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Ongekend...

Binnen enkele minuten op open water of hartje binnenstad.
Over bakboord via het Wolderwijd naar het Gooimeer en Markermeer
richting Amsterdam of over stuurboord via het Veluwemeer naar
het IJsselmeer of de Friese wateren.

WONEN IN WATERFRONT
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De eerste fase is opgeleverd. Het is een prachtig gezicht om tussen De

De Bakens

Vuurtoren en de boothuizen Harderwijk binnen te varen. Het is ook buiten-

Jachthaven De Knar

gewoon prettig om op voorhand in-het-echt een idee te krijgen van het
eindresultaat van de laatste boothuizen. Het bewijs is geleverd in fase 1.
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Disclaimer: voorlopige impressie verkaveling Waterfront - sept. 2019

Een nieuwe aanpak
De eerste 20 boothuizen zijn opgeleverd. Ieder boothuis is uniek geworden;
qua indeling en afwerking. Nu wij ervaren hebben hoe verschillend de
boothuizen ingericht zijn én hoe verschillend het gebruikt wordt, bieden
wij de boothuizen op een vernieuwde wijze aan. Het verschil in afwerking
bevindt zich enkel aan de binnenzijde van het boothuis in de meterkast, op de
eerste en tweede verdieping. De overdekte ligplaats, de buitensteiger en de
buitengevels zijn niet aan verandering onderhevig. U kunt kiezen uit één van
de twee afwerkingsniveau's. In fase 2 is er geen sprake van meer
of minderwerk door de projectaannemer.
1. Casco :
		
		
		
		
		
		

U zoekt ultieme vrijheid om het boothuis af te bouwen naar wens.
Casco betekent onder andere dat u open ruimten opgeleverd
krijgt, inclusief de onderlinge verbinding per trap, zonder
kamerindeling, installatie, binnenwanden en binnendeuren,
badkamer, vloer- en wandafwerking. U bouwt in eigen beheer en
volgens het bouwbesluit, het boothuis af. Lees de Technische
Omschrijving en de aanvullende overeenkomst voor de details.

2. Basis:
		
		
		
		
		
		
		

U vindt het prettig dat de aannemer een eerste stap voor u zet
en u richt zich graag met name op de afwerking, niet op bouwen
en verbouwen. De basisuitvoering wordt bijvoorbeeld opgeleverd
inclusief ingedeelde leefruimten conform tekening, een
badkamer, een elektrische installatie, inclusief enkele binnenwanden en binnendeuren en inclusief dekvloer. Lees de
Technische Omschrijving voor de details. Het boothuis voldoet
aan het bouwbesluit, u bent klaar voor de start.

Vlakbij de Randmeren en
de historische binnenstad
Ligging

Toegankelijkheid

Vanuit de boothuizen vaart u binnen enkele minuten
naar het Wolderwijd. Linksom vaart u via het Gooimeer
naar het Markermeer. Amsterdam, Volendam, Hoorn en
Enkhuizen, kenmerkende plaatsen met mooie havens.
Rechtsom vaart u via het Veluwemeer naar het IJsselmeer
of de Friese wateren. Deze karakteristieke boothuizen
liggen dus centraal op elke denkbare manier. ’s Avonds
loopt u zo naar de pittoreske binnenstad van Harderwijk
met haar goede restaurants.

De boothuizen zijn bereikbaar via de Havendam en
vervolgens de Strekdam op het Dolfinariumeiland. De
boothuizen en de ligplaatsen zijn voorzien van twee
privéparkeerplaatsen en een steiger. De overdekte
stallingsplaats heeft een eigen toegangsdeur; vanaf de
straatzijde en natuurlijk vanaf het water. De verdieping
heeft tevens een eigen voordeur, inclusief trapopgang. In
de basis is de ruimte op de verdieping een geïsoleerde en
open ruimte met plaatselijk een prachtige hoogte tot in de
kap.

Gebruik boothuis

Verschillende typen boothuizen

BOOTHUIZEN

Waterstadpark
St

re
kd
a

m

Dolfinarium

Dolfinarium
eiland

Stadshaven
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De boothuizen worden in drie verschillende typen
aangeboden en u heeft keuze uit twee verschillende
opleveringsniveau's te weten casco of basis.

Waterstadhaven
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Vanzelfsprekend kunt u in de boothuizen uw jacht of sloep
in de zomer en winter stallen. De boothuizen krijgen
een recreatieve (verblijfs)bestemming en hebben geen
permanente woonbestemming.

