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Welkom op
Eiland Ossenwaard

Inhoud
Zodra u de snelweg afrijdt, de kronkelende dijk volgt 
en de dam van de Ossenwaard oprijdt, voelt het alsof 
uw vakantie begint. In de zomer heerlijk met haar 
stranden en uitgestrekte graslanden, in de winter 
sprookjesachtig met ‘s ochtends rijp op de fruitbo-
men en de kraakheldere luchten. Al meer dan 15 jaar 
kom ik op de Ossenwaard en sinds 9 jaar woon ik er 
samen met mijn vrouw  en twee kinderen.

Vanaf het moment dat we op de Ossenwaard kwamen zagen we de vele mogelijkheden van dit bijzondere stuk 
land. Een groot deel van mijn vrouw haar familiegeschiedenis heeft zich hier afgespeeld en nog steeds is het leuk 
om de prachtige verhalen over de steenfabriek met haar smalspoortrein, werkpaarden en ruwe arbeiders aan te 
horen. Sindsdien is er veel veranderd en zien we de ontwikkeling van de Ossenwaard als een kans om dit bijzon-
dere stuk land in de provincie Utrecht te behouden en te conserveren. En hoe mooi is het om deze bijzondere 
plek te delen met nog een aantal mensen.

’s Zomers zeilen of wakeboarden, zwemmen, paardrijden, wandelen of picknicken en in de winter schaatsen in de 
oude klei put. Het kan hier allemaal! Sinds onze kinderen (1 en 4 jaar oud) zijn geboren, zijn we de plek nog meer 
gaan waarderen. Want wie heeft er nu een strand om de hoek?

Samen met mijn zwager, Duco Klynstra, zijn we 1,5 jaar geleden gestart met het ontwikkelen van de Ossenwaard. 
Met behulp van een zeer creatieve landschapsarchitect, architect en aannemer hebben we getracht het eiland een 
bijzondere eenheid te geven met de karakteristieke villa’s die architectenbureau Bekhuis & Klein Jan heeft ontwor-
pen. Samen met de uitgestrekte natuur in het rivierenlandschap hopen we dat de toekomstige bewoners net zo 
van de Ossenwaard gaan houden als wij dat doen.

Geert Wensink

Geert Wensink & Duco Klynstra
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Architect
aan het woord

11

Hoe mooi is het om in een prachtig gebied met een rijke historie, fraaie ligging
en groene waterrijke omgeving een aantal karakteristieke en eigentijdse
woningen te mogen realiseren. Woningen, met een bijzondere eenheid en
samenhang, maar ook een sterke eigenheid en individualiteit. Samenhang in
een rijke en chique materialisatie en eenduidig kleurenpallet maar diversiteit in
vormgeving en detaillering. Door elke woning uniek te ontwerpen en af te
stemmen op de specifieke locatie in Ossenwaard en de daarbij behorende
oriëntatie ontstaan verschillende ruime villa’s passend op de plek. De
karakteristieke witte woningen met rijke rietgedekte kappen zorgen voor een
prachtige samenhang en fraaie overgang met het omliggende landschap. Daar
waar de ene woning een moderne uitstraling heeft, leunt de andere meer op
een traditionelere vormgeving. Al deze ingrediënten zorgen voor een prachtig
levendig, groen en eigentijds gebied waar u prachtig kunt wonen in
karaktervolle woningen. Dat maakt Ossenwaard juist zo uniek!

Als architect hebben we de vrije hand gekregen om het beeld van Ossenwaard
vorm te geven. Een unieke opdracht waar wij ons als architectenbureau als een
vis in het water bij voelen. Met onze ruime jaren van ervaring in de particuliere
woningbouw is dit een opdracht die ons op het lijf is geschreven. Door ook al
betrokken te zijn bij de eerste beeldvorming, hebben we vroegtijdig sturing
kunnen geven richting het eindresultaat. Hiermee hebben we de gemeente
overtuigt van de kracht van het eiland en de diverse ontwerpen. Als trotse
Twentenaren hebben we ruime ervaring in de particuliere woningbouw. Met
passie en plezier ontwerpen wij karaktervolle woningen. Dit is, in onze ogen,
ook prachtig gelukt in Ossenwaard.  

