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INLEIDING

Koenen Bouw uit Emmen realiseert in de nieuwe woonwijk “Delftlanden”,
op steenworp afstand van de wijk Bargeres, zes halfvrijstaande en vier
vrijstaande woningen. De door SACON uit Zwolle ontworpen woningen
zijn ruim en licht van opzet.
Een ruime woning op een ruimtelijke plek!
Koenen Bouw
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De provincie

DRENTHE
De provincie Drenthe
In Drenthe valt echt van alles te beleven. Of je nu houdt van (wandelen in)
de natuur of van reuring in de stad; deze provincie heeft het allemaal!
Met de enorme hoeveelheid groen en andere idyllische plekjes is het
de perfecte plaats om te onthaasten én geeft het je een permanent
vakantiegevoel.
Het is niet voor niets dat ook steeds meer toeristen Drenthe weten te
vinden! ‘Drenthe doet wat met je!’
Nationale parken
Drenthe heeft drie Nationale Parken, met elk een heel eigen karakter.
Zo kan je prachtig fietsen door het uitgestrekte heidegebied van het
Dwingelderveld, kan je heerlijk wandelen in de bossen van het DrentsFriese Wold óf je laat je meevoeren langs de 28 kilometer lange beek in
het Nationaal beek- en esdorpenlandschap de Drentsche Aa. Mooi in elk
jaargetijde!
Drenthe voor kinderen
Drenthe is een feest voor kinderen. Zo is er van alles te ontdekken in de
klim- en klauterbossen, zwembaden en zwemplassen en kun je een bezoek
brengen bij een echte schaapsherder.
Ook zijn er echte wilde dieren van dichtbij te bekijken in Wildlands
Adventure Zoo in Emmen!
Natuurlijk kun je ook zwemmen in één van de vele ‘zandgaten’ in de buurt
(Ermerstrand) of misschien in het nieuwe zwembad in Emmen!
Het kan allemaal!
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Van dorp naar stad

EMMEN

De identiteit van Emmen
Emmen is de grootste gemeente van de provincie Drenthe en dat straalt het uit ook! In Emmen is het goed wonen.
Mensen die houden van de natuur, maar toch alle voorzieningen dicht bij huis willen hebben, kunnen in Emmen
perfect terecht. Het is een dorp dat is uitgegroeid tot een ware stad. Emmen is ondernemend, er is veel ruimte om
ideeën te krijgen en om uit te voeren. De mensen in Emmen zijn gewoon zichzelf, maar bovenal trots op hun gebied.
Emmen is niet zomaar een gemeente. Emmen is de gemeente met een prachtige dierentuin (Wildlands Adventure
Zoo). Ook andere (kinder-)parken in en rondom Emmen, zoals Plopsaland, het Veenpark en het Hunebedcentrum
zijn uniek in Nederland.

6

“EMMEN IS EEN DORP
MET DE FACILITEITEN
VAN EEN STAD”

Bargerveen
Emmen heeft bos, veen en open landschappen en is daarmee een van de groenste gemeenten
van Nederland. Met name het Bargerveen is een uniek natuurgebied. Bargerveen is een
bijzonder restant van het ooit 300.000 hectare grote Boertangermoeras. Het gebied telt
bijna 300 vogelsoorten, zo’n 40 soorten libellen, 30 soorten dagvlinders en bijna 900
nachtvlindersoorten. Je komt er ook adders en vleesetende planten tegen.
Voorzieningen
Emmen is een open, groene stad met veel natuur. Toch vergeet je bijna dat de gemeente
110.000 inwoners telt en een breed scala aan voorzieningen heeft. De stedelijke kern biedt
alle voorzieningen die u mag verwachten: het grootste overdekte winkelcentrum van Drenthe,
een gezellig stadsplein, het beste café van het hele land, een nieuw theater, ziekenhuis,
goede onderwijsinstellingen, bioscoop en topsportclubs. De combinatie tussen recreatie,
natuurgebieden en winkelaanbod zorgt voor een geweldige woonomgeving voor iedereen.
Bereikbaarheid
Emmen heeft een lage verkeersdichtheid en kent geen of nauwelijks files. Ook zijn er genoeg
mogelijkheden om de stad te bereiken met het openbaar vervoer. Het treinstation van Emmen
ligt naast het centrum. De enige treinverbinding leidt naar Zwolle, met enkele tussenstops op
de route. De provincie Drenthe en de gemeente Emmen zetten de komende jaren gezamenlijk
de schouders onder het verder verbeteren van de bereikbaarheid van Emmen in de regio.
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De situatie

