verkoopplannen hebt. Een van onze makelaars 

komt graag bij je langs om gratis de waarde van 

je woning te bepalen. Ben je daarna van plan 

om je woning te verkopen? We lichten ook graag 

onze verkoopstrategie toe, geheel vrijblijvend.

Kooyman 
Eigen Huis: 

Ondernemende 
makelaar met 

karakter
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Contact en verkoopinformatie



projectnieuwehaven.nl

0184 69 17 73

0184 41 31 03

0184 61 55 69

nieuwbouw@kooyman.com

info@blokland-bouwpa� ners.nl

buro@vanesarchitecten.nl

kooyman.com

blokland-bouwpa� ners.nl

vanesarchitecten.nl

Verkoop & informatie

Ontwerp

Ontwikkeling & realisatie




