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“Karakteristiek 
duurzaam 
wonen met 
uitzicht op de 

Maas”

5 luxe appartementen



Katwijk NB is gelegen in een prachtig waterrijk natuurgebied in de gemeente Land van Cuijk. Het wordt omgeven 
door de Maas wat zich uitmond in de recreatieplassen (“Kraaijenbergse Plassen”). De A73 richting Nijmegen en 
Venlo is op korte afstand gelegen. Uiteraard ook met het openbaar vervoer met bushalte op minder dan 500 
meter of het NS station op 3 á 4 kilometer. Het centrum van Cuijk is op korte afstand gelegen en bieden een 
veelvuldig- en veelzijdigheid aan qua maatschappelijke voorzieningen. Zo is er een schouwburg, een theater, een 
uitgebreid winkelaanbod, vele sportcomplexen en diverse onderwijsfaciliteiten. In deze gastvrije omgeving ervaar 
je de authentieke dorpse sfeer aan de oevers van de Maas. 

Het Land van Cuijk is aantrekkelijk voor hen die van de natuur 
willen genieten of actief willen recreëren. Vele fiets- en 
wandelpaden verbinden het natuurschoon en de regio biedt tal 
van overnachtingsmogelijkheden. De Kraaijenbergse Plassen 
groeien de komende jaren uit tot een waterrecreatiegebied 
van nationale allure. Opvallend maar passend bij het karakter 
van het Land van Cuijk is dat waterrecreatie gepaard gaat met 
natuurontwikkeling. Dit biedt extra mogelijkheden voor hen 
die op zoek zijn naar de combinatie groen/ water. Niet alleen 
de natuur, ook de dorpen zelf bieden meer voor de toerist! 
Dankzij de diversiteit van landschappelijke, cultuurhistorische 
en recreatieve basiskwaliteiten, biedt het Land van Cuijk een 
aantrekkelijke mix voor iedereen die wil genieten van het 
goede Brabantse leven. 

KATWIJK NB

In het karakteristieke en statige “Maashotel”, worden 5 luxe en moderne appartementen gerealiseerd met het 
comfort van een nieuwbouwwoning. Deze royale appartementen zijn verdeeld over 3 verdiepingen, stuk voor 
stuk heeft ieder appartement zijn eigen karakter en volop ruimte om te wonen zoals u dat wilt. 

De appartementen op de begane grond beschikken over een riante tuin gelegen op het zuidwesten met 
houten privé berging en eigen entree. De appartementen op de 1e en 2e verdieping zijn toegankelijk via de 
gezamenlijke entree en beschikken over een sfeervol dakterras of loggia, op de begane grond zijn de privé par-
keerplaatsen en houten berging gesitueerd. De achterzijde biedt volop privacy met uitzicht op de H. Martinus 
kerk en tuingrond waar eventueel in samenspraak met bewoners invulling aan zal worden gegeven.

Deze toekomstbestendige appartementen worden uitstekend geïsoleerd en zijn volledig aardgasvrij! Ze wor-
den voorzien van duurzame installaties zoals o.a. per appartement een individueel warmtepompsysteem met 
warmwatervoorziening, vloerverwarming en de mogelijkheid tot 8 zonnepanelen. Met een voorlopig ener-
gielabel A+ bent u klaar voor de toekomst! 

Naar verwachting zal de bouw medio 2e/ 3e kwartaal 2023 worden afgerond en kunt u vanuit uw nieu-
we thuis gaan genieten van deze prachtige natuurlijke omgeving. 

Wilt u wonen op een unieke woonlocatie 
met prachtig vrij uitzicht over de Maas? 

Dan is dit uw kans! 

Maas



Appartement 1 - Tuinappartement (Oost)

- Vrij gelegen     
   privacybiedende tuin

- Eigen entree

- 2 slaapkamers

- Karakteristieke  
  woonkeuken met uitzicht    
  over de Maas 



Appartement 2 - Tuinappartement (West)

- Vrij gelegen     
   privacybiedende tuin

- Eigen entree

- 3 slaapkamers

- Riant Terras aan de  
   voorzijde met uitzicht  
   over de Maas



Appartement 3 - Maaszicht

- Riant dakterras van  
   ca.  64 m2

- Unieke hobbyruimte  
  geschikt voor meerdere  
  gebruikersdoeleinden



- Riant dakterras van  
   ca.  25 m2

- 3 ruime slaapkamers

- Vrij uitzicht op de H.  
  Martinus Kerk

Appartement 4 - Panorama

VERKOCHT



Appartement 5 - Penthouse

- Woonkamer met  
   zicht tot de nok van  
   het pand

- Sfeervolle loggia

- Extra etage met  
  3e slaapkamer

VERKOCHT
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