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Natuurlijk wonen en genieten!
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Droomt u van een woning, gelegen in een weids natuurgebied, met 

uitzicht op het water? Die droom wordt met het project Waterfront de 

Veene werkelijkheid.

Graag presenteren wij u het projectboek “Ontdek Waterfront de Veene”. 

Een boek dat u meer vertelt over het project Waterfront de Veene, dat 

ligt aan de rand van het Brabantse dorp Veen. Een uniek project op een 

absolute toplocatie. 

Met veel plezier hebben wij de afgelopen jaren gewerkt aan een concept 

dat aansluit bij deze uitzonderlijke locatie. Wonen in het groene hart 

van Brabant met directe verbinding naar de Afgedamde Maas, in 

een natuurrijke omgeving en de mogelijkheid tot het creëren van uw 

droomwoning staan aan de basis van een weergaloze woonbeleving. 

Gedurende de ontwikkeling van Waterfront de Veene hebben wij continu 

door de bril van u als toekomstige bewoner gekeken om aan al uw 

wensen te kunnen voldoen. Er is een verrassende diversiteit aan kavels 

ontwikkeld, qua ligging – direct aan het water of enkel met zicht op het 

water – variërend in grootte en een gedifferentieerd prijsniveau.

U heeft als koper de mogelijkheid volledig ontzorgd te worden. Samen 

met een architect, aannemer en adviseur(s) gaat u aan de slag om uw 

droomwoning en bijbehorende tuininrichting te realiseren, tot in detail 

strevend naar perfectie. De mate waarin u ontzorgd wilt worden kunt 

u daarbij zelf bepalen. Het geheel zal resulteren in 26 woningen met 

een eigen identiteit; door de samenhang van elementen ontstaat een 

natuurlijke eenheid. 

Stelt u zich eens voor: vier seizoenen met ieder hun eigen beleving. 

Ontspannen aan het water, met uw jacht onder handbereik. Na het werk 

nog even zwemmen of puur genieten op uw terras.

Wij wensen u veel woonplezier op Waterfront de Veene!

Richard van Kranenburg

Bax Van Kranenburg Kwetters B.V.
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UNIEK AAN DE MAAS

• 26 ruime kavels aan het water van de Afgedamde Maas

• Permanente bewoning

• Ontwikkel uw droomwoning in samenwerking met de architect

• Uw kavel voorzien van insteekhaven of aanlegsteiger

• Waar uw huis uw thuis is

• Wonen met uitzicht op genieten

• Beleef de rust van een natuurlijke omgeving

• Nabij dorpskern Veen met alle voorzieningen

• Ervaar het prachtige landschap van het Land van Heusden en Altena

• Centraal gelegen, steden ’s-Hertogenbosch, Breda, Utrecht en Waalwijk 

zijn bereikbaar binnen 30 minuten

WIJK EN 
AALBURG 

MAASDIJK

M
AAS

VEEN
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Aan de Brabantse oever van de Afgedamde Maas vindt de Maasdijk al 

slingerend zijn weg langs het dorpje Veen. Met zo’n 2.500 inwoners en ligging 

pal aan het water een idyllisch plekje. Een perfecte locatie voor Waterfront de 

Veene. 

Ondanks de kleine omvang van het dorp komt het u aan voorzieningen niets 

tekort. De centrale ligging van het dorp biedt u een ideale uitgangspositie 

voor een boodschap in ’s-Hertogenbosch, een gezellig uitje in vestingstad 

Heusden of golfen op het 27 holes Golfpark Almkreek in Almkerk. Ook als u 

graag de boot neemt, liggen Gorinchem en Woudrichem om de hoek en zijn 

makkelijk te bereiken. Veen bewijst dat er méér is tussen dijk en Maas!

tUSSen 
dIJk en 
MaaS

26 
kaveLS 
aan Het 
water

Ervaar de ultieme vrijheid
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UNIEKE OMGEVING
• ‘s-Hertogenbosch < 25 km

• Vestingstadje Heusden < 8 km

• Loonse en Drunense Duinen < 23 km

• Vestingstadje Woudrichem < 13 km

• Biesbosch < 24 km

• Waalwijk < 18 km

• Gorinchem < 24 km

• Kurenpolder < 22 km

• Efteling < 25 km

• Zaltbommel < 20 km

• Golfpark Almkreek < 11 km

Loonsche en 
Drunense Duinen

LAND VAN 
HEUSDEN & ALTENA

Biesbosch

Gorinchem

Zaltbommel

’s-Hertogenbosch

Waalwijk

TilburgBreda

Oosterhout

Veen

CentraaL
wOnen

VESTINGSTAD HEUSDEN

LOONSE EN DRUNENSE DUINEN
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Alles bereikbaar met auto en boot
’S-HERTOGENBOSCH

GOLFPARK ALMKREEK

Het Land van Heusden en Altena is een heerlijke plek om te wonen. Het open 

landschap met weidse polderzichten, karakteristieke dorpen en dijken langs 

de grote rivieren, een perfecte ligging ten opzichte van de grote stedelijke 

regio’s en de ideale mix van Hollands ondernemen en Brabantse gezelligheid.

Voor de watersporter kent het Land van Heusden en Altena een ideale 

omgeving. De speelse Maas met haar vele strandjes, de dynamische Waal en 

Merwede, het uitgestrekte en ongerepte Nationaal Park De Biesbosch en de 

Bergsche Maas met de Amer die de zuidgrens vormen. 

9
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tussen twee flauwe bochten aan de oude zoutendijk, 
pronkt stil dit fraaie stel. blikkend in een verre verte, 
al sinds je geboorte, elke tel. nog fier rechtop, slechts 
lichtjes neigend, rij je er bijna zonder erg voorbij. 
wie goed kijkt begrijpt hun boodschap, schouder aan 
schouder, zij aan zij. naast elkaar, als man en vrouw, 
eenheid, maar ieder toch uniek. toeziend bij ruzies 
en verliefden, onverstoorbaar in hun kaai mimiek. 
boezemen zij nu niet veel ontzag meer in, toch staan ze 
op een echt vierlandenpunt. heusden en altena, brabant 
en holland aan de maas. statige markeringspunten, 
waar je rust is gegund. grenspalen met deftige wapens 
wachten ieder aan zijn eigen kant, steek jij die grens 
gerust maar over maar wel met uitgestoken hand.

DE KAAIE POALE
Henk van Noorloos

...aan de oude Zoutendijk
10

20140903 WF de VEENE houtomslag.indd   10 09-09-14   20:57

BeSCHerMInG 
teGen
HOOG water

“De Kromme Nolkering te Wijk en Aalburg waarborgt de veiligheid voor 

huidige en toekomstige bewoners in het gebied langs de Afgedamde Maas in 

het geval van hoog water.”