Namens het team van Bekhuis & KleinJan

Bram Janssen, architect

Ossenwaard 11, 12, 13 en 15 zijn te koop.
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Van historisch eiland naar nieuw wonen

De geschiedenis van het eiland begint in 1869, het jaar waarin een steenfabriek is opgericht;
Steenfabriek de Ossenwaard. Na een aantal moderniseringen en een eeuw aan bedrijvigheid is de
steenfabriek in 1969 stopgezet.

Door de toename van het transport en de sterke schaalvergroting in de scheepvaart eind 19e/begin
20e eeuw, ontstaat behoefte aan kortere, snellere en ruimere vaarverbindingen. Dit heeft geresulteerd
in het Lekkanaal en het Amsterdam-Rijn kanaal. De kanalisatie van de Lek heeft ter hoogte van Hagestein
gestalte gekregen door de aanleg van het stuw en sluiscomplex Hagestein in 1954. Dit heeft geleid tot de
“geboorte” van het eiland Ossenwaard.

Door de aanleg van het complex is de Ossenwaard gescheiden van de Middelwaard, waarvan het
onderdeel uitmaakte en daarmee ook van het buitengebied van Vianen. Sinds de aanleg van het stuw en
sluiscomplex wordt het eiland ontsloten via een dam aan de oostzijde. Deze dam is gelegen in de oude
stroom van de Lek.

Hierna is het eiland voornamelijk gebruikt voor bewoning en natuurontwikkeling. De oven met haar
karakteristieke schoorsteen is aangemerkt als cultureelhistorisch waardevol object. 

Na 150 jaar familie eigendom heb je nu de mogelijkheid om hier een nieuw stukje geschiedenis te
schrijven voor u en uw familie. Op een unieke plek waar u zelf kunt bepalen hoe u woont. Aan het
water, in de natuur én in het ‘Groene Hart’ van Nederland.  18

69
19
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Bijzonder wonen
op een ongekend

mooie plek.

�
Bezoekers aan het eiland die hier voor het eerst komen, krijgen altijd spontaan fantasieën over wat zij
op De Ossenwaard zouden willen realiseren. Van kinderlijke tot volwassen ideeën: een haventje, een
stoeterij, een klassiek landgoed met een prachtige Franse tuin, et cetera. 

De Ossenwaard is qua grootte het zestiende (bewoonde) eiland van Nederland en heeft een eigen
plaatsnaam en postcode. Met een lengte van 1,3 km en een uiterste breedte van 350 m is De
Ossenwaard het grootste privé eiland van Nederland. Alleen via de toegangsdam is het met de auto,
fiets en te voet te bereiken.

Het eiland heeft door haar omvang een rijke diversiteit aan natuur, waar u in alle rust alleen of met
meerderen van kunt genieten. Langs de oevers liggen diverse kleine strandjes, waar u kunt zwemmen
of kunt aanmeren met een boot. Aan de uiterste noord- en zuidkant liggen uitgestrekte velden, waar
verschillende vogel- en andere diersoorten leven. Het midden is dichter begroeid met grote bomenrijen.
Er zijn diverse vijvers en zelfs een oude boomgaard, waar verschillende soorten fruit geoogst kunnen
worden.

