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UITERST AANGENAAM WONEN IN DAVERHOF

INHOUDSOPGAVE

UITERST AANGENAAM
WONEN IN DAVERHOF
Wat leuk dat je geïnteresseerd bent in nieuwbouwproject
Daverhof, gelegen in het mooie en gezellige Gelderse dorp
Kerk-Avezaath, midden in de Betuwe.
Tussen Daver, Dorpsstraat en Achterstraat omsloten,
verrijzen in de dorpskern straks 20 ruime en duurzame
ééngezinswoningen. Stuk voor stuk zeer uitnodigend voor
zowel starters, jonge gezinnen als oudere levensgenieters.
U leest verderop waarom dat zo is.
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Uw woonwensen kunnen in Daverhof binnenkort zomaar
werkelijkheid worden. Mocht u vragen hebben, ons team
staat u graag te woord.

2 | DAVERHOF VOORWOORD

Voorwoord

BLOK 1 EN 5

Deze brochure opent alvast deuren, geeft antwoord op
mogelijke vragen en appelleert aan verwachtingen. Bekijk
de vele woonmogelijkheden binnen Daverhof en ontdek
hoe fraai wonen met authentiek dorps karakter in de Betuwe
straks zal zijn!

Hartelijke groet,
Ed de Moor | De Realisatie BV
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KNUS KERK-AVEZAATH
WONEN IN DE BETUWE
Kerk-Avezaath ligt in natuurgebied de Betuwe, dat deel uitmaakt van de streek
Rivierenland. Hier staat het landleven centraal. Met de Betuwe als achtertuin
is er zoveel te doen. Van wandelen tussen de boomgaarden vol prachtige
witte en roze bloesem in het voorjaar, vertier zoeken in en langs het water tot
het plukken van het lekkerste fruit in de nazomer. De term ‘home-made’ is
hier pas echt van toepassing.

“De term ‘home-made’
is hier pas echt van toepassing”

Kerk-Avezaath is een heerlijk knus dorp in de gemeente Buren, gelegen in de Tielerwaard
in Gelderland. Het dorp ligt naast Tiel en nabij Geldermalsen en telt nagenoeg 1.400
inwoners. De omgeving wordt gewaardeerd om zijn gemoedelijkheid, openheid en groene
karakter. De rust hoef je niet op te zoeken, dat is er al in overvloed. En zoek je bewust de
reuring van de Randstad op, dan ben je bijvoorbeeld al binnen een half uur in Utrecht.
PRAKTISCH ALLES TOT JE BESCHIKKING
Met de gastvrije steden Buren en Tiel op nog geen
10 minuten rijafstand heb je praktisch alles tot je
beschikking. Sfeervolle winkelstraatjes, restaurants
en cafés, fraaie parken en stadstuinen zijn hier
allemaal te vinden.
Voor een compleet pakket aan dagelijkse
boodschappen kun je in Tiel terecht bij winkelcentra
als Passewaaij en Westlede. Hier is niet alleen een
verscheidenheid aan supermarkten aanwezig, maar
ook winkels als een dierenspeciaalzaak, bloemist,
drogisterij en een boekhandel. Sporten kan je in
Kerk-Avezaath in overvloed. Denk aan voetballen
bij de Teisterbanders, tennis bij LTC Kellendonck of
gymnastiek en dansen bij AGA.

DIRECT ONDERWEG
Aan de rand van het dorp bevindt zich het busstation
dat zorgt voor een toegankelijke verbinding met de
buursteden. Zo sta je binnen no time op het treinstation
van Tiel. Daarnaast rijd je in enkele minuten naar de
A15 die bij knooppunt Deil de A2 kruist, waardoor je in
ongeveer 30 minuten Utrecht bereikt.
GENIETEN IN DE NATUUR
Vanuit Kerk-Avezaath loopt het klompenpad
Teisterbantpad, richting Zoelen. Dit wandelpad
geeft elke natuurliefhebber de mogelijkheid
tot het verkennen van het prachtige landschap
rondom het dorp. Boomgaarden, stroomruggen,
komkleigebieden, monumentale herenboerderijen en
het mooie oude landgoed Soelen zijn hier allemaal te
ontdekken. Een zaterdagmiddag of zondagochtend
welbesteed.
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EEN HEERLIJK NIEUW BEGIN

19

DAVERHOF MAAKT AL JE
VERWACHTINGEN WAAR

FRAAIE WOONMIX
Om in deze behoefte te voorzien krijgt Daverhof
een variëteit aan woningen. Het plan bestaat uit 9
eengezinswoningen en 11 levensloopbestendige
woningen. Elke woning heeft een ruime achtertuin
en een open woonkeuken waardoor het buitenleven
door de openslaande tuindeuren zo naar binnen wordt
gehaald.