Daarover vertelt Bastiaan Snoek, voormalig dijkgraaf van het 

Hoogheemraadschap Alm en Biesbosch. Hij herinnert zich de hoge 

waterstanden in 1993 en 1995 maar al te goed. Tijdens een crisisberaad op 

31 januari 1995 wordt heftig gediscussieerd om het Land van Heusden en 

Altena te evacueren. Waar burgemeester Dorland voor is, stemt Snoek tegen. 

De verantwoordelijkheid ligt bij de dijkgraaf en naar zijn standpunt blijkt uit 

metingen van de deskundigen dat er geen direct gevaar is. Uiteindelijk krijgt 

hij het gelijk aan zijn zijde en blijven grote gevolgen uit, maar duidelijk is de 

grote verantwoordelijkheid die behoorde tot zijn functie. 

In de periode na de hoge waterstanden werd de Deltawet Grote Rivieren 

aangenomen en moesten alle dijken langs de rivieren worden versterkt. Een 

dergelijke ingreep zou het cultuurhistorische landschap langs de Afgedamde 

Maas ernstig hebben aangetast. “Om het landschap en de karakteristieke 

dijkwoningen te sparen is de Kromme Nol waterkering destijds gebouwd. Ook 

zijn er toen hoogwaterkerende puntdeuren aangebracht in de Wilhelminasluis 

te Andel. Hierdoor kan het hele gebied van de Afgedamde Maas worden 

afgesloten voor het gevaar van hoog water,” aldus Snoek. “Het was een mooi 

project, prioriteit was het waarborgen van de veiligheid voor de mensen en 

dat is zonder twijfel gelukt”. 

“Het gemiddeld waterniveau in de Afgedamde Maas is + 0,60 NAP. De kering 

zal sluiten bij een bijzonder hoog waterniveau van + 3,50 NAP. Doordat de 

kavels op Waterfront de Veene zullen worden gerealiseerd met een woonniveau 

op + 4,00 NAP, zijn droge voeten gegarandeerd.”

VOORMALIG DIJKGRAAF, DE HEER BASTIAAN SNOEK
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PrivéPrivé

Privé

Zomerpeil + 0,60 NAP

Bouwpeil + 4,00 NAP

Bouwpeil 4,00 mtr boven NAP

Vaarwater

Insteekhaven

Rijbaan
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Doorsnede C-D
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GenIeten
van 
rUSt
en natUUr
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verBOnden
dOOr
eLeMenten
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Met respect voor de natuur is Waterfront de Veene tot stand gekomen. Het plan 

draagt bij aan een creatieve manier van natuurontwikkeling, in combinatie met 

permanente bewoning. Buitendijks bouwen is vrijwel nergens meer toegestaan in 

Nederland en vraagt om de nodige innovativiteit. Hoge waterstanden tot + 3.50 

NAP zijn mogelijk, alvorens de hoogwaterkering Kromme Nol te Wijk en Aalburg 

zal ingrijpen. Hierdoor wordt voorkomen dat het waterpeil in de Afgedamde 

Maas te hoog wordt. Waterfront de Veene wordt gerealiseerd ruim boven dat peil, 

waarmee droge voeten gewaarborgd zijn.

Wonen op Waterfront de Veene is een ongeëvenaarde beleving. Genieten aan 

het open water van de Afgedamde Maas, waar de afwisseling van seizoenen 

u dagelijks een nieuw uitzicht biedt. De ultieme combinatie tussen natuur, 

water en wonen draagt bij aan een eindeloze beleving. Beleving door het 

dagelijks fl uctuerende waterniveau, maar toch de zekerheid van droge voeten. 

Iedere kavel heeft zijn eigen kwaliteit. Prefereert u ruimte of juist het uitzicht 

of geniet u liever van beide? Wenst u een aanlegplaats of geeft u de voorkeur 

aan een insteekhaven welke is aangepast aan het formaat van uw vaartuig? 

Op Waterfront de Veene is de keuze geheel aan u, maatwerk staat aan de 

basis. 

Een droomplek aan de Maas

17
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Iedere dag weer anders!
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KAVELVERDELING
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kaveL 

01
kaveL 

02 841 m2

Aan de entree van het gebied bevindt zich deze kavel met een omvang 

van 717 m2. Het hoge bebouwingspercentage en de ligging van de tuin 

op het zuidwesten bieden u de kans uw ideale woning te realiseren. 

Genieten van de rust en ruimte van het gebied. Alle dagelijkse 

voorzieningen vindt u in het dorp Veen.

Bij binnenkomst van het gebied zal de woning op kavel 2 één van de 

blikvangers zijn. De kavel vraagt om een bepalende architectonische 

kwaliteit, aansluitend bij de huidige bebouwing aan de Maasdijk. 

De kavel biedt u de uitdaging de woning zo te ontwerpen dat er een 

verbintenis wordt gecreëerd met het water in de aanleghaven.

KENMERKEN KAVEL 02
• Kavelgrootte: 841 m2

• Oppervlakte bouwvlak: 319 m2

• Bebouwingspercentage: 80%

• Maximale goothoogte: 6 meter

• Maximale nokhoogte: 10 meter

• Voorzien van een eigen aanlegplaats

KENMERKEN KAVEL 01
• Kavelgrootte: 717 m2

• Oppervlakte bouwvlak: 258 m2

• Bebouwingspercentage: 100%

• Maximale goothoogte: 6 meter

• Maximale nokhoogte: 10 meter

• Voorzien van een eigen aanlegplaats

717 m2

Kavelgrootte

Bouwvlak

02

01

20
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kaveL 

03
kaveL 

04
654 m2

Direct gelegen aan de haven zal een gezichtsbepalende woning 

worden gerealiseerd op deze kavel. Het compacte perceel biedt 

ruimte voor een woning waarbij buitenruimte kan worden gecreëerd 

met panorama-uitzicht over het water. Middels een trap is de boot in 

uw insteekhaven bereikbaar.

Met deze kavel heeft u een unieke plek aan het water. Hier kijkt u 

vanaf de noordzijde van uw woning uit over het water van het gebied 

en de Afgedamde Maas. De kavel bevindt zich volledig op één hoogte 

waardoor het volledige oppervlak kan worden benut. Waarbij de 

mogelijkheid van werken van huis uit, vanzelf werkplezier is.