Wonen op het eiland
Dat is pas thuiskomen!
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De centrale ligging
van Het Eiland Ossenwaard
Het eiland ligt in het midden van Nederland op 20 minuten rijden van de Dom in Utrecht.
Op fietsafstand ligt het dorp Schalkwijk én het rustieke dorp Tull en ’t Waal te midden
van het prachtige Waterliniegebied dat op de lijst voor toetreding tot het Unesco
Werelderfgoed staat. Ook de Honswijkerplas en het Verdronkenbos liggen op steenworp
afstand. Aan de noordoost zijde liggen diverse strandjes waar het in de warme seizoenen
van het jaar heerlijk vertoeven is.

Op 11 minuten rijden vindt u Nieuwegein en Vianen. Het historische Vianen is ook met de
fiets via het pontje (20 minuten) te bereiken. Binnen 40 minuten staat u op Schiphol óf in
onze hoofdstad Amsterdam.

Daarnaast zijn diverse snelwegen vlot te bereiken zoals de A27 (5 minuten), A2 (10 minuten)
en A12 (12 minuten). Het eiland zelf is via een toegangsdam vanaf de noordoost kant te
bereiken.

De eerste supermarkt is te vinden in Schalkwijk (8 minuten) en voor de uitgebreidere
voorzieningen kunt u in Houten of Nieuwegein terecht (11 minuten). Heeft u even geen zin
om de deur uit te gaan dan kunt u uw boodschappen ook gewoon op het eiland laten
bezorgen.

In Tull en ’t Waal (loopafstand), Nieuwegein en Houten zijn goede basisscholen en diverse
sportscholen/verenigingen gevestigd. Gezellig uit eten, naar de film of theater kan in zowel
Nieuwegein en Houten of de omliggende dorpen Schalkwijk en Vreeswijk én uiteraard in de
binnenstad van Utrecht.

Het centrumgebied van het eiland ligt hoger dan de omliggende dijken waardoor er geen
overstromingsgevaar is. 
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In de buurt
Voorzieningen

Openbaar vervoer
500m Belbus richting Houten
5 km Bus richting Nieuwegein
12 km Treinstation Houten Castellum

Kinderopvang
6,4 km Prokino Vreeswijk, Nieuwegein
8,4 km BLOS Kinderopvang Houten
11,1 km Kindercentrum Het Zonnetje Houten

Basisscholen
2 km PCB Het Mozaïek Tullen en ‘t Waal
7,6 km RKB De Aventurijn
9 km De Plantage
9 km De Stek

Middelbare scholen
7,3 km  Oosterlicht college Nieuwegein
8,7 km Het Houtens
9,6 km College de Heemlanden Houten
10,4 km Oosterlicht college Vianen

Winkels
4,4 km Buurtsuper SPAR Schalkwijk
8,2 km Houten Castellum
8,5 km Cityplaza Nieuwegein
13,9 km Het Rond Houten

Gelegenheden
8,7 km Theater De Kom Nieuwegein
9,5 km De Dansfabriek Nieuwegein
12,1 km Theater aan De Slinger
13,9 km Bioscoop CineLounge Houten

Sport en recreatie
500 m Openbaar strand | wateractiviteiten
1 km IJsbaan
4,3 km Voetbalvereniging Schalkwijk
6,6 km Sportschool
8,6 km The Mondial golfclub
10,3 km Honk- en Softbal vereniging Houten
11 km Hippisch centrum Groenraven
11,1 km Down Under 

Gezondheid
4,2 km Huisartsenpost Schalkwijk
9 km St. Antonius Ziekenhuis Nieuwegein

Restaurants
Zowel in Schalkwijk, Houten, Nieuwegein en Utrecht
is een diversiteit aan restaurants te vinden; van
pannenkoeken restaurant tot restaurant met Michelin
ster. 

Er op uit
Populaire hotspots
Rondom Ossenwaard heeft u keuze  talloze
verschillende fietsroutes langs de mooiste
plekjes uit dit gebied. Onderstaand een kleine
greep uit alle historische attracties.