Daarnaast zijn de woningen stuk voor stuk voorzien
van zonnepanelen. Ten slotte krijgen alle bergingen in
de tuin een sedumdak en worden er nestkasten in de
gevels van de woningen aangebracht.
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Eenheid in kleur, materiaalgebruik en klassieke
opbouw van gevels roepen sferen op van het
aloude tuindorp. Een mooie mix van nostalgie en
woonkwaliteit van nu.

DUURZAAM DAVERHOF
Wonen in dit kleinschalige plan betekent ook
duurzaam wonen. De woningen worden verwarmd
door een luchtwarmtepomp, die de zomer het huis
ook kan koelen.

1

ACHTERST
R

De rijke geschiedenis die in het dorpsgezicht van Kerk-Avezaath terug te vinden is, zorgt
voor een vriendelijke uitstraling. Wie het dorp binnenrijdt, ziet het meteen: alles is gericht op
aangenaam dorps wonen. De vele groen opgezette straten nodigen zowel jonge avonturiers
als oudere levensgenieters uit zich hier te settelen.
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ARCHITECTENVISIE

SFEER VAN VROEGER,
KWALITEIT VAN NU.
In nauwe samenspraak met de omwonenden en de gemeente
is een kleinschalig plan ontwikkeld. De herontwikkeling is
ingepast in de bestaande dorpse kwaliteiten, als een logische
en vanzelfsprekende invulling in de kleinschalige maat van het
bestaande dorp.

IMPRESSIE BLOK 2 EN 3

De kleinschalige en traditionele opzet van de woningen zorgt voor aansluiting
met de bestaande bebouwing. Dorpse architectuur, met aandacht voor de
entree, dakrand en mooie metselwerkaccenten zijn duidelijke kenmerken van
de woningen. De individuele woningen vormen steeds een onderdeel van het
geheel, de accenten zijn secundair. Aansluitend aan de vele witte bebouwing
in het bestaande dorp zijn op strategische plekken accenten aangebracht in de
vorm van gekeimd metselwerk in een warme witte kleur.
Het toegepaste materiaal voor de gevels is voornamelijk traditioneel metselwerk.
Een fraaie handvorm baksteen is het basismateriaal in een warme, genuanceerd
oranje kleur met donkere voegen, waardoor de kleur van de steen goed tot zijn
recht komt. Kozijnen en goten zijn veelal hout in passende kleurstellingen. Extra
aandacht is gegeven aan de gevels, grenzend aan openbaar gebied.
Daverhof ademt de sfeer van vroegere tijden met de woonkwaliteit van
nu. Dát is de kwaliteit van Daverhof.

8 | DAVERHOF ARCHITECTENVISIE

Bert Tretmans
Schippers Architecten BNA
Den Haag
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“Dit is een heerlijk vooruitzicht”
ZIET U ZICHZELF HIER
AL WONEN?
Ineens komt alles samen. De woningen verrijzen steen
voor steen, de straat krijgt vorm en het groen groeit en
bloeit. En dat alles tegen een setting van modern, rustig en
stijlvol wonen.
In uw achterhoofd weet u dat u de juiste keuze gaat maken. Mede
ingegeven door het fraaie straatbeeld, de woonmogelijkheden, de
harmonie van de woonomgeving en het duurzame karakter ervan.
Door gelijkgestemde medebuurtbewoners, maar vooral ook door
de voorzieningen en de ruimte om u heen. Dát is het woongenot van
Daverhof.

IMPRESSIE BLOK 4
10 | DAVERHOF OVERZICHT NIEUWBOUWPLAN
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IMPRESSIE BLOK 1 EN BLOK 5

“Wonen met karakter”

BOUWNUMMERS 1 T/M 3 EN 11 T/M 15

Blok 1 omvat royale drie-onder-één-kapwoningen. Blok 5 siert het
woonplan met 5 rijwoningen. De in totaal 8 woningen variëren van
127 tot 131m2 woonoppervlak. Elke woning staat op een ruim perceel
waarbij de tuinen van Blok 1 op het oosten zijn gericht en die van Blok 5
op het zuiden.
De hoekwoningen van beide blokken en bouwnummer 2 hebben
een eigen parkeerplek. De laatste in rij is voorzien van een topgevel.
Kenmerkend voor beide blokken is het authentieke en toch moderne
aangezicht van de specifieke gevelbouw en ‘steense’ kleuren met veel
gevelaccenten. Alleszins fraai en uitnodigend.