KENMERKEN KAVEL 04
• Kavelgrootte: 654 m2

• Oppervlakte bouwvlak: 265 m2

• Bebouwingspercentage: 100%

• Maximale goothoogte: 5 meter

• Maximale nokhoogte: 9 meter

• Voorzien van een insteekhaven

KENMERKEN KAVEL 03
• Kavelgrootte: 654 m2

• Oppervlakte bouwvlak: 265 m2

• Bebouwingspercentage: 100%

• Maximale goothoogte: 5 meter

• Maximale nokhoogte: 9 meter

• Voorzien van een insteekhaven

654 m2

Kavelgrootte

Bouwvlak

0304

21
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kaveL 

05
kaveL 

06 1.094 m2

Met oneindig doorzicht in noordelijke richting zult u versteld staan 

van de mogelijkheden van dit perceel. Ondanks zijn relatief geringe 

omvang kan de kavel door de praktische vormgeving met gemak een 

riante woning aan. Durft u het aan al uw wensen in vervulling te laten 

gaan?

Een kavel waar het uitzicht fenomenaal is. Vanuit uw woning kijkt u 

door het gehele plangebied heen naar de Afgedamde Maas. Op de 

kavel zal een forse woning toegestaan zijn, waarnaast er ook veel 

ruimte overblijft voor een riante tuin op het zuidwesten. Wonen en 

werken wordt op deze kavel genieten op hoog niveau.

KENMERKEN KAVEL 06
• Kavelgrootte: 1.094 m2

• Oppervlakte bouwvlak: 322 m2

• Bebouwingspercentage: 85%

• Maximale goothoogte: 5 meter

• Maximale nokhoogte: 9 meter

• Voorzien van een insteekhaven

KENMERKEN KAVEL 05
• Kavelgrootte: 729 m2

• Oppervlakte bouwvlak: 266 m2

• Bebouwingspercentage: 100%

• Maximale goothoogte: 5 meter

• Maximale nokhoogte: 9 meter

• Voorzien van een insteekhaven 

729 m2

Kavelgrootte

Bouwvlak

0506

22
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kaveL 

07
kaveL 

08
1.079 m2

Een zeer ruim perceel, dat volledig naar uw wens kan worden ingericht. 

De gunstige ligging van de tuin en de juiste situering van de woning 

levert een prachtig uitzicht over het gebied. Daarnaast kunt u in uw 

privétuin heerlijk genieten van de ruimte en de rust. Met de boot voor 

de deur bent u van alle gemakken voorzien.

Dit perceel biedt een mooi uitzicht op de haven en op de Afgedamde 

Maas. Het riante bouwvlak biedt volop mogelijkheden uw woongenot 

en comfort te garanderen. U bent vrij om een terras te creëren in het 

talud naar het water zodat u optimaal van wonen aan het water kunt 

genieten.

KENMERKEN KAVEL 08
• Kavelgrootte: 1.079 m2

• Oppervlakte bouwvlak: 407 m2

• Bebouwingspercentage: 70%

• Maximale goothoogte: 5 meter

• Maximale nokhoogte: 9 meter

• Voorzien van een insteekhaven

KENMERKEN KAVEL 07
• Kavelgrootte: 1.292 m2

• Oppervlakte bouwvlak: 465 m2

• Bebouwingspercentage: 60%

• Maximale goothoogte: 5 meter

• Maximale nokhoogte: 9 meter

• Voorzien van een insteekhaven

1.292 m2

Kavelgrootte

Bouwvlak

07

08

23
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kaveL 

09
kaveL 

10 1.169 m2

Wanneer u een kavel wenst met panaroma-uitzicht over het gebied, 

dan sluit kavel 9 volledig aan op uw wensen. De kavel biedt ruimte 

voor een omvangrijke woning met een groot terras waarop het tot laat 

in de avond aangenaam vertoeven is. Met de boot voor de deur, zijn er 

onbeperkt mogelijkheden om te picknicken in de idyllische omgeving.

Net als de belendende percelen heeft u vanaf deze kavel een 

panoramazicht over het hele gebied. Het bouwvlak is 488 m2 en biedt 

u mogelijkheden te over. Ziet u het al voor u? Zittend achter grote 

raampartijen genietend van rust en natuur? Deze kavel is dan perfect 

voor u, zeker wanneer gedeeltelijk thuiswerken een optie voor u is.

KENMERKEN KAVEL 10
• Kavelgrootte: 1.169 m2

• Oppervlakte bouwvlak: 488 m2

• Bebouwingspercentage: 60%

• Maximale goothoogte: 5 meter

• Maximale nokhoogte: 9 meter

• Voorzien van een insteekhaven

KENMERKEN KAVEL 09
• Kavelgrootte: 1.097 m2

• Oppervlakte bouwvlak: 383 m2

• Bebouwingspercentage: 75%

• Maximale goothoogte: 5 meter

• Maximale nokhoogte: 9 meter

• Voorzien van een insteekhaven

1.097 m2

Kavelgrootte

Bouwvlak

09

10
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kaveL 

11
kaveL 

121.064 m2

Houdt u van een grote tuin? Dan is deze kavel aan u besteed. De 

natuurmens in u komt volledig aan zijn trekken op dit riante 

perceel. Een perfecte combinatie van wonen en recreëren. Vanuit uw 

insteekhaven nog even het water op met de boot voor een boodschap 

of met de visite de rivier af.

Dichtbij het water van de Afgedamde Maas heeft u met dit perceel 

het beste van twee werelden. Aan de ene kant uw droomuitzicht 

op het water en aan de andere kant uw mooie tuin met de middag- 

en avondzon. Op stap in uw boot die afgemeerd ligt in uw eigen 

insteekhaven. Dit is leven op Waterfront de Veene!

KENMERKEN KAVEL 12
• Kavelgrootte: 1.064 m2

• Oppervlakte bouwvlak: 308 m2

• Bebouwingspercentage: 90%

• Maximale goothoogte: 5 meter

• Maximale nokhoogte: 9 meter

• Voorzien van een insteekhaven

KENMERKEN KAVEL 11
• Kavelgrootte: 1.267 m2

• Oppervlakte bouwvlak: 441 m2

• Bebouwingspercentage: 65%

• Maximale goothoogte: 5 meter

• Maximale nokhoogte: 9 meter

• Voorzien van een insteekhaven

1.267 m2

Kavelgrootte

Bouwvlak

11

12

25
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kaveL 

13
kaveL 

14 1.028 m2

Een elegant perceel met mogelijkheden voor de bouw van uw 

droomwoning. Mede door de praktische vormgeving van de kavel zijn 

er diverse invullingen denkbaar. Vanaf uw terras kijkt u zelfs naar de 

langsvarende schepen op de Afgedamde Maas!

Door de ligging van dit perceel en de mogelijkheid van 

het royaal te bebouwen oppervlak kunt u de kavel zo 

indelen, dat u een ruime tuin heeft op het zuidwesten. 

Vanwege de avondzon is het heerlijk natafelen op het terras. 

Met de boot binnen handbereik, kunt u ’s avonds nog even een 

terrasje pakken in het vestingstadje Heusden.