Fort Honswijk  Schalkwijk
Landgoed Wickenburgh ‘t Goy
Kasteel Schalkwijk Schalkwijk
Fort Everdingen  Everdingen
Fietsen door verdwenen rivieren Schalkwijk
Museum Dijkmagazijn De Heul Schalkwijk
Atelier en Archeologisch
Museum Het Oude Station Houten
Werk aan de Groeneweg Schalkwijk
Werk aan de Waalse Wetering Tull en het Waal
Kasteel Rhijnhuizen Nieuwegein
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 Wonen op een
bijzondere plek

waarin het
buitenleven

centraal staat.

�
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De Haven
Een fijn idee! Uw eigen boot dichtbij 
Natuur maakt de mens gelukkiger! Op eiland Ossenwaard kunt u hier
365 dagen per jaar onbeperkt van genieten. Van wilde bloemen,
boomgaarden, diversiteit aan vogels, mooie wandelpaden tot de in
vrijheid loslopende paarden. Het is hier allemaal te vinden!

Het water is wat De Ossenwaard tot het unieke Eiland Ossenwaard maakt.
Aan weerszijden van de dam is het water rustig en glashelder. Aan de
noordzijde van het eiland zal een privé aanlegmogelijkheid worden
gecreëerd.

Even afkoelen of pootje baden? Dat kan! Want op het eiland vindt u enkele
mooie fijnkorrelige zandstranden, met ondiep water tot zeker tien meter uit
de oever.

Ongelooflijk dat dit in de Randstad bestaat en dat het mogelijk wordt om
hier te wonen.
 

| 23
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Naar hartenlust
Paardrijden
Vanaf de rug van het paard is de schoonheid van de natuur misschien nog wel indrukwekkender dan wanneer u met uw eigen voeten
op de grond staat. Het is alsof 'buiten' tijdens een rengalop de lucht nóg frisser doet ruiken. Met de wind in uw haren en de zon op uw
gezicht beleeft u een gevoel van vrijheid..

Op het eiland lopen de paarden vrij rond. Ook is er de mogelijkheid om uw eigen paard te stallen.    

| 25
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Woonhuis 1
Ossenwaard 11

Optionele overkapping



Ossenwaard 11 | Begane grond
            

Elk woonhuis op Eiland Ossenwaard is uniek! Deze woning ligt dwars op de kavel en
heeft een midden entree. Aan de voorzijde ligt een mooie kamer die voor meerdere
doeleinden gebruikt kan worden, bv. als werkruimte of speelkamer. Via de hal heeft
u toegang tot een grote leefkeuken en een royale woonkamer. Vanuit de keuken is er
eendoorgang naar de bijkeuken. In de hal bevinden zich de meterkast, een garderobenis,
het toilet en de trapopgang naar….

• Woonoppervlakte: 
  Begane grond 127 m2
  1e verdieping 88 m2
• Inhoud: 905 m3
• Kaveloppervlakte: 1873 m2
• Uitbreiding woning mogelijk
• Indeling wijzigingen mogelijk
• Tuin gelegen op het Zuid Westen 

| 2928 |



Ossenwaard 11 | Eerste verdieping
Op de 1e verdieping bevinden zich 3 slaapkamers, een separaat toilet en een badkamer
met Sense ligbad, een doucheruimte en een dubbele wastafel. Vanuit de vide op de
overloop kijkt u naar de centrale hal met trapopgang, toilet en garderobenis.

U kunt deze woning uitbreiden met diverse opties. Enkele voorbeelden hiervan ziet u
achter in de brochure en op de impressies weergegeven. Tevens is het mogelijk om de
indeling van deze woning naar uw wensen aan te passen. ThuisinBouwen bekijkt met u
graag de mogelijkheden voor uw woning.�

| 3130 |
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Woonhuis 2
Ossenwaard 13

Optionele overkapping



Ossenwaard 13 | Begane grond
Deze woning is ontworpen in een zogenaamde ‘T-vorm’. Via de entree aan de voorzijde
loop je rechtdoor naar de ruime leefkeuken. Vanuit de keuken heeft u toegang tot de
aangrenzende bijkeuken. De royale woonkamer heeft volop zicht op de hele kavel door
de enorme glaspartij. Direct naast de voordeur zit nog een extra kamer. In de hal
bevinden zich tevens het toilet en een mooie garderobenis.
 

