— 15 Comfortabele woningen

FIJN WONEN IN
HERKINGEN
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VOORWOORD

DE OUDE DEE

‘‘

— Voorwoord

EEN COMFORTABELE
GEZINSWONING
IN HERKINGEN

Midden in een
waterrijke omgeving

Wie Herkingen bezoekt, waant zich in ontspannen sferen. Herkingen is een
klein dorp op het eiland Goeree-Overflakkee, en heeft jou van alles te bieden.
Het dorp ligt direct aan het Grevelingenmeer waar je volop kan ontspannen, op
óf in de buurt van het water. Aan de andere kant vind je de uitgestrekte polders
en prachtige natuur van Goeree-Overflakkee.

Achter de dijk van Herkingen wordt de Oude Dee gerealiseerd. Het project
bestaat uit 15 luxe én bovenal duurzame woningen met heerlijke tuinen. De
woningen zijn ruim van opzet en sluiten naadloos aan bij de eerste fase ‘De Oude
Boomgaard’. De extra duurzame woningen worden gebouwd volgens het
woonSlim concept en dit biedt vele voordelen. Wij hebben daarbovenop alvast
zeer luxe opties standaard aan de basis toegevoegd, zodat jij met je gezin comfortabel kunt wonen in de Oude Dee. In de brochure lees je er alles over. In de
Oude Dee kunnen kinderen perfect opgroeien en ook als stel vind jij hier
jouw thuis.
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DE OUDE DEE

INHOUDSOPGAVE

— Inhoudsopgave
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OMGEVING

DE OUDE DEE

— Omgeving

MIDDEN
IN DE
NATUUR

De omgeving van Herkingen is ideaal voor watersporters, strandliefhebbers
en rustzoekers. Maar, wist je ook dat een van de mooiste natuurgebieden in
Nederland – De Slikken van Flakkee – praktisch in jouw achtertuin ligt? Een
prachtig gebied waar je kan vissen, vogels spotten of een fijne wandeling kan
maken.

Wonen in een fijne omgeving
De besloten omgeving is een ideale plek voor jong en oud. Vooral in de zomermaanden is er genoeg te beleven in Herkingen. Zowel het strandje als de
bruisende jachthaven Herkingen Marina bevinden zich op loopafstand. Neem
een verfrissende duik in het meer, pak de (zeil)boot voor een dagje op het water
of ga windsurfen op het Grevelingenmeer. Naast de watersportactiviteiten leent
de natuur zich perfect voor een heerlijke fietstocht.
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‘‘
Midden in een
groene omgeving
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OMGEVING

DE OUDE DEE

‘‘
Waterliefhebbers
opgelet!
— Waterbeleving

GENIET VAN HET
PRACHTIGE
GREVELINGENMEER
Herkingen Marina ligt aan de noordzijde van het Grevelingenmeer en is de ideale plek voor windsurfers om de wateren te proberen. Met het Grevelingenmeer
op loopafstand zit je in een mum van tijd heerlijk aan het water.

Geen fanatieke (water)sporter? Geen probleem! Er is voor ieder wat wils. Leg je
handdoekje aan het strand, spring in het meer of geniet van de heerlijke avondzon op een picknickkleedje. Ook buiten het water is er voor kinderen genoeg te
beleven. Zo is er een speeltuin en een tafeltennistafel. En om de dorst te lessen
zoek je een plaatsje in de zon bij Brasserie Bolbaken, Eetcafé ‘t Wapen Van
Herkingen of bij Theetuin ‘De Bongerd’.
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OMGEVING

DE OUDE DEE

‘‘
De jachthaven en het
strand op loopafstand
van je woning
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OMGEVING

DE OUDE DEE

— Omgeving

PITTORESKE
PLAATSEN
In de buurt van Herkingen vind je pittoreske plaatsen, zoals Oude- en Nieuwe-
Tonge, Middelharnis en Dirksland. Bruisende dorpen die jou veel te bieden hebben.