KENMERKEN KAVEL 14
• Kavelgrootte: 1.028 m2

• Oppervlakte bouwvlak: 285 m2

• Bebouwingspercentage: 95%

• Maximale goothoogte: 5 meter

• Maximale nokhoogte: 9 meter

• Voorzien van een insteekhaven

KENMERKEN KAVEL 13
• Kavelgrootte: 1.027 m2

• Oppervlakte bouwvlak: 281 m2

• Bebouwingspercentage: 95%

• Maximale goothoogte: 5 meter

• Maximale nokhoogte: 9 meter

• Voorzien van een insteekhaven

1.027 m2

Kavelgrootte

Bouwvlak

13

14
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kaveL 

15
kaveL 

16
1.128 m2

Vogels spotten, genieten van de mooie luchten en boten langs zien 

varen op de Afgedamde Maas. Door de ligging aan de noordzijde van 

het plangebied, ontstaat een geweldige ruimtelijke beleving. Geniet u 

vanaf de veranda met uitzicht op het westelijke landschap of kiest u 

vandaag voor de beleving van het water?

Deze kavel staat garant voor in alle vrijheid genieten van wonen aan 

het water. Panoramisch uitzicht vanuit uw woonkamer. Waar leven 

met de seizoenen centraal staat. Watervogels trekken aan u voorbij, 

terwijl u toekijkt vanaf één van uw terrassen. U heeft de mogelijkheid 

deze royale kavel zo in te delen, dat de zon u de hele dag achtervolgt.

KENMERKEN KAVEL 16
• Kavelgrootte: 1.128 m2

• Oppervlakte bouwvlak: 344 m2

• Bebouwingspercentage: 80%

• Maximale goothoogte: 5 meter

• Maximale nokhoogte: 9 meter

• Voorzien van een insteekhaven

KENMERKEN KAVEL 15
• Kavelgrootte: 1.084 m2

• Oppervlakte bouwvlak: 285 m2

• Bebouwingspercentage: 95%

• Maximale goothoogte: 5 meter

• Maximale nokhoogte: 9 meter

• Voorzien van een insteekhaven

1.084 m2

Kavelgrootte

Bouwvlak

15

16

29

20140903 WF de VEENE houtomslag.indd   29 09-09-14   21:00



kaveL 

17
kaveL 

18
1.200 m2

De beleving van een dagelijks wisselend uitzicht. Zittend op uw 

terras met een weidse blik over de rivier en de uiterwaarden van de 

provincies Gelderland en Noord-Brabant. Een uitdaging het huis zo te 

bouwen en in te richten zodat binnen en buiten in elkaar overvloeien 

en de tuin naadloos overgaat in het landschap.

Deze riante kavel is zo in te delen, dat u optimaal kunt genieten vanuit 

uw huis, patio of riante tuin. Een tuin die grenst tot aan het binnenwater, 

met een blik op de Afgedamde Maas. Aan de zuidoostkant met zicht 

over de uiterwaarden, hetgeen in de zomer een 17e-eeuws schilderij 

zou kunnen zijn.

KENMERKEN KAVEL 18
• Kavelgrootte: 1.200 m2

• Oppervlakte bouwvlak: 414 m2

• Bebouwingspercentage: 70%

• Maximale goothoogte: 5 meter

• Maximale nokhoogte: 9 meter

• Voorzien van een insteekhaven

KENMERKEN KAVEL 17
• Kavelgrootte: 1.200 m2

• Oppervlakte bouwvlak: 467 m2

• Bebouwingspercentage: 60%

• Maximale goothoogte: 5 meter

• Maximale nokhoogte: 9 meter

• Voorzien van een insteekhaven

1.200 m2

Kavelgrootte

Bouwvlak

17

18
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kaveL 

19
kaveL 

20919 m2

Een relatief compacte kavel met een sublieme ligging. Centraal 

gelegen krijgt u de kans een woning te realiseren waar u geniet van 

het voordeel van wonen en mogelijk werken aan het water. Met een 

groot terras aan de waterzijde van de woning, zodat u ‘s avonds lang 

na kunt genieten van het buitenleven in de natuur.

Met uw boot onder handbereik geniet u van de vrijheid van wonen aan 

het water. Met uw auto bereikt u de steden ‘s-Hertogenbosch, Breda 

of Gorinchem in korte tijd. En wanneer u wilt ontspannen geniet u van 

het prachtige landschap dat het Land van Heusden en Altena rijk is of 

slaat u een balletje op het golfpark.

KENMERKEN KAVEL 20
• Kavelgrootte: 919 m2

• Oppervlakte bouwvlak: 334 m2

• Bebouwingspercentage: 85%

• Maximale goothoogte: 5 meter

• Maximale nokhoogte: 9 meter

• Voorzien van een insteekhaven

KENMERKEN KAVEL 19
• Kavelgrootte: 920 m2

• Oppervlakte bouwvlak: 322 m2

• Bebouwingspercentage: 85%

• Maximale goothoogte: 5 meter

• Maximale nokhoogte: 9 meter

• Voorzien van een insteekhaven

920 m2

Kavelgrootte

Bouwvlak

19

20
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kaveL 

21
kaveL 

22 1.369 m2

Bent u een liefhebber van de zon dan is deze kavel zeker iets voor 

u. De gedraaide ligging staat garant voor een lange zomeravond. Op 

korte afstand nog even naar het dorp of uzelf één maken met de rust 

en ruimte dat wonen op Waterfront de Veene met zich meebrengt.

Deze kavel mag met recht de blikvanger van het gebied worden 

genoemd. In omvang betreft het de grootste kavel en door zijn 

imposante vormgeving en een tuin op het zuidwesten ontstaat een 

groots uitzicht over het water. Met alle technische snufjes van deze 

tijd, behoren wonen, werken en recreëren tot de mogelijkheden op 

deze riante kavel.

KENMERKEN KAVEL 22
• Kavelgrootte: 1.369 m2

• Oppervlakte bouwvlak: 423 m2

• Bebouwingspercentage: 70%

• Maximale goothoogte: 5 meter

• Maximale nokhoogte: 9 meter

• Voorzien van een insteekhaven

KENMERKEN KAVEL 21
• Kavelgrootte: 919 m2

• Oppervlakte bouwvlak: 322 m2

• Bebouwingspercentage: 85%

• Maximale goothoogte: 5 meter

• Maximale nokhoogte: 9 meter

• Voorzien van een insteekhaven

919 m2

22

21

Kavelgrootte

Bouwvlak
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kaveL 

23
kaveL 

24
1.041 m2

Eén van de kavels die het meest tot de verbeelding spreekt is kavel 

23. Een ruime kavel, welke door de weidse uitzichtmogelijkheden een 

nog groter ruimtelijk effect krijgt. Aan de westzijde wordt connectie 

gemaakt met het water en in noordoostelijke richting ontstaat 

onbegrensd uitzicht over het natuurlandschap.