WONEN IN WATERFRONT
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Eerste fase boothuizen gerealiseerd | foto zomer 2019
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Waterfront is een groot meerjarenplan van stedelijke herontwikkeling in Gemeente
Harderwijk. Het plaatst Harderwijk weer echt aan het water met een strand, een boulevard,
nieuwe havens en mooie wooneilanden.
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AAN JE VOETEN...
6

Harderwijk is van oudsher een Zuiderzeestad. Net als toen komt sindskort het water weer
tot aan de stadsmuur. Ook het Wolderwijd ligt aan je voeten en is de waterpoort naar de
rest van Nederland. In de zomer het strand of het water op en ‘s winters genieten van
prachtige vergezichten.
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UNIEK VAARGEBIED
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8
Bron: Natuur- en Recreatieschap Veluwerandmeren / WIMdesign

De Randmeren vormen een unieke verbinding tussen het nieuwe
land (Flevoland) en het oude land (Gooi, Eemland, de Veluwe en
de IJsseldelta). Het is het grootste ononderbroken vaargebied van
Nederland.

Waterfront ligt ongeveer halverwege de Randmeren direct aan het
Wolderwijd. Gezellige jachthavens en aanlegplaatsen geven de
watersporter een goed verblijf in dit prachtige recreatiegebied.

WONEN IN WATERFRONT

9

Zwolle
Amsterdam

Alles
DICHTBIJ!
10
Utrecht

Waterfront biedt u de unieke combinatie van direct recreëren op het water en verblijven,
inclusief uw schip, pal naast de historische binnenstad. De voorzieningen liggen op loopof fietsafstand, zoals de dagelijkse boodschappen, sport, de huisarts en winkels. Ontdek
het gemak van alles lekker dichtbij.

Waterfront ligt centraal in het land; Amersfoort en Zwolle zijn een halfuur rijden, Utrecht
drie kwartier en Amsterdam binnen één uur. Bovendien heeft Harderwijk een NS station.
De trein tussen Zwolle en Utrecht stopt in Harderwijk en er is een ruim busnetwerk in de
wijde regio.
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ligplaats/(box)nummer
type 1
type 2
type 3
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Lees informatie over de ligplaatsen en over de toewijzing op

Privé water
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40
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Openbaar water

https://www.wonenin waterfront.nl/downloads/
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Dolfinarium

33

TYPE 1
■ 5 meter breed, 11 meter lang
■ doorvaarthoogte 3,5 m¹ vanaf de
waterspiegel
■ doorvaartbreedte 3,1 m¹
■ invaarlengte 9,4 m¹
■ waterdiepte 3,5 m¹ van de
waterspiegel tot de waterbodem

TYPE 2
■ 6 meter breed, 14 meter lang
■ doorvaarthoogte 4,5 m¹ vanaf de
waterspiegel
■ doorvaartbreedte 4,1 m¹
■ invaarlengte 12,4 m¹
■ waterdiepte 3,5 m¹ van de 		
waterspiegel tot waterbodem

Gerealiseerde boothuizen | 1e fase

TYPE 3
■ 7 meter breed, 17 meter lang
■ doorvaarthoogte 5,1 m¹ vanaf de
waterspiegel
■ doorvaartbreedte 4,7 m¹
■ invaarlengte 15,4 m¹
■ waterdiepte 3,5 m¹ van de
waterspiegel tot de waterbodem

Alle genoemde maten zijn circa maten. Voor exacte maatvoering verwijzen we naar de verkooptekeningen.
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Bouwnummers 21, 22, 28, 29, 30,
31, 32, 38, 39 en 40

Afgebeeld
Bouwnummers
22, 28, 30, 32, 38
en 40

Dit boothuis is compact en biedt volop

Gespiegeld
bouwnummers
21, 29, 31 en 39

mogelijkheden. Er is plek voor een flink schip van

ca. 4500

circa 10 meter lengte en heeft een lange steiger
aan de achterzijde en twee privé parkeerplaatsen
voor uw boothuis.

ca. 10600

Een heerlijke woonkamer, een aparte keuken én
de mogelijkheid voor twee slaapkamers op de
entresol. De hoogte tot in de kap maakt dat óók
meer dan compleet vakantieverblijf.

Type, positie en
raamindeling
straatzijde kan per
bouwnummer
verschillen.