Op slechts 7 kilometer afstand vind je fijne voorzieningen zoals een banketbakkerij en een slagerij. Daarnaast heeft Dirksland een eigen ziekenhuis. Het Van
Weel-Bethesda-ziekenhuis biedt een belangrijke functie voor de gezondheidszorg op Goeree-Overflakkee en de omliggende gebieden. Rijd je richting het
noorden, dan ben je in slechts 11 minuten in het oude centrum van Middelharnis. Wie door de smalle, pittoreske straatjes wandelt, vindt hier een diversiteit
aan winkels. De ideale plek voor een dagje uit. Sluit een dagje winkelen af in één
van de gezellige cafés en restaurants aan de haven.

‘‘
Struin door de
oude straatjes
met prachtige
gevels
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DE OUDE DEE

Herkingen Marina
Dagwinkel
Basisschool Pr Johan Friso
Peuterspeelzaal (PSZ) Pinkeltje

— Ligging

GOEREEOVERFLAKKEE
Herkingen is goed bereikbaar met het openbaar vervoer.
Er zijn bushaltes in Tuindorp, Wellestrijpsedijk en bij de
haven. De dichtstbijzijnde bushalte bevindt zich op ca.
300 meter afstand van de Oude Dee. Zin in een dagje uit?
Vanuit Herkingen rijd je - met de auto - in nog geen uur
naar hartje Rotterdam.

Opvang en onderwijs
Voor de allerkleinste bewoners is er Stichting Peutereiland.
Verspreid over vijftien locaties op Goeree-Overflakkee is er
altijd een peuterspeelzaal voor je kleintje in de buurt. Pinkeltje in Herkingen biedt peuteropvang voor kinderen van 2
– 4 jaar. Is je kleuter 4 jaar en klaar voor de basisschool? De
Prins Johan Frisoschool, aan de rand van het dorp, is een
kleine Christelijke dorpsschool. Naast de basisschool zijn er
diverse middelbare scholen op het eiland. In Middelharnis
vind je CSG Prins Maurits en RGO.
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Hoek van Holland

BEREIKBAARHEID

Rotterdam

— Bereikbaarheid

GOEDE
ONTSLUITING

Hellevoetsluis
Ouddorp

Goedereede

Herkingen kent een goede ontsluiting. Je rijdt eenvoudig
af en aan via de provinciale weg naar de A15 en A29. Zin in
een dagje uit? Vanuit Herkingen rijd je - met de auto - in
nog geen uur naar hartje Rotterdam.

Sommelsdijk
Dirksland

De provinciale weg, N215, is de verbinding tussen de N57
en de N59 en vormt de belangrijkste ontsluitingsweg
tussen de dorpen op het eiland. Via de N-wegen bereik je
eenvoudig de belangrijke autosnelwegen zoals de A15, A29
en de A4 naar Rotterdam, Breda en Roosendaal.

Middelharnis

Herkingen

Oude-Tonge

Zierikzee
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DE OUDE DEE

DE OUDE DEE
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DE OUDE DEE

MAKELAAR AAN HET WOORD

— Makelaar aan het woord

JAN WITTE
KRIEGER & WITTE MAKELAARS

Herkingen is een rustig gelegen plaats op loopafstand van
het Grevelingenmeer. Niet voor niets trekken steeds meer
mensen weg uit de Randstad, op zoek naar een woning in
dit rustig gelegen gebied. ‘Wij verwachten een heel divers
gezelschap. Zo zie je dat er interesse is van (oud)inwoners
uit Herkingen maar ook van mensen van buiten het eiland’, vertelt Jan Witte van Krieger & Witte makelaars.

Luxe woningen in een rustig gelegen
omgeving

De woningen sluiten aan bij de architectuur van de zeven
- in 2008 opgeleverde - woningen uit fase 1. ‘Het unieke
aan dit project is de luxe uitvoering. De woningen zijn
standaard uitgerust met een hele luxe badkamer en excellent sanitair, een dakraam, een buitenkraan en dubbele
openslaande deuren naar de tuin. Wat de woningen extra
bijzonder maakt, is het feit dat er zowel op de begane
grond als eerste en tweede verdieping vloerverwarming in
de woning aanwezig is. Daarnaast bevinden de woningen
zich op een superlocatie, rustig gelegen, op loopafstand
van de jachthaven en het Grevelingenmeer.

Danny Krieger
22

Vanaf november gaan de woningen in de verkoop. Als
alles volgens planning verloopt, start in december 2020
de bouw.