Deze kavel biedt vele gezichten. In de avondzon met zicht op de haven. 

In de ochtend en middag met weids uitzicht over de uiterwaarden, de 

monumentale kerktoren en korenmolen van Veen. Op ‘Waterfront de 

Veene’ behoren wonen, werken en recreëren tot de mogelijkheden.

KENMERKEN KAVEL 24
• Kavelgrootte: 1.041 m2

• Oppervlakte bouwvlak: 312 m2

• Bebouwingspercentage: 85 %

• Maximale goothoogte: 6 meter

• Maximale nokhoogte: 9 meter

• Voorzien van een eigen aanlegplaats

KENMERKEN KAVEL 23
• Kavelgrootte: 1.122 m2

• Oppervlakte bouwvlak: 410 m2

• Bebouwingspercentage: 65 %

• Maximale goothoogte: 6 meter

• Maximale nokhoogte: 9 meter

• Voorzien van een eigen aanlegplaats

1.122 m2

Kavelgrootte

Bouwvlak

23

24

33
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kaveL 

25
kaveL 

26 973 m2

U heeft de mogelijkheid om optimaal beschut te zitten, doordat de 

tuin het huis omarmt en zo de mogelijkheid biedt veel licht naar 

binnen te laten komen. Wakker worden met de zon op je gezicht. Met 

de haven voor de deur, kunt u op vele manieren genieten van deze 

prachtige plek.

Aan de entree van het plangebied ligt deze kavel met een royale tuin 

op het zuidwesten, die overloopt in het oorspronkelijk landschap. Met 

een weidse blik over de uiterwaarden en rivierduinen aan de ene kant 

en de kronkeling van de dijken met de gerestaureerde korenmolen De 

Hoop aan de andere kant.

KENMERKEN KAVEL 26
• Kavelgrootte: 973 m2

• Oppervlakte bouwvlak: 267 m2

• Bebouwingspercentage: 90%

• Maximale goothoogte: 6 meter

• Maximale nokhoogte: 9 meter

• Voorzien van een eigen aanlegplaats

KENMERKEN KAVEL 25
• Kavelgrootte: 1.023 m2

• Oppervlakte bouwvlak: 280 m2

• Bebouwingspercentage: 85%

• Maximale goothoogte: 6 meter

• Maximale nokhoogte: 9 meter

• Voorzien van een eigen aanlegplaats

1.023 m2

Kavelgrootte

Bouwvlak

25

26
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Meedeinen met de seizoenen...
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Waterfront de Veene biedt u de mogelijkheid uw droomwoning te realiseren.

In samenwerking met de architect gaat u aan de slag om uw wensen op papier

te krijgen. Door het gebruik van zorgvuldig geselecteerde materialen ontstaan

uitzonderlijke ontwerpen en in het totaal een exclusief woongebied. Uiteindelijk 

zullen er 26 unieke woningen worden gerealiseerd, allen toebehorend tot één

architectonische familie. Voor ieder woonhuis ontstaat een eigen identiteit,

een identiteit die naadloos aansluit op uw wensen.

Als bouwkundig architect willen wij graag ir. Frank Ruiter bna B.V. aan 

u voorstellen. Frank Ruiter is vanaf een vroeg stadium betrokken bij de 

ontwikkeling van Waterfront de Veene. Mede door zijn schetsen en creatieve 

invullingen is het totaalplan tot stand gekomen. Voor diverse kavels zijn door 

hem reeds referentieschetsen vervaardigd, welke u in dit boek veelvuldig 

tegenkomt. Wij geloven in de kracht van zijn concept en zijn ervan overtuigd 

dat zijn betrokkenheid bij de ontwikkeling voor u een grote meerwaarde 

teweeg brengt.
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“Het accent van ons werk ligt voor een belangrijk deel op landelijk wonen, van 

eigentijds traditioneel tot zuiver klassiek. Het handschrift van ons bureau is in 

de aanvangsfase vlot, los en direct en ontwikkelt zich tijdens het bouwproces 

tot een doordachte uitwerking, waarbij perfectie het uitgangspunt is.

Daarbij willen wij vooral een kundig en creatief klankbord zijn, die de 

opdrachtgever geeft wat hij zoekt: een gebouw met uitstraling en karakter. 

Een gebouw ontwerpen is veel meer dan een gebouw tekenen. Ontwerpen 

betekent vooral inzet van al je creativiteit en inlevingsvermogen. Daarnaast 

is ook kennis van de constructie van belang en je moet weten hoe er in de 

praktijk gebouwd wordt. Daarin ligt onze kracht: Binnen het bouwbudget een 

krachtig en aansprekend gebouw realiseren en het bouwproces desgewenst 

begeleiden tot de oplevering. Door dit proces te beheersen, ontzorgen wij 

onze opdrachtgever.

Wij zien het ontwerpen en vormgeven van het interieur van een woning als 

een zeker zo belangrijke opdracht als het ontwerpen van het exterieur. Of het 

nu gaat om indeling, afwerking, licht en inrichting, wij adviseren en ontwerpen 

in nauw overleg met de opdrachtgever het interieur van begin af aan mee met 

het geheel.

Zo werken wij met een hoogwaardig team aan elke opdracht en willen wij met 

al onze projecten een meer dan positieve bijdrage leveren aan de gebouwde 

omgeving. Laat de beelden maar spreken…”

Frank Ruiter, architect BNA
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Waterfront de Veene is niet alleen uniek vanwege zijn ligging aan de Maas, 

maar ook door de wijze waarop de kavels langs het water zijn gesitueerd. 

Daarnaast speelt het karakter van de woningen een belangrijke rol. Elke woning 

krijgt een eigen identiteit; in het ontwerp heeft u als koper een bepalende 

stem. Het geheel staat met elkaar in een harmonieus ensemble waarbij de ene 

woning de andere wil versterken. Op die manier krijgt Waterfront De Veene 

zijn ongekend hoge niveau. 

Om er voor te zorgen dat de woningen onderling samenhang hebben, is 

een bouw- en tuinpaspoort ontwikkeld. Hierin staan een aantal voorschiften 

over maximale grootte, ligging, verschijningsvorm en materiaalgebruik van 

de woning. De combinatie van eigenheid en verwantschap staat garant voor 

prachtig en harmonieus wonen aan het water. U als eigenaar van een kavel 

kunt binnen de kaders die woning bouwen welke u wenst, onder aanbevolen 

begeleiding van de gerenommeerde architect Frank Ruiter.

Meer over het bouw- en tuinpaspoort leest u op pagina 44 en 45.