BIJZONDERE KENMERKEN
Drie royale verdiepingen
Beukmaat 5.70m
Woonoppervlakte variërend van
127 tot 131m2
Perceel variërend van 115
tot 219m2
Ruime woonkamer en lichte,
open keuken

IMPRESSIE BLOK 5
12 | DAVERHOF BLOK 1 EN 5 EXTERIEUR

Dubbele openslaande deuren
naar de tuin
3 (slaap-)kamers op de eerste
verdieping
Ruime, vrij indeelbare zolder
Tuin inclusief eigen berging
Voorzien van warmtepomp en
zonnepanelen

IMPRESSIE BLOK 1
BLOK 1 EN 5 EXTERIEUR DAVERHOF | 13

Voorgevel blok 1

Voorgevel blok 5

VOEL JE DIRECT THUIS
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Dit type woningen voldoet aan alle wensen die
gezinnen hebben. Een ruime woonkamer, fijne
keuken en openslaande deuren naar de tuin. De
indeling op de eerste verdieping biedt ruimte die
moderne gezinnen nodig hebben: een mooie
badkamer en drie fijne slaapkamers.

PLATTEGRONDEN BLOK 1 EN BLOK 5

Linker zijgevel

Begane grond
14 | DAVERHOF BLOK 1 EN 5 INTERIEUR

Nog een verdieping hoger vindt u een vrij
indeelbare zolder met de technische ruimte en
opstelplaats voor een wasmachine en droger.
Creëer een extra hobby- of speelruimte, maar
een ruime werkplek is uiteraard ook mogelijk! Zo
krijgt elk vertrek van deze ruime woning zijn eigen
invulling.

Eerste verdieping

Tweede verdieping
met topgevel

Tweede verdieping
BLOK 1 EN 5 INTERIEUR DAVERHOF | 15

IMPRESSIE BLOK 2 EN BLOK 3
BOUWNUMMERS 4 T/M 7

Blok 2 en 3 zijn beide twee-onder-één-kapwoningen en zijn levensloop
bestendig. Het woonoppervlak varieert van 104 tot en met 118 m2. De
bouwnummers 4 en 7 beschikken over een topgevel. Alle woningen
beschikken over een eigen parkeerplaats.
De verscheidenheid in het aangezicht geven de woningen karakter.
Achter zorgen dubbele openslaande deuren voor een vrij gevoel naar
buiten. Bouwnummers 4, 5 en 6 hebben een tuin gericht op het oosten.
De tuin van bouwnummer 7 is gesitueerd op het zuiden.

BIJZONDERE KENMERKEN
Mogelijkheid tot slapen op de
begane grond

2 (slaap-)kamers en badkamer
op de eerste verdieping

Beukmaat 6.00m

Bouwnummers 4, 5 en 6 hebben
een aangebouwde berging

Woonoppervlakte variërend van
104 tot 118m2
Perceel variërend van 187
tot 207m2

“Heerlijk wonen anno nu”
16 | DAVERHOF BLOK 2 EN 3 EXTERIEUR

Ruime woonkamer en lichte,
open keuken

Bergzolder op de tweede
verdieping
Tuin inclusief eigen berging
Voorzien van warmtepomp en
zonnepanelen

Dubbele openslaande deuren
naar de tuin

BLOK 2 EN 3 EXTERIEUR DAVERHOF | 17

Voorgevel blok 2

Voorgevel blok 3

OPTIMAAL WOONGENOT
Welkom! Stap binnen in een echt comforthuis.
Met de keuken aan de voorzijde van de woning is
er veel betrokkenheid met de omgeving. De woon
kamer grenst aan de ruim bemeten tuin en biedt
veel licht dankzij de dubbele openslaande deuren.
De ideale plek om in een boek te verdwijnen of
heerlijk te ontspannen voor de televisie.

De mogelijkheid bestaat voor een slaap- en
badkamer op de begane grond, maar in de basis
heeft u al twee slaapkamers, een comfortabele
badkamer en een wasruimte op de verdieping.
Via de vlizotrap is er nog een ruime bergzolder
bereikbaar. Dit is nog eens onbezorgd genieten!
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PLATTEGRONDEN BLOK 1 EN BLOK 5

Begane grond
BNR 5 en 6
18 | DAVERHOF BLOK 2 EN 3 INTERIEUR

Begane grond
BNR 7

Eerste verdieping
BNR 4 en 7

Eerste verdieping
BNR 5 en 6
BLOK 2 EN 3 INTERIEUR DAVERHOF | 19

IMPRESSIE BLOK 4 EN BLOK 6

“Een mooi begin van
een nieuw hoofdstuk”

BOUWNUMMERS 8 T/M 10 EN 16 T/M 20

IMPRESSIE BLOK 4

Blok 4 beslaat een fraai en karaktervol rijtje drie-onder-éénkapwoningen. In Blok 6 sieren straks 5 ruime rijwoningen. De in totaal
8 woningen variëren van 94 tot 108m2 woonoppervlak. Elke woning
beschikt over een dakkapel aan de voorkant voor extra ruimte op de
verdieping, waarbij bouwnummer 20 met een topgevel beschikt over
een extra ruime slaapkamer.
Behoudens bouwnummer 9 hebben de woningen in Blok 4 en 6 het
kenmerk levensloopbestendig. Hiermee bestaat de mogelijkheid tot
slapen op de begane grond.