BEGANE GROND

het kleinste boothuis zeer royaal aanvoelt; een

16

onderwerp tekening

vide

vide

+1500

+2100

+1500

vide

casco versie
ca. 8700ca. 10600

ca. 3200 ca. 3200

ca. 5800

ca. 5800

TWEEDE VERDIEPING

ca. 5800

ca. 8700

ca. 8700

ca. 3200

Legenda Elektra

Legenda Elektra
Legenda Elektrahotelschakelaar

hotelschakelaar
enkele schakelaar

wandlamp
brandmelder

17

hittemelder
brandblusser
IU

Installatie unit

Deze plattegronden en gevelbeelden zijn opgemaakt voor indicatieve
doeleiden. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

schaal

datum

+1500

+2100

+1500

+2100

+2100

plafondlamp

+1500

+2100

+1500

plafonddoos

+1500

+2100

+2100

wandcontactdoos

+1500

ca. 10600

EERSTE VERDIEPING

basis versie

+2100

+2100

+2100

+1500

+1500

ca. 4700

+1500

ca. 4700

ca. 4700

+2100

+2100

ca. 4500

+1500

ca. 4500

hotelschakelaar enkele schakelaar
wandcontactdoos
enkele schakelaar
plafonddoos
wandcontactdoos
plafondlamp
plafonddoos
wandlamp
plafondlamp
brandmelder
wandlamp
hittemelder
brandmelder
brandblusser
hittemelder
IU Installatie unit
brandblusser

IU Installatie
unitzijn opgemaakt voor indicatieve
Deze plattegronden
en gevelbeelden
doeleiden. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
Deze plattegronden en gevelbeelden zijn
opgemaakt v oor indicatieve
schaal
datum

e
i
t
a
r
i
Insp

Hiernaast tonen wij u ter inspiratie een
mogelijke inrichting van type 1, zoals u
deze in eigen beheer kunt realiseren.

Zoals u ziet biedt dit volop mogelijkheden

BEGANE GROND

om comfortabel te recreëren.
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TWEEDE VERDIEPING

EERSTE VERDIEPING
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ca. 3500

3479

3479

2346

2346

3605

In kleur en ontwerp

ca. 2800

GEVELS STRAATZIJDE

bouwnrs. 21, 29, 31 en 39

koopmans

TBI

Marssteden 66
7547 TD Enschede
Postbus 461
7500 AL Enschede
T +31 53 4 600 600
E info@koopmans.nl
www.koopmans.nl

onderwerp tekening

Verkooptekening

22, 28, 32 en 38

koopmans
fase

projectnaam

20 Boothuizen Fase 2

20

DO

Marssteden 66

7547 TD Enschede
Type 01 - basis
uitvoering
Postbus
461
7500 AL Enschede
Bouwnummer
21
T +31 53 4 600 600

TBI

E info@koopmans.nl
www.koopmans.nl

30
Verkooptekening
onderwerp tekening

en 40

Deze plattegronden en gevelbeelden zijn opgemaakt v oor indicatieve
doeleiden. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
onderwerp tekening
Type
01 -66basis uitvoering
Marssteden
schaal
datum7547 TD Enschede
Bouwnummer
22
Postbus 461
29-11-2019
1 : 50
7500 AL Enschede
fase
projectnaam
T +31 53 4 600 600
formaat
blad E info@koopmans.nl
www.koopmans.nl

koopmans
20 Boothuizen Fase 2
DO
projectnaam

Verkooptekening

TBI

VK-BN-21.2

BIM 360://KPM_4563_20 boothuizen Dolfinariumeiland Waterfront - Fase 2/KPM_4563_20 boothuizen Fase 2_B WK.rvt

20 Boothuizen Fase 2

ca. 3500

ca. 3500

3479

3479

2346

2346

3605

3605
ca. 2800

Marssteden 66
7547 TD Enschede
Postbus 461
7500 AL Enschede
T +31 53 4 600 600
E info@koopmans.nl
www.koopmans.nl

pmans

Deze plattegronden en gevelbeelden zijn opgemaakt
v oor
indicatieve en gevelbeelden zijn opgemaakt v oor indicatieve
Deze
plattegronden
doeleiden. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
doeleiden. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

GEVEL WATERZIJDE

onderwerp tekening
Marssteden 66
7547 TD Enschede
Postbus 461
7500 AL Enschede
projectnaam
T +31 53 4 600 600
E info@koopmans.nl
www.koopmans.nl