26 
kaveLS 
aan Het 
water
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Op Waterfront de Veene geniet u dagelijks van het buitenleven. Voor het 

ontwerp van uw tuin is LIJMBACH tuin- en landschapsarchitectuur voor u 

geselecteerd als aanbevolen partner om de ‘groene’ invulling te geven aan uw 

kavel die u wenst. 
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LIJMBACH, tuin- en landschapsarchitectuur is sinds 1985 gevestigd in Wijk en 

Aalburg. Een lokaal bureau, waar landschapsarchitecten en -ontwerpers vorm 

geven aan ontwerpopgaven, die sterk variëren in grootte, locatie en natuurlijk 

de wensen van de opdrachtgevers.

Of het nu tuinen, parken of landschappen zijn, bij iedere opgave vinden we 

steeds weer inspiratie in de ‘genius loci’, de ziel van de plek. De tuin- en 

landschapsarchitect combineert creativiteit met ambachtelijkheid. Fraaie 

ontwerpideeën moeten ook uitvoerbaar zijn, kennis van materialen en de 

toepassing ervan vinden wij van groot belang. 

Wij nemen u stap voor stap mee in het ontwerpproces. Van de eerste 

handschetsen tot aan de begeleiding van de uitvoering kunt u bij ons terecht, 

maar uiteraard bepaalt u zelf welke stappen u in dit proces wilt zetten. 

Maatwerk is ons motto.

Waterfront de Veene biedt u de mogelijkheid van een buitenruimte aan het 

water, met zicht op een schitterend landschap en water, waar voorzieningen, 

zoals terrassen en steigers op natuurlijke wijze in het gebied worden ingepast. 

Creatieve oplossingen, op maat gemaakt, passend bij uw opvattingen over 

leven en recreëren in een groene en waterrijke ambiance.

Tijdloos met een oog voor de natuur
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BEBOUWINGSMOGELIJKHEDEN
De kaders van het bouw- en tuinpaspoort zijn vastgelegd in het 

bestemmingsplan Waterfront de Veene en eveneens terug te vinden op de 

kavelpagina`s van dit verkoopboek. Tevens is een beeldkwaliteitplan opgesteld 

om de ruimtelijke kwaliteit van het gebied te waarborgen, welke dient als 

bijlage van het bestemmingsplan. In deze brochure zijn de belangrijkste 

uitgangspunten van beide documenten opgenomen. Het volledige 

beeldkwaliteitplan is op aanvraag beschikbaar bij makelaar Ed Makelaardij.

DIRECT WATERGEBONDEN WONINGEN
Tot de watergebonden woningen behoren kavels 3 t/m 22. Deze woningen 

zijn direct aan het water van de rivier de Afgedamde Maas gelegen. De 

individuele bouwvolumes volgen het oeververloop en maken daarbij maximaal 

gebruik van de grensrijkdom tussen het nieuwe water en de woonkavels. 

De hoofdopzet van het stedenbouwkundig beeld wordt gevormd door 

vrijstaande bouwvolumes op ruime afstand van elkaar. De groene open ruimte 

ondersteunt de landschappelijke inpassing. Het landschappelijk karakter van 

de oevers van de rivierinsnijding wordt gewaarborgd door een ruime zone 

van rietkragen en oplopendenatuurlijke taluds (1:4). Deze taluds zullen niet 

worden toegepast bij kavels 3 t/m 7, welke op één niveau worden afgewerkt 

(+ 4.00 NAP).

Binnen de bouwkavels is, per tweetal kavels, een insteekhaven voor uw vaartuig 

in het ontwerp opgenomen. Standaard wordt de insteekhaven opgeleverd 

met de afmeting 12,00 m x 10,00 m. Indien gewenst kan deze insteekhaven, 

tegen geringe meerkosten, worden vergroot. Vraagt u de makelaar naar de 

mogelijkheden. Als waterkering is, op basis van duurzaamheid en natuurlijke 

uitstraling, gekozen voor een Berlinerwand-constructie. Deze constructie 

is opgebouwd uit natuurlijke materialen zoals hout en staal. Op de kop 

van de insnijding, nabij de Maasdijk, is een algemene haven opgenomen, 

welke eveneens wordt voorzien van een Berlinerwand-constructie. Naast 

deze constructie zullen op diverse plaatsen in het gebied schanskorven met 

natuursteen worden toegepast. 

PLAATSING EN SITUERING BOUWVOLUME
Voor het waarborgen van de kwaliteit van het gebied zal per kavel alle 

bebouwing in één samengesteld bouwvolume plaatsvinden. Deze bebouwing is 

toegestaan binnen het bouwvlak met het aangegeven bebouwingspercentage. 

De voorgevel zal worden gesitueerd aan de openbare weg en ondergeschikte 

bebouwing, zoals een erker, garage, berging of dakoverstekken zullen in of aan 

het hoofdgebouw worden opgenomen.

MASSA / KAPVORM
Als kapvorm zijn verschillende vormen toegestaan, voorbeelden zijn een 

zadeldak (al dan niet met wolfseinden), schilddak, knikdak en een mansardedak. 

Ter bevordering van de diversiteit in het gebied zullen wisselende goot- en 

nokhoogten en wisselende nokrichtingen worden op de bouwvolumes. 

Daarbij zullen overstekken, goten, luifels, dakkapellen e.d. integraal worden 

opgenomen in de gekozen dakvorm. Tevens is het toegestaan zonnepanelen 

toe te passen, deze dienen eveneens integraal te worden opgenomen in het 

dakvlak. De hoofdvorm van de gevels dient overwegend uit een verticale 

geleding te zijn opgebouwd. Voor ondergeschikte gevelonderdelen is een 

horizontale geleding voorstelbaar. Mede gelet op de bijzondere ligging van 

de watergebonden woningen dient de verhouding tussen ‘open’ en ‘gesloten’ 

gevelvlakken zorgvuldig te worden gekozen.

MATERIALISERING EN KLEURGEBRUIK
De ligging van de watergebonden woningen vraagt om een materialisering en 

kleurtoepassing die aansluiten bij natuurlijke kleuren (uitbundige materialen 

en kleuren uitgesloten). Het toepassen van meerdere soorten gevelopbouw 

is toegestaan, deze dienen zorgvuldig te worden gecombineerd en te passen 

binnen de gekozen architectuur. Voorbeelden zijn terughoudende kleuren 

voor baksteen, hardsteen, stucwerk, behandeld hout en ontspiegeld glas. Voor 

de kozijnen wordt de voorkeur gegeven aan onbehandeld hout of een opbouw 

uit aluminium. Voor de dakbedekking zijn veel verschillende varianten 

toepasbaar. Voorbeelden zijn keramische pannen, blauw gesmoord, antraciet, 

terracotta rood (betonpan – vlakke�pan, geglazuurde of geëngobeerde pan 

is uitgesloten). Natuurlijke materialen als sedum, gras, hout of natuurlijk riet 

en/of lei�steen al dan niet gecombineerd met keramische dakpannen, dan 

wel met niet uitlogend zink en/of glas zijn eveneens passend. De dakranden 

kunnen worden uitgevoerd in zink, aluminium of voorbehandeld hout. 