Boost voor Herkingen

Het project bestaat uit drie woonblokken met in totaal
vijftien woningen, zes hoekwoningen en negen tussenwoningen. Twee woonblokken hebben een tuin op het westen. Het derde blok, dat haaks op de andere twee blokken
staat, heeft een heerlijke tuin op het zuiden.

Jan Witte

Het water, direct gelegen aan de achtertuin, geeft een
gevoel van ruimte. Ideaal voor de kinderen om zomers
met een rubberbootje te varen.’

23

’Waar in eerste instantie de jeugd wegtrok uit de dorpen,
zien we daar de laatste jaren een verschuiving in. Steeds
meer jonge mensen vinden hun weg terug naar de rustig
gelegen dorpen en starten hier een gezin. De vergrijzing
verdwijnt en met de komst van nieuwbouwprojecten als de
Oude Dee, krijgt Herkingen een boost. Wat we ook merken
is dat starters tegenwoordig beschikken over spaargeld en
in combinatie met de lage rente daardoor toch al behoorlijk hoog kunnen insteken met hun eerste woning. Met
Dirksland en Middelharnis – Sommelsdijk op slechts 15
minuten afstand is er altijd vertier in de omgeving voor alle
leeftijdsgroepen.’

‘Mocht je interesse hebben in een woning in de Oude Dee
en/of nog aanvullende vragen hebben. Neem dan contact
op met mij of één van mijn collega’s.’

DE WONINGEN

DE OUDE DEE

— de Oude Dee

15 LUXE
WONINGEN
IN HERKINGEN

Zoek je een fijne gezinswoning in Herkingen met een lekkere tuin op
het westen of zuiden? Dan zijn de rij- en hoekwoningen in het project
de Oude Dee echt iets voor jou. De woningen zijn modern vormgegeven
met opvallend metselwerkdetail, wat de huizen een leuke uitstraling
geeft. In de tuin is een berging voorzien en parkeren?! Dat doe je
eenvoudig rondom de woning. Negen woningen zijn voorzien van een
parkeerplaats op eigen grond aan de voorzijde van de woning. Daarnaast zijn er nog achttien extra parkeerplaatsen in het openbaar gebied
rondom de woningen gecreëerd.

Bij binnenkomst word je gelijk verrast door het licht. De woonkamer is voorzien van openslaande deuren naar de tuin en de oriëntatie op het zuiden
of westen zorgt ervoor dat je woning prettig licht is. Voor ligt de keuken,
waarvandaan je gezellig de straat inkijkt. Op de 1e verdieping zijn er 3 slaapkamers en een luxe badkamer met inloopdouche en design wastafelmeubel.

De grote, vrij indeelbare zolder is voorzien van een extra dakraam,
vloerverwarming en een wit afgewerkte dakkap, en leent zich perfect om
nog één of twee extra kamers te maken. De wasmachine- en drogeraansluiting hebben we hier ook alvast voor je gemaakt.
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DE WONINGEN

DE OUDE DEE
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DE WONINGEN

DE OUDE DEE
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BEGANE GROND

— De woningen

BEKIJK HIER
DE INDELING
—
—
—
—
—
—

Zonnige woonkamer met openslaande deuren
Tuin op het zuiden of westen voorzien van ruime berging
Standaard een trapkast in de woonkamer
Eigen parkeerplaats voor jouw woning, bnr. 1 t/m 9
Riante ouderslaapkamer
Vrij indeelbare 2e verdieping met vloerverwarming
Ruimte voor nog 1 of 2 kamers op de 2e verdieping
— Luxe badkamer met groot formaat tegels, luxe sanitair
en wastafelmeubel

Woonkamer/keuken
Slaapkamer 1
Slaapkamer 2
Slaapkamer 3
Badkamer
2e verdieping met wasruimte
Berging tuin

Hoekwo
ning nr
1 & 15
hebben
een extr
ar
in de wo
onkame aam
r

rd een
Standaa de
t in
trapkas r
me
woonka

Oppervlakten (ca. maten)
Gebruiksoppervlakte (GO)

en of
Tuin op het zuid
westen en
n ﬁjne
voorzien van ee
berging

115 m2
31 m2
15 m2
9 m2
5 m2
5 m2
22 m2
5 m2

Eigen parkeerp
laats voor
jouw woning, b
nr. 1 t/m 9
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DE WONINGEN

