
IN EEN VOORMALIG 
KERKGEBOUW

M O D E R N  
W O N E N

15 APPARTEMENTEN



WONEN  
IN  DE  KLUB

De duurzame appartementen zijn 'volledig gasloos en all 
electric' en daarmee klaar voor de toekomst. Tevens zijn 
alle appartementen compleet afgewerkt met hoogwaardig 
sanitair en tegelwerk en voorzien van een keuken met  
inbouwapparatuur.

Midden in het dorp, direct nabij diverse voorzieningen en het  

oude centrum van Nieuwkoop, wordt binnenkort het voormalige 

kerkgebouw aan de Achterweg getransformeerd tot een uniek 

woongebouw met 15 appartementen. De appartementen variëren 

van 40 tot 82 m2 en beschikken over 1 of 2 slaapkamers.

15 DUURZAME EN COMFORTABELE  

APPARTEMENTEN IN HARTJE NIEUWKOOP



ALLES  
VOOR  JOU  

IN  DE  
BUURT

Nieuwkoop staat bekend om zijn Nieuwkoopse plassen, 
een groen en waterrijk natuurgebied. In dit gebied kunnen 
dieren en planten in alle rust leven en kun je zowel zomers 
als 's winters heerlijk recreëren door er met de (zeil)boot 
op uit te trekken of bij sterk ijs een schitterende plassen-
tocht af te leggen.  

Het op korte loopafstand gelegen oude centrum en 
winkelhart van Nieuwkoop biedt een diversiteit aan 
winkels. Verder tref je diverse gezellige horecagele-
genheden en haventjes aan het water. In de omgeving 
van De Klub vind je ook diverse voorzieningen  
waaronder scholen, sportverenigingen en gezond-
heidscentrum de Vijver. Kortom, alle denkbare voor-
zieningen zijn in de buurt.



Mooie groene polders en weidse plassen omzomen het dorp Nieuwkoop. Van de 
4.000 hectare gemeenteoppervlakte is 1.500 hectare beschermd natuurgebied.  
Ervaar het plassengebied met een kano of fluisterboot en ontdek de vele eilandjes 
met bijzondere flora en fauna. Naast grote en kleine plassen zijn er legakkers waar 
vroeger turfstekers het veen te droog legden. Weilanden, rietkragen en laag  
houtgewas wisselen elkaar af. Er zijn broedplaatsen voor tal van bijzondere vogels, 
zoals de zwarte stern. Ook de grootste purperreigerkolonie van West Europa huist in 
Nieuwkoop. Met al deze variatie is de omgeving ideaal voor wandelaars, fietsers en 
watersportliefhebbers.

Midden in het Groene Hart van Nederland 

ligt de gemeente Nieuwkoop. Circa 29.000 

inwoners wonen hier verspreid over de vele 

woonkernen waaronder Nieuwkoop, Ter 

Aar, Nieuwveen, en Zevenhoven. In 2008 is 

Nieuwkoop uitgeroepen tot de veiligste  

gemeente van Nederland en dat ervaren de 

bewoners nog steeds zo.

GROENE  POLDERS  EN  WE IDSE  PLASSEN

WONEN IN EEN GROENE OMGEVING OP DIRECTE 

LOOPAFSTAND VAN HET CENTRUM

WWW.WONENINDEKLUB.NL



Appartement 3
Begane grond - Type Abdij

Dit 2-kamerappartement van 62 m2 is van alle 
gemakken voorzien. Zo beschikt deze over een 
serre, een terras in het dijkprofiel én een privé-
tuin op de dijk met uitzicht op het centrum van 
Nieuwkoop. Ook biedt de grote woonkamer 
verschillende indelingsmogelijkheden. 
 
•  Woonoppervlakte van 62 m2 
•  Voorzien van serre met veel lichtinval 
•  Tuin op de dijk van ca. 42 m2 

BEGANE GROND BEGANE  
GROND

Op de begane grond van De Klub zijn zeven 
appartementen gelegen; één 3-kamer apparte-
ment van type Pastorie (Bouwnummer 1) en  
zes 2-kamer appartementen van type Abdij 
(Bouwnummer 2 t/m 7).  
 
Vrijwel alle appartementen beschikken over 
heerlijke buitenruimte in de vorm van een pri-
vétuin met terras.

Appartement 1
Begane grond - Type Pastorie

Bovenop de dijk bevindt zich type Pas-
torie. Dit unieke appartement van ca. 
82 m2 woonoppervlak heeft 2 slaapka-
mers, een eigen voordeur aan de zijde 
van het centrum en een riante privétuin 
met terras. Door de ligging  
in de dijk biedt dit appartement een 
unieke woonbeleving. 
 
•  Woonoppervlakte van 82 m2 
•  Riante buitenruimte van ca. 100 m2 
•  3-kamerappartement 

Appartement 2
Begane grond - Type Abdij

Dit fraaie 2-kamerappartement van type Abdij is gelegen 
op de begane grond en heeft een woonoppervlak van ca. 

60 m2. Het appartement beschikt over een buitenruimte in 
de vorm van een privétuin met terras, die de mogelijkheid 

biedt om buiten nog een extra zithoek te creëren. 
 

Woonoppervlakte van 60 m2  • 
Tuin van ca. 25 m2 inclusief terras  • 

Gelegen naast de entree van het gebouw  • 
 



Appartement 4
Begane grond - Type Abdij

Dit fraai gelegen hoekappartement beschikt over 
een heerlijke serre die zorgt voor veel natuurlijke 

lichtinval. Daarnaast beschikt dit appartement over 
een grote woonkamer met open keuken, een terras 

in het dijkprofiel en een (zij)tuin op het zuiden. 
 