Kunststof materiaalgebruik voor kozijnen, gevelbekleding, dakranden e.d. is 

uitgesloten, tenzij deze een overwegend houten c.q. natuurlijke uitstraling 

heeft.

ERFAFSCHEIDING
Aan de waterzijde van de kavel benadrukt de erfafscheiding de overgang van 

privé naar openbaar en zal een natuurlijke erfafscheiding worden toegepast. 

De overgang tussen het water en uw tuin zal bestaan uit de beschoeiing in 

combinatie met riethagen. Erfafscheidingen, gelegen tussen de oevers en de 

voorgevel van de woning zullen beperkt in hoogte worden toegepast om de 

openheid van het gebied in stand te houden. Toepassingen worden uitgevoerd 

in een natuurlijke setting, voorbeelden zijn gebiedseigen plantensoorten, 

haagbeuken, ligusters of een combinatie met een hekwerk in standgroen 

of zwart. Erfafscheidingen gelegen achter de voorgevelrooilijn, tussen de 

percelen en grenzend aan de openbare wegen kunnen worden toegepast 

tot een hoogte van 2 meter. In combinatie met een natuurlijke aankleding 

zijn (stalen) hekwerken in de kleur standgroen en zwart het uitgangspunt. 

Planten als haagbeuk, hedera, liguster, maar ook materialen als wilgentenen 

zijn gebiedseigen en kunnen enkel maar ook in combinatie worden toegepast.

INDIRECT WATERGEBONDEN WONINGEN
Kavels 1, 2, 23, 24, 25 en 26 behoren tot de indirect watergebonden woningen. 

Op deze kavels wordt vanuit stedenbouwkundig opzicht aangesloten bij de 

karakteristieke lintbebouwing aan de Maasdijk. Voor deze woningen is een 

belangrijke functie weggelegd, het betreft immers de entree van het gebied. 

Ondanks dat de woningen niet direct aan het water zijn gelegen ontstaat 

er door de ruime opzet een connectie tussen de woningen, het water en 

het achterliggende natuurlijke landschap. Tot de kavels behoort een eigen 
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aanlegplaats voor uw vaartuig in de ‘algemene haven’.

PLAATSING EN SITUERING BOUWVOLUME
Voor het waarborgen van de kwaliteit van het gebied zal voor kavels 1 

en 2 alle bebouwing in één samengesteld bouwvolume plaatsvinden. 

Deze bebouwing is toegestaan binnen het bouwvlak met het aangegeven 

bebouwingspercentage. Ondergeschikte bebouwing, zoals een erker, garage, 

berging of dakoverstekken dienen binnen het bouwvolume te zijn opgenomen.

Voor de kavels 23 t/m 26 bestaat de mogelijkheid om achter de vrijstaande 

hoofdbebouwing, bijgebouwen te realiseren. Deze dienen een architectonische 

eenheid te vormen met de hoofdbebouwing. 

Alle aan de openbare weg grenzende gevels worden gezien als voorgevel. 

MASSA / KAPVORM 
Als kapvorm zijn verschillende vormen toegestaan, voorbeelden zijn 

een zadeldak (al dan niet met wolfseinden), schilddak, knikdak en een 

mansardedak. Ter bevordering van de diversiteit in het gebied zullen wisselende 

goot- en nokhoogten en wisselende nokrichtingen toegepast worden op de 

bouwvolumes. Daarbij zullen overstekken, goten, luifels, dakkapellen e.d. 

integraal worden opgenomen in de gekozen dakvorm, evenals de toepassing 

van zonnepanelen. De gevels van de hoofdbebouwing zullen overwegend uit 

een verticale geleding worden opgebouwd, ondergeschikte elementen kunnen 

vanuit functionele overwegingen afwijken van de hoofdopzet.

MATERIALISERING EN KLEURGEBRUIK
De bijzondere stedenbouwkundige situering van de hoofdbebouwing op 

deze kavels in dit deelgebied vraagt om een materialisering die met name 

aansluiting vindt bij de materialisering van de bestaande gebouwen aan 

de Maasdijk. Daarnaast zal, ter bevordering van de familiaire uitstraling, 

aansluiting worden gezocht bij de materialisering van de direct watergebonden 

woningen. De gevels kunnen worden uitgevoerd in baksteen (aardetinten), 

daarbij mag de combinatie worden gemaakt met hardsteen, geïmpregneerd 

hout en/of stucwerk dan wel geschilderde gevels. De dakvlakken kunnen 

worden uitgevoerd met gebakken pannen, riet of leien afgedekt, al dan niet 

in combinatie. Traditionele vormen van de dakpan in de kleur antraciet, 

blauw gesmoord of terracotta zijn hierbij uitgangspunt. Geglazuurde en/of 

geëngobeerde dakpannen alsmede vlakke beton en gebakken pannen zijn 

hier uitgesloten. Kozijnen worden bij voorkeur uitgevoerd in voorbehandeld 

hout of aluminium. Kunststof materiaalgebruik voor kozijnen, gevelbekleding, 

dakranden, boeiboorden e.d. is uitgesloten, tenzij dit een overwegend houten 

c.q. natuurlijke uitstraling heeft.

ERFAFSCHEIDING
De erfafscheiding benadrukt de overgang tussen het privé�gebied, de 

woonkavels en de openbare ruimte. Voor de erfafscheiding van kavels 1 en 2 

wordt overwegend gebruik gemaakt van natuurlijke materialen, ondersteund 

met hekwerken en met een uitsluiting van steenachtige muren en houten 

schermen. De afscheidingen vormen de landschappelijke overgang met het 

aangrenzend buitendijks landschap. De kleur van de hekwerken dient te 

bestaan uit standgroen of zwart. Gebiedseigen natuurlijke materialen zoals 

haagbeuk, liguster, hedera en wilgentenen, kunnen solitair maar ook in 

combinatie worden toegepast.

Voor de kavels 23 t/m 26 zal de erfafscheiding ter hoogte van de openbare 

weg aansluiten bij de afscheidingen van de direct watergebonden woningen. 

Hierdoor wordt de ruimtelijke kwaliteit van Waterfront de Veene gewaarborgd. 

Hekwerken op kleur, al dan niet ondersteund met natuurlijk materiaal, 

worden eveneens toegestaan op de onderliggende perceelsgrenzen met het 

natuurgebied richting de uiterwaarden. Het gebruik van muren uitgevoerd in 

hout, beton, baksteen of andere toepasbare materialen is in dit plangebied 

uitgesloten.