BIJZONDERE KENMERKEN

IMPRESSIE BLOK 6
20 | DAVERHOF BLOK 4 EN 6 EXTERIEUR

Mogelijkheid tot slapen op de
begane grond

Ruime woonkamer en lichte,
open keuken

Beukmaat 6.30m, bouwnummer
9 beukmaat 5.40m

Dubbele openslaande deuren
naar de tuin

Woonoppervlakte variërend van
94 tot 108m2

2 (slaap-)kamers en badkamer
op de eerste verdieping

Perceel variërend van 108
tot 198m2

Bergzolder op de tweede
verdieping

Bouwnummer 8 en 10 hebben
een parkeerplaats op eigen
terrein

Tuin inclusief eigen berging
Voorzien van warmtepomp en
zonnepanelen
BLOK 4 EN 6 EXTERIEUR DAVERHOF | 21

Voorgevel blok 4

Voorgevel blok 6

UITERST STIJLVOL WONEN
8

9
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16
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Het open karakter geeft het gevoel alles met de
indeling te kunnen doen. De openslaande deuren
met grote raampartijen zorgen voor een licht
woongedeelte met vrij zicht op de tuin. Zo gaat
binnen naadloos over in buiten en andersom.

Ook boven is het de ultieme beloning als u op
zoek bent naar meer woonvrijheid. U krijgt twee
royale slaapkamers en een ruime badkamer op
de verdieping. De dakkapel zorgt voor extra licht
en ruimte, waarbij de topgevel van bouwnummer
20 voor nóg meer ruimte zorgt. De tweede
verdieping is voorzien van een bergzolder.

PLATTEGRONDEN BLOK 14 EN
EN BLOK
BLOK 56

Begane grond
22 | DAVERHOF BLOK 4 EN 6 INTERIEUR

Eerste verdieping
met topgevel

Eerste verdieping
zonder topgevel
BLOK 4 EN 6 INTERIEUR DAVERHOF | 23

KEUKEN OM VAN
TE DROMEN
Mijn keuken, mijn smaak! En zo is dat. Kwestie van uw
eigen ingrediënten toevoegen. Mag het strak, modern
of juist klassiek? Wordt het een kookeiland of heel
minimalistisch? Bij de ontwikkeling van Daverhof is
er in de basis voor gekozen om geen keuken mee te
nemen.
De smaken hierin zijn zo divers dat we deze keuze geheel
aan u overlaten. Samen met de projectleverancier
kunt u uw droomkeuken samenstellen. Deze zorgt
ervoor dat deze geheel naar wens wordt geplaatst.

24 | DAVERHOF KEUKEN

Smaakvol
kiezen!

KEUKEN DAVERHOF | 25

Genieten
maar!

HEERLIJK, UW EIGEN
BADKAMER
Heerlijk even de boel de boel laten in je badkamer. Hoe gaat ‘ie eruit
zien? Het toilet op de begane grond en de badkamer boven worden
compleet opgeleverd met tegelwerk en sanitair. Standaard is de
badkamer voorzien van een vrijhangend toilet, wastafel, radiator en
douche-opstelling.
Houdt u van uitgebreid badderen? Upgrade de badkamer dan met
een luxe ligbad voor extra ontspanningsmomenten.

26 | DAVERHOF BADKAMER
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Ontwikkelaar:

Verkoop:

De Realisatie

DNA Makelaars Almere

085 877 1293

036 73 70 591

info@de-realisatie.nl

info@dna-makelaars.nl

Disclaimer De Realisatie BV 2022. Alle rechten voorbehouden. Tenzij anders vermeld berusten alle rechten op informatie (tekst, beeld, etc.) die u in deze brochure aantreft bij De Realisatie BV. Gehele of gedeeltelijke
overname, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door De Realisatie BV.
Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van deze brochure de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie (na verloop van tijd) verouderd of niet (meer) correct is.
Wij zijn niet aansprakelijk voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van gegevens uit de door ons gecreëerde brochure. Ook kunnen er geen rechten worden ontleend aan de in deze brochure
opgenomen 3D-impressies en gevelaanzichten. Wij wijzen hierbij alle aansprakelijkheid af voor schade ten gevolge van het gebruik van alle bovengenoemde gegevens.
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