• Woonoppervlakte: 
  Begane grond 108 m2
  1e verdieping 79 m2
• Inhoud: 855 m3
• Kaveloppervlakte: 1914 m2
• Uitbreiding woning mogelijk
• Indeling wijzigingen mogelijk
• Tuin gelegen op het Zuid Westen 

| 3534 |



Ossenwaard 13 | Eerste verdieping
Op de eerste verdieping bevinden zich 3 royale slaapkamers een separaat toilet en een
badkamer met Sense ligbad, doucheruimte en wastafel. Elke kamer biedt
voldoende ruimte voor een mooie kastenwand. De indeling van de bovenverdieping
kan nog aangepast worden aan uw eigen wensen. Misschien wilt u toch liever een
walk-in garderobe? ThuisinBouwen bekijkt graag met u de mogelijkheden.

U kunt deze woning uitbreiden met diverse opties. Enkele voorbeelden hiervan ziet u
achter in de brochure en op de impressies weergegeven. Tevens is het mogelijk om de
indeling van deze woning naar uw wensen aan te passen. ThuisinBouwen bekijkt met
u graag de mogelijkheden voor uw woning.�

| 3736 |
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Woonhuis 3
Ossenwaard 15



Deze woning is in het verlengde van de kavel gesitueerd waardoor de entree van de
woning aan de zijkant is gelegen. Aan de voorzijde van de woning liggen de bijkeuken
en een aparte (werk)kamer en die door uzelf vrij ingedeeld kunnen worden. De entree
en het trappenhuis liggen midden in de woning evenals de keuken. Met een grote
gezellige eettafel kan verbinding worden gemaakt met de woonkamer aan de
achterzijde.

Ossenwaard 15 | Begane grond

• Woonoppervlakte: 
  Begane grond 122 m2
  1e verdieping 92 m2
• Inhoud: 932 m3
• Kaveloppervlakte: 1889 m2
• Uitbreiding woning mogelijk
• Indeling wijzigingen mogelijk
• Tuin gelegen op het Zuid Westen

| 4140 |



Ossenwaard 15 | Eerste verdieping
Op de verdieping bevinden zich 4 royale slaapkamers, een separaat toilet en de
badkamer met Sense ligbad, doucheruimte en dubbele wastafel. De grote
slaapkamer aan de achterzijde biedt mooi uitzicht over het groen richting het
water. Aan deze slaapkamer grenzen ook een 2e badkamer en een inloopkast.

U kunt deze woning uitbreiden met diverse opties. Enkele voorbeelden hiervan ziet u
achter in de brochure en op de impressies weergegeven. Tevens is het mogelijk om
de indeling van deze woning naar uw wensen aan te passen. ThuisinBouwen bekijkt
met u graag de mogelijkheden voor uw woning.�

| 4342 |
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Woonhuis 4
Ossenwaard 12

Optionele
overkapping

Optionele aanbouw
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Ossenwaard 12 | Begane grond
Deze woning heeft aan de achterzijde vrij uitzicht naar het water en heeft een fraaie
midden entree. De keuken heeft voldoende ruimte voor een kookeiland en sluit aan op
de woonkamer aan de achterzijde van de woning. Ook deze woning heeft een bijkeuken
en een extra kamer die voor verschillende functies gebruikt kan gaan worden. In de hal
bevinden zich het toilet, een garderobenis en de trap naar…

• Woonoppervlakte: 
  Begane grond 126 m2
  1e verdieping 97 m2
• Inhoud: 943 m3
• Kaveloppervlakte: 1252 m2
• Uitbreiding woning mogelijk
• Indeling wijzigingen mogelijk
• Tuin gelegen op het Noord Oosten

| 4746 |



De 1e verdieping: hier bevinden zich 4 royale slaapkamers. 1 slaapkamer heeft een eigen
badkamer en een aparte close-in garderobe. Op de overloop bevinden zich nog een
separaat toilet en een ruime badkamer.