OPENBARE RUIMTE

UITERWAARDEN
Voor de openbare ruimte op Waterfront de Veene zal een natuurlijke, 

gebiedseigen en duurzame inrichting worden toegepast. voor de aangrenzende 

uiterwaarden is een landschapsinrichtingsplan opgesteld, waarin deze 

gebieden een verzorgde natuurlijke uitstraling verkrijgen. Door afwisselingen 

van natuurlijke elementen met kleine grondwallen in combinatie met hier 

en daar solitaire bomen ontstaat er een natuurlijk stroomdalgrasland. 

De integrale aanpak van de natuur- en landschappelijke ontwikkeling, in 

combinatie met het water en de bewoning op ruime kavels waarborgen de 

ruimtelijke kwaliteit.

DAGRECREATIE
Aan de noordoostzijde van het plangebied bestaat de mogelijkheid tot 

vestiging van een commerciële horeca. De precieze invulling hiervan is nog 

niet bekend. Rondom deze horeca bevinden zich eveneens een strandje voor 

extensief gebruik en een aanlegsteiger. 

PARKEREN
Binnen het gebied van Waterfront de Veene zal ruim voldoende 

parkeergelegenheid zijn. Als toekomstig bewoner dient u op eigen terrein twee 

parkeerplaatsen naast elkaar te realiseren. Aanvullend worden voor bezoekers 

van het gebied diverse openbare parkeerplaatsen ingepast. Ter hoogte van 

iedere kavel bevindt zich een langsparkeerplaats. Aan de zuidzijde zijn 30 

parkeerplaatsen voorzien en ter hoogte van het strandje nog eens 45 plaatsen.

GROEN
De uitstraling van een natuurlijke setting wordt in de openbare ruimte 

versterkt door extra aandacht voor groenvoorzieningen. Diverse bestaande 

bomen zullen behouden blijven en in het kader van de fl ora en fauna worden 

bomen -gegroepeerd- in de uiterwaarden geplant.

VERHARDING
Binnen het gebied is een aantal ruimten te onderscheiden die voorzien 

worden van verharding. Uitgangspunt is een duurzame inrichting met een 

groene uitstraling. Ter ontsluiting van de woningen worden de rijbanen van 

de randweg in asfalt uitgevoerd. De berm, die tevens plaats biedt aan het 

langsparkeren, wordt uitgevoerd in grasbetonkeien. De twee parkeerterreinen 

worden in een betonklinker uitgevoerd. Resterende ruimten worden ‘groen’ 

uitgevoerd.
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Perfectie in de praktijk
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Perfectie in de praktijk

ALMBOUW BV
Transportstraat 1a
4283 JL Giessen
t. +31 (0)183 44 32 81
e. info@almbouw.nl
www.almbouw.nl

J.C. VAN KESSEL BV
Tielerweg 19
4191 NE Geldermalsen
t. +31 (0)345 57 15 63
e. mail@jcvankessel.nl
www.jcvankessel.nl

TANKENS ANDEL BV
Hoofdgraaf 69a
4281 NN Andel
t. +31 (0)183 44 18 41
e. info@tankens.nl
www.tankens.nl

ZORGELOOS
BOUWEN

In navolging van het ontwerp van uw droomwoning op Waterfront de Veene 

wenst u een zorgeloze realisatie. Ter aanbeveling zijn voor u een drietal 

aannemers geselecteerd met ruime ervaring in de woningbouw. Aannemers 

welke allen kwalitatief hoogwaardige, en indien gewenst duurzame, 

eindproducten teweegbrengen. Volledige ontzorging, duurzaam bouwen en de 

klant centraal vormen de basis. Iedere klant heeft immers zijn eigen wensen, 

door het bieden van professionele begeleiding en individuele aandacht wordt 

volledig tegemoet gekomen aan uw behoeften.

WAAROM KIEZEN VOOR ÉÉN VAN DEZE AANNEMERS?
Voorgaande samenwerkingen, kennis van het project, vakbekwaamheid en 

bekend met de regio zijn de belangrijkste componenten om deze aannemers 

aan te bevelen. Daadkracht, resultaatgerichtheid en fl exibiliteit om te voldoen 

aan uw verwachtingen. Uw bouwwensen worden realiteit door de klant- en 

servicegerichte aanpak in combinatie met bouwen op hoog kwaliteitsniveau. 

26 
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Ultieme woonbeleving aan het water

50

20140903 WF de VEENE houtomslag.indd   50 09-09-14   21:02

Mol & Roubos MakelaaRdij
’t Rond 14
4285 de Woudrichem
t. +31 (0)183 30 46 89
e. info@molroubos.nl
www.molroubos.nl

verkoop en informatie

Ultieme woonbeleving aan het water
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© 2014 Bax & Van Kranenburg. Aan de gebruikte afbeeldingen en foto’s kunnen geen 

rechten worden ontleend. Tekeningen, schetsen, impressie’s zijn slechts om een indruk te 

geven van het project en inspiratie te bieden voor uw droomhuis op Waterfront de Veene. 

Wijzigingen voorbehouden. Kopiëren, publiceren of anderszins verveelvuldigen van de 

inhoud van dit boek alleen met uitdrukkelijke toestemming van de rechthebbenden.

BAX & VAN KRANENBURG BEHEER BV
Anjelierstraat 39
4261 CJ Wijk en Aalburg
t. +31 (0)416 72 50 50
e. info@baxvankranenburg.nl
www.baxenvankranenburg.nl

BAX & VAN KRANENBURG BEHEER BV
Anjelierstraat 39
4261 CJ Wijk en Aalburg
t. +31 (0)416 72 50 50
e. info@baxvankranenburg.nl
www.baxenvankranenburg.nl

KWETTERS BV
Veensesteeg 18
4264 KG Veen
t. +31 (0)416 69 59 00
e. info@kwetters.nl
www.kwetters.com

ZIJLSTRA INFRA B.V.
Distributiestraat 55
4283 JN GIESSEN
t. +31 (0)183 441 222
e. info@zijlstrainfra.nl
www.zijlstrainfra.nl

IR. FRANK RUITER ARCHITECT BNA BV
Vlinderslag 46
4286 GK Almkerk
t. +31 (0)183 40 50 03
e. info@frank-ruiter.nl
www.frank-ruiter.nl
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MOL & ROUBOS MAKELAARDIJ
’t Rond 14
4285 DE Woudrichem
t. +31 (0)183 30 46 89
e. info@molroubos.nl
www.molroubos.nl

ED MAKELAARDIJ
Hoge Maasdijk 49
4281 NE Andel
t. +31 (0)183 51 00 05
e. info@edmakelaardij.nl
www.edmakelaardij.nl
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