DE OUDE DEE
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BUITENLEVEN

DE OUDE DEE

— Buitenleven

HEERLIJKE
TUINEN
Alle woningen zijn voorzien van openslaande deuren in de
woonkamer, waardoor je binnen geniet van je tuin. Deze
ligt trouwens heerlijk op het zuiden of westen én een aantal woningen zelfs direct aan het water. De hoekwoningen
hebben een extra brede tuin. Ideaal als je een fijn lounge
gedeelte wilt of een trampoline voor de kids.

‘‘
Heerlijke
tuin aan
het water
32

33

KEUKEN

DE OUDE DEE

— Keuken

CREËER JOUW
DROOMKEUKEN

De geur van versgebakken appeltaart, een overheerlijke
lasagne uit de oven of een oer-Hollandse stamppot. Voor
de één hoort koken er gewoon bij, voor de ander is het een
ware passie. Maar nergens kook je zo lekker als in jouw
gloednieuwe droomkeuken.
Omdat wij jou graag alle keuzevrijheid willen geven, wordt
jouw woning opgeleverd zonder keuken. We adviseren je om
bij Tieleman Keukens in Middelharnis jouw keuken samen te
stellen. Zij hebben een breed aanbod van klassiek tot ultramodern en helpen je graag bij het vinden van jouw ideale
keuken. Leuk voordeel... als koper van een woning in de
Oude Dee ontvang je een gratis vaatwasser bij de aanschaf
van een keuken.

‘‘
Hier krijg je de kans
om jouw droomkeuken
te realiseren
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SANITAIR

DE OUDE DEE

— Sanitair

CREËER JOUW
RELAXMOMENTJE
Lekker ontspannen na een lange dag of fris wakker worden? In de luxe badkamer is het elke dag weer genieten. Wij zorgen voor een hele comfortabele basis
en jij bent vrij om hier je eigen draai aan te geven.

De badkamer is standaard voorzien van luxe tegelwerk in de vorm van groot
formaat wand- en vloertegels. Het sanitair is uiterst luxe - wij hebben voor jou
het excellent pakket gekozen, de meest luxe variant van het woonSlim pakket. Standaard is de badkamer voorzien van een inloopdouche met draingoot,
een modern wastafelmeubel en decorradiator. In het Excellent pakket staat
kleurkeuze voor zowel vloer- als wandtegel vrij. Kies bijvoorbeeld voor een grijze
vloertegel met donkergrijze voeg en voeg hier mat witte wandtegels aan toe.
Daarnaast is het materiaal van het wastafelmeubel af te stemmen naar eigen
smaak. Ga je voor een strak wit design of kies je voor een houtlook in bijvoorbeeld de kleur Cherry of Oak Nebraska? Bekijk de specificaties in het Excellent
pakket en stem dat af op jouw stijl en wensen.

‘‘
Heerlijk
ontspannen
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AANNEMER AAN HET WOORD

DE OUDE DEE

‘‘
Een complete,
duurzame woning
tegen een lage
aankoopprijs!

— Aannemer aan het woord

JORIS VAN DER VELDEN
WAAL

De woningen van het nieuwbouwproject de Oude Dee zijn compleet, duurzaam en voorzien van alle nieuwe installaties waar een
nieuwbouwwoning aan moet voldoen. ‘Een zeer complete woning die
in feite al helemaal af is’, schetst Joris van der Velden, Planontwikkelaar bij Waal.

voldoende werkruimte hebt en de zolderruimte optimaal kan benutten. Naast deze complete basis, is het mogelijk om een aantal
afwerkingszaken te kiezen, waaronder het type vensterbank, het
type binnendeur, de kleur van de tegels, zonnepanelen op het dak
of een extra boiler. Overweeg je plaatsing van een dakkapel op
de woning? In een vroeg stadium van de bouw is het mogelijk om
deze wensen kenbaar te maken. Informeer bij de makelaar naar de
vervolgstappen.

woonSlim concept
Het woonSlim concept gaat uit van een basiswoning als vertrekpunt.
Vanuit daar worden er allerlei typen woningen gebouwd. De woningen
zijn afgestemd op de huidige tijdsgeest en nieuwe situatie, namelijk een
gasloze woning. Van der Velden: ‘Wij hebben een woning bedacht met als
vertrekpunt de nieuwe installaties van deze tijd.’ Alle kennis en jarenlange ervaring is door Waal gebundeld in een basiswoning. ‘Onze woningen
zijn verdeeld in een aantal blokken waarin we verschillende varianten
kunnen maken, daarmee kunnen we de woning heel gemakkelijk afstemmen op de wensen van de klant en de omgeving.’