U kunt deze woning uitbreiden met diverse opties. Enkele voorbeelden hiervan ziet u
achter in de brochure en op de impressies weergegeven. Tevens is het mogelijk om de
indeling van deze woning naar uw wensen aan te passen. Thuis in bouwen bekijkt met u
graag de mogelijkheden voor uw woning.�

Ossenwaard 12 | Eerste verdieping
| 4948 |
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ThuisinBouwen
Uw huis, Uw thuis

ThuisinBouwen heeft een inspiratiecentrum van 1.300m² vol met wooninspiratie. Hier is alles onder
één dak om u te inspireren voor het naar wens maken van uw woning. Van tegels en sanitair tot
dakkapel en veranda. Daarnaast werkt ThuisinBouwen samen met diverse geselecteerde gespe-
cialiseerde projectpartners die vanuit hun vakgebied kunnen adviseren op het gebied van keuken,
domotica, alarminstallatie, audio-video, haarden, zonwering en de aanleg van de tuin. 
ThuisinBouwen kunt u geheel ontzorgen!

Opties, meer- en minderwerk
Voor uw woning zijn ter inspiratie diverse opties en meer- en minderwerk uitgewerkt. Uiteraard is
er veel ruimte voor uw eigen ideeën.
Zodra de voorverkoopdrempel voor het project is bereikt, staan diverse professionals gedurende
de bouwvoorbereidingsperiode voor u klaar om u te helpen bij het maken van de juiste keuzes.
U ontvangt een uitnodiging voor een gesprek bij de kopersadviseur van ThuisinBouwen die u
het gehele proces zal begeleiden en adviseren.

Maatwerk:
Misschien heeft u al een duidelijk beeld over hoe u straks gaat wonen in uw droomvilla of bent u
geïnspireerd door de kopersadviseur van ThuisinBouwen. ThuisinBouwen maakt uw wensen waar,
waar dat mogelijk is binnen de kaders van het project. Het kan zijn dat hierdoor niet al uw wensen
uitgevoerd kunnen worden. Uw eventuele maatwerk wensen worden getoest aan:
- Het bestemmingsplan of de omgevingsvergunning;
- Eventuele eisen van het Waterschap en/óf het Hoogheemraadschap;
- Het dient voor de sluitingsdatum schriftelijk te zijn overeengekomen met ThuisinBouwen;
- En uitvoerbaar zijn binnen de kwaliteitsborging van Woningborg.

Uw kopersadviseur werkt uw wensen uit op tekening en in een meer-minderwerkofferte. Ook
de keuze van uw badkamer en toilet doet u bij ThuisinBouwen. Uw nieuwe badkamer wordt
comfortabel, een plek waar de dag prettig begint en ontspannen eindigt. De gespecialiseerde
adviseurs van ThuisinBouwen helpen u graag bij het realiseren van uw badkamer. Uw wensen
staan hierbij centraal.

Uw keuzes maakt u voor de sluitingsdatum. Na de sluitingsdatum zijn
geen wijzigingen meer mogelijk want dan start de werkvoorbereiding van
uw woning. Tijdens de bouw van uw woning wordt u door uw
kopersadviseur op de hoogte gehouden van de vorderingen en wordt u
regelmatig uitgenodigd voor een kijkmiddag op de bouw.