Verkooptekening

TBI

20 Boothuizen Fase 2

ca. 2800

bouwnrs.
21, 29, 31 enType
3901 - basis uitvoering
DOORSNEDE
Type 01 - basis uitvoering
1 : 50
Verkooptekening
Bouwnummer 21
21
(gespiegeld
bouwnrs. Bouwnummer
22, 28,		
DO
20 Boothuizen
Fase 2 32, 38 en
DO 30 & 40 blauw)		
onderwerp tekening

fase
projectnaam

fase

bouwnrs. 21, 29, 31 en 39
29-11-2019
1 : 50
(gespiegeld bouwnrs. 22,28
30, 32, 38 en 40) VK-BN-21.2
VK-BN-21.2

schaal

datum

schaal

datum

formaat

blad

formaat

blad

29-11-2019

BIM 360://KPM_4563_20 boothuizen Dolfinariumeiland Waterfront - Fase 2/KPM_4563_20
boothuizen Faseboothuizen
2_B WK.rvt
BIM 360://KPM_4563_20
Dolfinariumeiland Waterfront - Fase 2/KPM_4563_20 boothuizen Fase 2_B WK.rvt
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bouwnummers 23, 24, 27, 33, 34 en 40
Dit boothuis heeft een comfortabele maatvoering
en is geschikt voor schepen tot ruim 12 meter

Afgebeeld
Bouwnummers
24 en 34

ca. 5500

Gespiegeld
bouwnummers
23, 27, 33 en 37

lengte.
De verdieping alleen is al comfortabel en
overstijgt de grootte van een appartement .
Tel daar de entresol nog eens bij op; in te
ca. 13600

richten met één master bedroom en suite of

Type, positie en
raamindeling
straatzijde kan per
bouwnummer
verschillen.

22

BEGANE GROND

bijvoorbeeld met twee slaapkamers

videvide

vide

casco versie
5500
ca.ca.
5500

Legenda Elektra
Legenda
Elektra
hotelschakelaar

ca. 6800
ca. 6800

ca. 6800

TWEEDE VERDIEPING

ca. 5500

ca. 11700

ca. 11700

ca. 13600

ca. 11700

ca. 13600

basis versie

Legenda Elektra
hotelschakelaar

hotelschakelaar
enkele schakelaar
enkele schakelaar
wandcontactdoos

enkele schakelaar

wandcontactdoos
plafonddoos
plafonddoos
plafondlamp

wandcontactdoos
plafonddoos

plafondlamp
wandlamp
wandlamp
brandmelder

plafondlamp

Installatie unit

Deze plattegronden en gevelbeelden zijn opgemaakt voor indicatieve
doeleiden. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

onderwerp tekening

Type 02 - Casco uitvoering
schaal

datum

brandmelder
hittemelder
hittemelder
brandblusser

+1500
+1500

brandblusser
IU

+2100
+2100

hittemelder

+1500
+1500

brandmelder

+1500

+2100

+2100

23

+2100
+2100

wandlamp

+80

+1500

+80

EERSTE VERDIEPING

+1500
+1500

ca. 5700 ca. 5700

ca. 5700

onderwerp tekening

+2100
+2100

+2100
+2100

+1500
+1500

+1500

+2100

+2100

+1500

ca. 5500 ca. 5500

IU
IU

brandblusser
Installatie
unit
Installatie unit

Deze plattegronden en gevelbeelden zijn opgemaakt v oor indicatieve
doeleiden. en
Hieraan
kunnen zijn
geenopgemaakt
rechten worden
ontleend.
Deze plattegronden
gevelbeelden
voor indicatieve
doeleiden. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
schaal
datum
schaal
datum
29-11-2019
As
indicated
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Insp

Hier tonen wij u ter inspiratie een

mogelijke inrichting van type 2, zoals u
deze in eigen beheer kunt realiseren.
Zoals u ziet biedt dit volop mogelijk-

BEGANE GROND

heden om royaal en luxe te recreëren.
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TWEEDE VERDIEPING

EERSTE VERDIEPING
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GEVELS STRAATZIJDE

koopmans

bouwnrs. 24 en 34

TBI

Marssteden 66
7547 TD Enschede
Postbus 461
7500 AL Enschede
T +31 53 4 600 600
E info@koopmans.nl
www.koopmans.nl