Een hele duurzame woning
De woningen aan de Oude Dee zijn super duurzaam. Voor deze woningen is gekozen om een bodemwarmtepomp toe te passen voor het verwarmen en koelen van de woning. Daarnaast zijn de kozijnen voorzien
van triple glas en dankzij de WTW-installatie is energie weggooien
verleden tijd! Uit de ventilatielucht die wordt afgezogen, wordt eerst
de warmte gehaald en die wordt vervolgens aan vers aangevoerde
ventilatie afgegeven. Op deze manier verspil je dus geen warme lucht.
‘Zelfs uit het water wat door je doucheputje wegstroomt, halen we
eerst de warmte door middel van een douche-wtw’, vertelt Joris van
der Velden. ‘Je ziet het er aan de buitenkant niet vanaf, maar eigenlijk
is dit een super duurzame woning.’ Optioneel kunnen kopers ook nog
kiezen om de woning te voorzien van zonnepanelen.

Een woning die af is
Voor het basisconcept geldt; een zeer uitgebreide en bovendien
complete woning. ‘Als koper koop je een kant en klaar product,
een woning die af is en waar je als koper bijna niets meer aan hoeft
te doen,’ aldus Van der Velden. Zo is de woning standaard voorzien
van een trapkast en luxe badkamer met sanitair. Verder is er een
buitenkraan aanwezig, een voorziening voor zonwering en de
datapunten in de woonkamer zijn bedraad. ‘Bijkomend voordeel
aan deze woning is dat de installatieschacht zich centraal in
de woning bevindt. Hierdoor is het leidingwerk korter, is alles
centraal aangestuurd en ben je flexibeler met de indeling.’ Zo vind
je de aansluiting voor de wasmachine en droger aan de zijkant van
de technische ruimte. Er is voor deze indeling gekozen, zodat je

WTW-installatie

Triple glas

Snelle oplevering
Een zeer complete woning tegen een scherpe aankoopprijs én snelle oplevering! Wat wil je nog meer? In december 2020 start de bouw, waarna
de woning in het derde kwartaal van 2021 al te betreden is. Binnen een
jaar geniet je dus van je gloednieuwe woning compleet met alle voorzieningen, energiezuinig en luxe afgewerkt!
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Opvallend metselwerk
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NIEUWBOUW

DE OUDE DEE

— Nieuwbouw

DE VOORDELEN
VAN NIEUWBOUW
Misschien is dit jullie eerste woning, misschien zijn jullie klaar voor
een volgende stap. Hoe dan ook
is de aankoop van een woning een
spannend moment. De keuze voor
een nieuwbouwwoning heeft zo zijn
voordelen. Wist je bijvoorbeeld dat je
veel energie kunt besparen?

Jouw smaak en keuzes
In een nieuwbouwwoning ben jij de
eerste bewoner, ideaal want je kunt
alles zelf bepalen. Denk hierbij aan
de indeling van de keuken, de plaats
waar de stopcontacten komen (hoog
of laag), maar ook de look and feel
van de badkamer ligt in jouw handen.
Houd er wel rekening mee dat er
bij sommige keuzes sprake is van
meerwerk.

Koopprijs staat vast
Bij een nieuwbouwwoning staat de
verkoopprijs vast. Je hebt dus niet te
maken met overbieden. Je weet dus
vooraf precies waar je als koper aan
toe bent.

Energiebesparing
Een nieuwe woning is energiezuinig
en dus goed voor je energierekening.
Je bent verzekerd van zaken als goede
isolatie, dubbelglas (de woningen van
de Oude Dee bevatten zelfs Triple glas)
en andere energiezuinige maatregelen.
Deze maatregelen worden tegenwoordig
automatisch doorgevoerd en staan vast
in het Bouwbesluit.