Woonoppervlakte van 64 m2  • 
Voorzien van serre met veel lichtinval  • 

Tuin op de dijk van ca. 62 m2  • 
 

Appartement 7
Begane grond - Type Abdij

Dit 2-kamerappartement van type Abdij is 
gelegen op de begane grond en heeft een 
woonoppervlak van 58 m2. Dit appartement 
beschikt over een heerlijk grote woonkamer 
met een ruime en open keuken en biedt 
daarmee de mogelijkheid voor verschillende 
indelingsmogelijkheden. 
 
•  Woonoppervlakte van 58 m2 
•  Gelegen nabij de entree van het gebouw 
•  Ruime woonkamer met open keuken 

Appartement 5
Begane grond - Type Abdij

Met een heerlijk terras op het zuiden en een riante privétuin 
aan de Achterweg is er bij dit appartement meer dan  
genoeg ruimte om buiten te genieten van de groene  
omgeving. Maar ook binnen is dit een heerlijk appartement, 
voorzien van veel natuurlijke lichtinval door de verschillende 
raampartijen in de woonkamer en keuken. 
 
•  Woonoppervlakte van 60 m2 
•  Riante tuin van ca. 60 m2 
•  Heerlijk terras op het zuiden 

Appartement 6
Begane grond - Type Abdij

Dit fraaie 2-kamerappartement beschikt 
over een mooie en leuke indeling met in de 

woonkamer meerdere grote raampartijen 
die zorgen voor veel natuurlijk daglicht. 

Daarnaast biedt de L-vormige woonkamer 
verschillende indelingsmogelijkheden.  
De ramen in de woon- en slaapkamer  

kijken uit over de riante tuin op het zuid-
westen. Weer of geen weer, in dit apparte-

ment kun je alle kanten op! 
 

Woonoppervlakte van 61 m2  • 
Riante tuin van ca. 92 m2  • 

Verschillende indelingsmogelijkheden  • 
 



Appartement 8 & 12
1e en 2e verdieping - Type Portiek

Deze fraaie 2-kamerappartementen hebben een 
woonoppervlak van ca. 40 m2 en zijn zeer praktisch 
ingedeeld! Ideaal voor een 1- of 2 persoonshuis -
houden. De verschillende raampartijen geven  
uitzicht op het centrum van Nieuwkoop en zorgen 
voor extra veel daglicht in de woonkamer. 
 
•  Woonoppervlakte van 40 m2 
•  Leuk en praktisch ingedeeld 
•  Uitzicht op het centrum van Nieuwkoop 

Op de eerste en tweede verdieping van De Klub zijn 
de appartementen van het type Portiek gelegen. 
Deze appartementen liggen temidden van het groen 
aan de Ringdijk en hebben uitzicht op het centrum 
van Nieuwkoop of richting de Achterweg. 

1 e  EN  2e  VERD IEP ING
Appartement 10 & 14
1e en 2e verdieping - Type Portiek

Deze appartementen zijn de grootste van type Portiek 
met een woonoppervlak van 56 m2. Ze beschikken over 
een fraai Frans balkon in de woonkamer, dat uitzicht 
biedt op de Achterweg. De diverse raampartijen die  
zorgen voor heerlijk veel lichtinval in dit appartement. 
 
•  Woonoppervlakte van 56 m2 
•  Inclusief Frans balkon 
•  Uitzicht op het groen aan de Achterweg 

Appartement 11 & 15
1e en 2e verdieping - Type Portiek

Deze leuke en praktisch ingedeelde 2-kamer 
hoekappartementen van type Portiek hebben 

een woonoppervlak van 40 m2 en zijn ideaal  
voor een 1- of 2 persoonshuishouden. Vanuit de 

woon- en slaapkamer biedt dit appartement uit-
zicht op het centrum van Nieuwkoop. 

 
Woonoppervlakte van 40 m2  • 
Leuk en praktisch ingedeeld  • 

Uitzicht op het centrum van Nieuwkoop  • 
 

Appartement 9 & 13
1e en 2e verdieping - Type Portiek

Deze 2-kamerappartementen van type Portiek 
hebben een woonoppervlak van 40 m2 en zijn 

gelegen op de eerste en tweede verdieping van 
het gebouw. Deze hoekappartementen bieden 

vanuit de woonkamer een heerlijk uitzicht op 
het omliggende groen en de Achterweg.   

 
Woonoppervlakte van 40 m2  • 
Leuk en praktisch ingedeeld  • 

Uitzicht op het groen aan de Achterweg  • 
 

1 e  VERD IEP ING 2e  VERD IEP ING
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NIEUWKOOP: EEN GROEN EN WATERRIJK DORP, 

DE NATUUR LIGT HIER AAN JE VOETEN



Disclaimer   
Deze brochure is zo nauwkeurig mogelijk samengesteld. De plattegronden en artist impressions 
geven een goede indruk van het project en de woningen. Hieraan kunnen echter geen rechten 
worden ontleend. Kandidaat kopers ontvangen van de makelaar contractstukken die u juridische 
zekerheid bieden. De informatie in deze brochure is geen contractstuk en kan afwijken.

CONTACT

Drieman Nieuwbouwmakelaars 
Anne Frankkade 25 
2406 DH Alphen aan den Rijn 
T 0172 - 46 08 08 
nieuwbouw@drieman.nl 

Makelaar: Ontwikkelaar: Aannemer:

Kanjers Vastgoed 
Oosteinderweg 287 
1432 AW Aalsmeer 

IJbouw 
Hardwareweg 10 
1033 MX Amsterdam 
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