Marssteden 66

onderwerp tekening

Verkooptekening

koopmans
fase

projectnaam

20 Boothuizen Fase 2

DO

bouwnrs. 23 en 33

Type 02 - basis
7547 TD uitvoering
Enschede
Postbus 461
Bouwnummer
7500 AL24
Enschede

TBI

T +31 53 4 600 600
E info@koopmans.nl
www.koopmans.nl

4479

4479

2346

2346

3098

3098

in kleur en ontwerp

onderwerp tekening

schaal

Verkooptekening
projectnaam

1 : 50

fase

DO
koopmans
bouwnr. 27

20 Boothuizen Fase 2

formaat

TBI

Type
datum

02 - basis uitvoering
23 onderwerp tekening

29-11-2019
Marssteden
66
Bouwnummer
7547 TD Enschede
Postbus
blad 461
7500 AL Enschede
T +31 53 4 600 600
E info@koopmans.nl
www.koopmans.nl

VK-BN-24.2

BIM 360://KPM_4563_20 boothuizen Dolfinariumeiland Waterfront - Fase 2/KPM_4563_20 boothuizen Fase 2_B WK.rvt
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Deze plattegronden en gevelbeelden zijn opgemaakt v oor indicatieve
doeleiden. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Deze plattegronden en gevelbeelden zijn opgemaakt v oor indicatieve
doeleiden. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Verkooptekening
projectnaam

schaal

koopmans

20 Boothuizen Fase
2
bouwnr.

fase

37DO

1 : 50

datum
Marssteden 66

TBI

onderwerp tekening

29-11-2019

Verkooptekening

VK-BN-23.2

20 Boothuizen Fas

7547 TD Enschede
Type 02 - basis
uitvoering
Postbus 461
7500blad
AL Enschede
formaat Bouwnummer
T +31 5327
4 600 600
E info@koopmans.nl
www.koopmans.nl

BIM 360://KPM_4563_20 boothuizen Dolfinariumeiland Waterfront - Fase 2/KPM_4563_20 boothuizen Fase 2_B WK.rvt

projectnaam

2346
4479

4479

2346

3098

3098

Deze plattegronden en gevelbeelden zijn
Deze
opgemaakt
plattegronden
v oor indicatieve
en gevelbeelden zijn opgemaakt v oor indicatieve
doeleiden. Hieraan kunnen geen rechten
doeleiden.
worden Hieraan
ontleend.kunnen geen rechten worden ontleend.

Marssteden 66
7547 TD Enschede
Postbus 461
7500 AL Enschede
T +31 53 4 600 600
E info@koopmans.nl
www.koopmans.nl

TBI
opmans

TBI

onderwerp tekening
Marssteden 66
7547 TD Enschede
Postbus 461
7500 AL Enschede
projectnaam
T +31 53 4 600 600
E info@koopmans.nl
www.koopmans.nl

Verkooptekening
GEVELS

onderwerp tekening

Verkooptekening
WATERZIJDE
projectnaam

fase

20 Boothuizen Fase 2
20 Boothuizen
DOFase 2

Type 02 - basis uitvoeringType 02 - basis uitvoering
Bouwnummer 23
Bouwnummer 23
fase

DO

bouwnrs. 23 & 33 grijs, 27 groen, 37 rood
(gespiegeld bouwnrs. 24 en 34 wit)

schaal

datum

schaal

datum

formaat

blad

formaat

blad

1 : 50
DOORSNEDE

29-11-2019
1 : 50

VK-BN-23.2

29-11-2019

VK-BN-23.2

bouwnrs. 23 & 33 grijs, 27 groen, 37 rood
(gespiegeld bouwnrs. 24 en 34 wit)		

BIM 360://KPM_4563_20 boothuizen Dolfinariumeiland Waterfront
BIM 360://KPM_4563_20
- Fase 2/KPM_4563_20
boothuizen
boothuizen
Dolfinariumeiland
Fase 2_B WK.rvt
Waterfront - Fase 2/KPM_4563_20 boothuizen Fase 2_B WK.rvt
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ca. 6500

bouwnummers 25, 26, 35 en 36

Afgebeeld
Bouwnummers
26 en 36
Gespiegeld
bouwnummers
25 en 35

Indien uw schip een lengte heeft tot ruim 15 meter,
kunt u deze afmeren in het meest riante boothuis.