Woning vrij op naam
In tegenstelling tot een bestaande
woning koop je een nieuwbouwwoning
vrij op naam (v.o.n.) De overdrachtsbelasting is hierbij inbegrepen. Je betaalt
geen overdrachtskosten, taxatiekosten
en makelaarskosten. Dat bespaart je
veel geld! Wanneer je een bestaande
woning koopt, betaal je meer dan alleen
de kostprijs. Je betaalt namelijk ook
voor de bijkomende kosten, dit wordt
ook wel kosten koper (k.k.) genoemd.

Weinig onderhoudskosten
Alles is nieuw, dus de komende jaren
hoef je geen rekening te houden met
grote onderhoudsuitgaven.
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WONING VAN DE TOEKOMST

DE OUDE DEE

VERKOOP &
INFORMATIE

— Duurzaamheid

WONING VAN
DE TOEKOMST

Krieger & Witte makelaars
Sperwer 1
3245 VP Sommelsdijk
0187 218 008
info@kwmakelaars.nl
www.kwmakelaars.nl

Een duurzame woning biedt vele voordelen. Je woont
in een comfortabele woning die standaard voorzien is
van een bodemwarmtepomp en vloerverwarming op alle
verdiepingen. Ideaal, vloerverwarming zorgt voor een
gelijkmatige verdeling van de warmte in de woning en een
comfortabele temperatuur. Bijkomend voordeel, je hebt
geen radiatoren in het zicht.

ONTWIKKELING

De woningen van de Oude Dee worden energiezuinig gerealiseerd en voldoen aan de laatste milieueisen. Standaard
zijn de woningen voorzien van Triple glas HR+++. Waarbij
de drielaagse glasplaten voorzien zijn van een speciale
coating en isolerend gas. De woningen zijn daarnaast
hoogwaardig geïsoleerd en daardoor heerlijk koel in de zomer en lekker warm in de winter. En je maandelijkse lasten,
die zijn minimaal.

Dunavast
www.dunavast.nl

‘‘

Waal
www.waal.nl

Disclaimer
Alhoewel deze brochure met grote zorg is samengesteld en er redelijkerwijs alles in het werk is gesteld door
Dunavast Development B.V. om er voor te zorgen dat de informatie actueel en accuraat is, is het toch mogelijk
dat de brochure onjuistheden of typefouten bevat. Ook is er de mogelijkheid van wijzigingen of veranderingen van overheidswege ten aanzien van deze informatie. Dunavast Development B.V. geeft geen garanties
over de juistheid en volledigheid van de in de brochure opgenomen informatie. De technische uitvoering van
de woningen kan gewijzigd worden voor zover dit geen invloed heeft op het gebruiksgemak, de kwaliteit of
de reeds gekozen materialen. Verder aanvaardt Dunavast Development B.V. geen enkele aansprakelijkheid,
verplichting of verantwoordelijkheid voor eventuele foutieve of onvolledige informatie in deze brochure. Het
beeldmateriaal, waaronder de perspectieftekeningen, in deze brochure is slechts bedoeld om u een indruk te
geven van de woningen. Het zijn geen bindende tekeningen en foto’s. Aan het beeldmateriaal kunnen dan ook
geen rechten worden ontleend. Alle wijzigingen in tekst, illustraties en tekeningen zijn voorbehouden aanDunavast Development B.V. De opgenomen perspectieftekeningen en uitgewerkte indelingssuggesties geven
een impressie weer, de kleurstelling en kleine wijzigingen aan de woningen worden veelal in een later stadium
tijdens de bouw door de architect ingevuld. Derhalve kunnen aan deze tekeningen geen rechten worden ontleend. Het eigendomsrecht van namen, afbeeldingen, logo’s en foto’s berust bij Dunavast Development B.V.
Dunavast Development B.V. behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder nadere kennisgeving aanvullingen, verbeteringen, correcties en/of wijzigingen in de brochure en deze disclaimer aan te brengen.

Dit zijn de
woningen
van morgen

Realisatie brochure Vastgoedhelden
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Meer informatie?
WWW.DEOUDEDEE.NL