Scan me
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Jan van Mourik
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V A K M A N S C H A P  T O T  I N 

D E  F I N E S S E S  -  W E L K O M 

B I J  ‘ D E  D I S T E L K A M P ’ 
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Jan van Mourik

K E U K E N  &  I N T E R I E U R

V A K M A N S C H A P  O P  M A A T

KEUKENS  •  MEUBELEN  •  TAFELS  •  KASTEN  •  BEDDEN  •  LEDIKANTEN  •  COM MODES  •  INBOUWKASTEN

BADMEUBELEN  •  BINNEN- EN BUITENLUIKEN  •  COMPLEET INTERIEUR
| 5554 |
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Dé specialistische totaalbeleving

Openingstijden
Maandag: 09:00 - 17:30 uur
Dinsdag:  09:00 - 17:30 uur 
Woensdag: 09:00 - 17:30 uur 
Donderdag: 09:00 - 17:30 uur 

Vrijdag:  09:00 - 21:00 uur 
Zaterdag: 09:00 - 16:00 uur 
Zondag:  Gesloten

Beesdseweg 2  | 4104 AW Culemborg | Tel.: 0345 - 51 20 20 | info@middelkoopculemborg.nl | www.middelkoopculemborg.nl

Keukens
Badkamers

Kasten
Vloeren

Een nieuwe keuken uitzoeken is een bijzonder moment. Om de juiste keuzes te maken, moet u uzelf zorgeloos kun-
nen oriënteren. Dat doet u door een ontwerp te zien, maar ook door het te voelen en erover in gesprek te gaan met spe-
cialisten. Bij Middelkoop doen we dan ook alles voor de beste beleving. Een keuken is tegenwoordig veel meer dan een 
functionele ruimte. De keuken maakt uw woning uniek en verrijkt uw leven. Zéker als hij zo ontworpen is dat hij perfect 
aansluiten bij uw wensen, smaak en levensstijl. Met slimme innovaties en duurzame oplossingen gaan 
we samen op weg naar comfort, schoonheid en een persoonlijk statement.

Optimaal genieten;
Onze wereld van keukens is de ideale plek om de juiste keuzes te maken. Zónder dat u daarbij uw keuzevrijheid verliest. 
We begrijpen namelijk als geen ander dat u het op uw manier wilt doen. Alleen dan kunt u straks immers optimaal van 
uw keuken genieten. Of u nu groots denkt of liever klein wilt beginnen: in onze showroom vindt u alle inspiratie. 
We helpen u graag op weg met open en eerlijk advies. Door u te ontzorgen en in alle opzichten blij 
te maken, zorgen we er samen voor dat u uw ideale keuken onbezorgd kunt ontdekken.

@Middelkoop.CulemborgMiddelkoop Culemborg
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Inspiratie
Bijgebouwen
Op het eiland Ossenwaard worden
8 unieke woningen gerealiseerd.
Uiteraard bent u vrij, binnen de
geldende wet- en regelgeving,
uw eigen woning uit te breiden of
bijgebouwen te plaatsen.

De architect heeft al enkele
bijgebouwen ontworpen (zie
impressies). Samen met
ThuisinBouwen kunt u uw
persoonlijke wensen bespreken.
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Disclaimer
Deze sfeerbrochure is met de groots mogelijke zorg samengesteld. Aan de getoonde artist
impressions, alsmede aan de getoonde foto’s, situatieschets en tekeningen kunnen geen
rechten worden ontleend. De tekeningen zijn illustratief en niet op schaal. Maten en
kleuren zijn indicatief. Hier is dus geen leveringsplicht aan verbonden. 
©2022 - Deze sfeerbrochure is informatief bedoeld en vormt geen onderdeel van de
contractstukken. Aan deze sfeerbrochure kunt u geen rechten ontlenen.

DE KEIZER MAKELAARSGROEP
Schonenburgseind 38, Houten
T. 030 600 82 40
nieuwbouw@dekeizer.nl
www.dekeizer.nl

Inlichtingen en verkoop
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alle ruimte!
OSSENWAARD
H E T  E I L A N D