ca. 16500

De verdieping is riant en biedt volop leefruimte!
Op de entresol kunt u bijvoorbeeld meerdere
slaapkamers realiseren. De nok is plaatselijk maar

Type, positie en
raamindeling
straatzijde kan per
bouwnummer
verschillen.
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BEGANE GROND

liefst 11 meter hoog; een imposant bouwwerk

+1500

+2100

+1500

+2100

ca.3900

ca. 8800

ca. 8800

ca. 14700

TWEEDE VERDIEPING

ca. 8800

ca. 14700

ca.3900

Legend

hot

Legenda E

Legenda Elektra
hotelschakelaar
enkele schakelaar

wandcontactdoos

hittemelder
IU

brandblusser
oor indicatieve
Installatie unit end.

+1500

+2100

29

+1500

+2100

+2100

brandmelder

+1500

+2100

+1500

wandlamp

+1500

29

plafondlamp
+2100

+1500

plafonddoos

+2100

ca. 16500
ca. 16500

EERSTE VERDIEPING

ca. 14700

ca. 16500

ca.3900
casco versie

vide

vide

vide

basis versie

+2100

+1500

+2100

+1500

+2100

ca. 6700
ca. 6700

+1500

ca. 6700

+2100

+1500

ca.6500
6500
ca.

enk
hotelsch
wan
enkele s
plaf
wandcon
plaf
plafondd
wan
plafondl
bra
wandlam
hitt
brandme
bra
hittemel
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Ter inspiratie een mogelijke inrichting

van boothuis type 3, zoals u deze in eigen
beheer kunt realiseren. Enorme ruimte
om uw boot (of boten) te stallen en een
leefruimte vergelijkbaar met een
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Deze plattegronden en gevelbeelden zijn opgemaakt v oor indicatieve
doeleiden. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

GEVELS STRAATZIJDE
bouwnr. 25 en 35

koopmans

TBI

Marssteden 66
7547 TD Enschede
Postbus 461
7500 AL Enschede
T +31 53 4 600 600
E info@koopmans.nl
www.koopmans.nl
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Verkooptekening
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projectnaam
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www.koopmans.nl
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Verkooptekening
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bouwnr. 36

20 Boothuizen Fase 2

1 : 60
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Typedatum
03 - basis uitvoering
29-11-2019 26
Bouwnummer
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GEVEL WATERZIJDE
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7500
7500ALALEnschede
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+3153534 4600
600600
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www.koopmans.nl
www.koopmans.nl
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Deze
plattegronden
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rechtenworden
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Boothuizen fase 2

Voor aanvullende informatie kunt u de website raadplegen

Disclaimer
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt
door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van Waterfront (samenwerkende
partijen). De situatietekening en de artist impressions behorend bij deze
verkoopdocumentatie zijn zo natuurgetrouw mogelijk getekend. Aan deze
illustraties kunnen echter geen rechten worden ontleend. Aan de situatietekening
kunnen geen rechten worden ontleend ten aanzien van de openbare inrichting
van het plan, met name met betrekking tot parkeerplaatsen, straten, paden,
lichtmasten, rioolputten, groenvoorziening, speelgelegenheid, waterpartijen
e.d. Alle genoemde maten in deze brochure zijn ‘circa’-maten en peilmaten
zijn op aanwijzing van de gemeente. De plattegronden en gevelbeelden bij
deze verkoopdocumentatie zijn puur informatief. Hieraan kunnen geen rechten
worden ontleend.
code:12-2019

www.woneninwaterfront.nl of contact opnemen met:

Brandt Makelaars
Verkeersweg 5
3842 LD Harderwijk
tel. 0341-416 426
www.brandtmakelaars.nl
e-mail: info@brandtmakelaars.nl
36

Reijer Schuurkamp
tel. 06 46 233 225

Wonen in Waterfront is een ontwikkeling van de TBI
bedrijven Synchroon en Koopmans in samenwerking met
Boskalis en de gemeente Harderwijk.
Synchroon en Koopmans zijn vertegenwoordigd in de
Ontwikkelingscombinatie Waterfront Harderwijk vof.

ONTWIKKELINGSCOMBINATIE WATERFRONT HARDERWIJK VOF
Synchroon en Koopmans Bouwgroep

SAMENWERKENDE
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Synchroon Ontwikkelaars

Koopmans

Gemeente Harderwijk

Aannemer Infra:

WWW.WONENINWATERFRONT.NL