DELFTLANDEN
Delftlanden is een nieuwe, jonge wijk ten westen van het centrum van Emmen. De wijk ligt vlakbij het bos, waardoor er veel ruimte
is voor recreatie en sport. De wijk is nog volop in ontwikkeling, waarbij er ruimte is voor sport, groen, recreatie, waterberging én
landbouw.
Delftlanden ligt zeer gunstig ten westen van het centrum van Emmen en is goed te bereiken vanaf de N34, A37 en A28. In slechts
twee autominuten zit u op de N34. Bovendien ligt het station Emmen Zuid ten zuiden van Delftlanden. Het station is stopplaats
voor zowel de stop-, sneltrein als de bus.
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- Kinderopvang op loopafstand
- Gunstige ligging en bereikbaarheid

Strangkwartier

- Basisscholen op loopafstand

Kallertkwartier

- Nieuwe woonwijk bij het bos

(N34, A37, A28)
- Vlakbij centrum Emmen
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De bouwer

KOENEN BOUW... UIT EMMEN

Koenen Bouw is een bouwbedrijf uit Emmen, onderdeel van VolkerWessels, en operereert
voornamelijk in het noorden en oosten van het land.
Wij ontwikkelen en realiseren uiteenlopende projecten op het gebied van wonen, werken,
winkelen en recreëren. Dat doen we voor gemeentes, corporaties en andere opdrachtgevers,
al dan niet in samenwerking met partners of in eigen ontwikkeling. Kleinschalig, maar ook
veelomvattend en complex. Wij beseffen dat deskundige, gemotiveerde en enthousiaste
medewerkers de basis zijn voor succes.
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Bekende werken van Koenen Bouw zijn
onder andere de recreatiewoningen in Exloo,
Wildlands Adventure Zoo en de brandweer
kazerne in Emmen.
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Zelf samen te stellen

SANITAIR

Bij onze specialist kunt u kiezen uit diverse mogelijkheden op het gebied van sanitair. Onze specialisten helpen u
bij het samenstellen van uw eigen badkamer. In de basis wordt de badkamer uitgevoerd met een hangend toilet,
wastafel met spiegel en een douche met thermostaatkraan. Het toilet is voorzien van een fontein en een hangend
toilet. Het tegelwerk bestaat uit grote witte tegels van 20x40cm.
Maar natuurlijk is het ook mogelijk uw eigen keuzes te maken. Andere tegels of sanitair... Het is mogelijk!
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Een moderne

KEUKEN

Van harte welkom bij Voortman Keukens
Al vele jaren weten kritische keukenkopers en projectontwikkelaars de weg naar Voortman
Keukens te vinden. De partners waarmee we samenwerken doen graag zaken met ons omdat
we in ruim 40 jaar een betrouwbare naam hebben opgebouwd als het gaat om het leveren van
keukens in projecten. Tevreden klanten zijn daarbij ons belangrijkste bewijsmateriaal.
De adviseurs van Voortman Keukens zijn bekend met allerlei woningtypen en hun kenmerken
en kunnen u daardoor perfect begeleiden naar de ideale keuken die past bij u als bewoner en
bij uw nieuwe woning. Bovendien bent u bij ons gegarandeerd van een zeer goede service,
vakkundige montage én een plezierige behandeling.

Kom gerust eens langs in één van
onze showrooms!
De getoonde keukenimpressie is slechts
één van de vele mogelijkheden die wij voor
u kunnen realiseren. We nodigen u dan ook
graag uit om een bezoek te brengen in één van
onze showrooms. Om u optimaal van dienst
te zijn, willen wij u vragen om van te voren
een afspraak te maken. Eén en ander dient te
worden overlegd met onze kopersbegeleider.
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Uitbreiden woonkamer met 1,2 m
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Uitbreiden woonkamer met 2,4 m
met bijkeuken

Uitbreiden woonkamer met 2,4 m
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artist impressions: m3d studio 1e druk, januari 2020

Wilt u meer weten over deze tien woningen in de Delftlanden in
Emmen? Aarzel niet om contact op te nemen met Woonaccent
Makelaars Emmen; zij vertellen u graag over alle opties.
De woningen bieden vele mogelijkheden in indeling en op het
gebied van duurzaamheid.

Brochure, verkooptekeningen en technische omschrijving:
De opgenomen tekeningen geven een artist-impressie weer, waaraan nadrukkelijk geen rechten kunnen worden ontleend. Deze technische omschrijving vormt één geheel met de verkooptekeningen. De tekeningen van de opties
c.q. alternatieven zijn informatief aan de verkooptekeningen toegevoegd en worden niet nader omschreven. Zij maken geen deel uit van de contractstukken.Tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven, zijn de maten op de verkoop-/
contractstukken uitgedrukt in millimeters. De maten zijn onder voorbehoud van ‘om en nabij’.

VERKOOP&INFORMATIE

ONTWIKKELING&REALISATIE

Woonaccent Makelaars Emmen

Koenen Bouw

Westerstraat 43

Postbus 2106

7811 AH Emmen

7801 CC Emmen

0591-647170

0591 623 500

emmen@woonaccent.nl

koenen@volkerwessels.com

woonaccentemmen.nl

koenenbouwemmen.nl

