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Koningsdaal, een wijk om in thuis te komen

Al jaren zijn wij als architecten in Nijmegen actief en sinds 2014 werken we met 

veel plezier aan het nieuwe beeld voor Koningsdaal. Daarvoor staan de wijken van 

Nijmegen Oost model, de geliefde woonbuurten die rond 1900 net buiten de nieuwe 

singelaanleg van Nijmegen zijn gebouwd. Langs overzichtelijke straten met voor-

tuinen en fraaie bomen staan statige huizen van twee of drie lagen, bekroond met 

een mansarde kap. Op hoeken en zichtpunten zijn accenten aangebracht in de vorm 

van torentjes, erkers of uitgebouwde gevels. Kenmerkend is de ambachtelijke afwer-

king met aandacht voor detail in metselwerk en timmerwerk van erkers, Franse bal-

kons en dakkapellen. Een verzorgde voordeur met statig lijstwerk en de accenten in 

het metselwerk boven en rond de ramen maken het huis een thuis. Geen lange rijen 

van hetzelfde maar afwisseling in stijl en compositie, zoals de buurten oorspronke-

lijk rond 1900 zijn ontstaan, doordat er toen in kleine aantallen door verschillende 

aannemers werd gebouwd, ieder naar eigen plan. De architectuur is soms roman-

tisch, met betimmeringen in chaletstijl, of historisch met klassieke kroonlijsten  

en spekbanden, dan weer strakker zakelijk, met stoere witte lateien boven de ramen 

en een blokkenlijst onder de goot. Steeds is er de aandacht en het vakmanschap van 

de bouwers in herkenbaar, wat je een gevoel geeft van authenticiteit.

In Koningsdaal is ook de herinnering aan het industrieel verleden van dit deel van 

Nijmegen levend, wat zijn weerklank vindt in afwijkende stijlen, herinnerend aan 

de electriciteitsgebouwen van de PGEM of aan de naoorlogse spinnerijen van de  

Nijma. Wat de wijk levendig maakt is de bewuste variatie en onvoorspelbaarheid  

die elke straat en elke hoek anders en dus herkenbaar maakt: een wijk om je thuis  

te voelen!

Joris Molenaar

Molenaar & Co architecten 
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WAALFRONT

Voorzieningen
Hier kun je wonen in een wijk aan de rivier de Waal maar ook 
vlak bij het centrum. In het gebied komen winkels en restau-
rantjes, maar er is nu ook al vanalles te beleven. Je kan hier 
sporten, naar theater, concerten en andere evenementen. 
Vlak bij ligt ook het Westerpark met een grote aaneengeslo-
ten heemtuin met groen, water, speelplekken, een honden-
route, voetbal- en basketbalveldjes en picknicktafels. Heerlijk 
om te wandelen, hard te lopen of te relaxen.

Koningsdaal
In Koningsdaal woon je in een heerlijk appartement in een 
groene buurt bij De Waal. Deze ruim opgezette wijk, is goed 
bereikbaar en heeft een prachtige uitstraling door karakteris-
tieke appartementen, herenhuizen en stadsvilla’s. De architec-
tuur in de wijk verwijst naar het geliefde Nijmegen-oost. 
Rond het voormalige fort Krayenhoff komt een wijkpark waar 
je straks heerlijk kunt genieten aan de Waal.

Prima bereikbaar
Koningsdaal ligt aan de westkant van het Waalfront,  
bij De Oversteek. Dit is de nieuwe stadsbrug die ervoor  
zorgt dat je met de auto zo op de snelweg bent.
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Laan van Oost-Indië

herenhuizen & stadsvilla’s

unieke plek in
De nieuwbouw in Koningsdaal wordt door de Weurtseweg 

gescheiden van de bestaande Nijmeegse bebouwing. Handig. 

Je woont nieuw, maar lift gewoon mee op de voorzieningen  

die er al in de buurt zijn. 

koningsdaal
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De woningontwerpen in Koningsdaal 

zijn geïnspireerd op de eind  

19 eeuwse architectuur zoals deze 

voorkomt in Nijmegen Oost,  

de omgeving van de Groesbeekseweg 

en de Oranjesingel. De voor 

deze architectuur kenmerkende 

elementen zoals op deze pagina staan 

omschreven, zijn ook toegepast bij de 

gevels in Koningsdaal.

STIJL 3

Houten geveltimmerwerk
Ruwweg rond 1900 werd de romantische Chaletstijl toege-
past bij veel villa’s en openbare gebouwen. In tegenstelling 
tot een chalet, dat altijd van hout was gebouwd, zijn de 
meeste in chaletstijl uitgevoerde gebouwen in baksteen 
gebouwd, maar dan wel voorzien van houten ornamenten. 

Gemetselde togen boven kozijnen
een toog is een constructie met een gebogen vorm die 
gebruikt werd om de belastingen boven wanddoorbrekingen 
als ramen en of deuren over te brengen. De toogvorm is per 
stijl op verschillende wijze vorm gegeven. 

Sluitstenen
een sluitsteen is de bovenste of middelste steen in een boog 
en wordt als laatste toegevoegd aan de constructie. De 
sluitsteen komt het meest voor in de vorm van een versierd 
stuk natuursteen in een verder geheel uit bakstenen bestaan-
de boog. afhankelijk van de stijl is de sluitsteen meer of 
minder versierd.

Kroonlijsten
een kroonlijst is een geprofileerde of versierde lijst aan de 
bovenzijde van een muur of ander belangrijk gebouwonder-
deel. In Koningsdaal zijn de dakgoten bij een aantal wonin-
gen voorzien van een kroonlijst. Het is een kenmerk van de 
classicistische stijl.

Spekbanden
een spekband of speklaag, is een horizontale versiering  
in een gevel. Vaak is het een doorlopende lichtgekleurde 
horizontale strook van baksteen of natuursteen, aange-
bracht tussen de normale lagen baksteen. een speklaag 
wordt meestal gebruikt om samenhang in de gevelcomposi-
tie te versterken en voor wat meer afwisseling of levendig-
heid te zorgen in een gevel. In Koningsdaal worden de 
spekbanden ook uitgevoerd in beton dat wat uitstraling 
betreft doet denken aan het natuursteen dat in de 19 eeuw 
gebruikt werd.

Rollagen
een rollaag is een rij op hun kant gemetselde stenen,  
meestal een halve steen hoog, soms één steen hoog.  
een rollaag werd toegepast als sierelement in contraste-
rende steen maar werd ook in boogvorm gebruikt om  
de belastingen boven wanddoorbrekingen als ramen en  
of deuren over te brengen.

STIJL 4

STIJL 5

STIJL 6

STIJL 1

STIJL 2

stijlvol Wonen
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de oversteek
De Oversteek, ook wel Nieuwe Stadsbrug genoemd, is een  

oeververbinding ten westen van de twee reeds bestaande  

Nijmeegse bruggen. De bouw van de brug werd noodzakelijk  

geacht om de uit 1936 stammende Waalbrug te ontlasten.  

De totale bouwtijd van de brug bedroeg 2,5 jaar.

1110



Creatieve ondernemers
eén van de creatieve ondernemers op het Honigcomplex is 
Guus Neijenhuis met zijn koffiebar First things First.

De koffiebar is 29 april 2014 gevestigd op het Honigcomplex. 
Guus Neijenhuis startte op 29 jarige leeftijd zijn eigen koffie-
bar. Het is niet alleen uniek door de locatie, maar ook door de 
ideale combinatie met de microbranderij van Blommers Coffee 
om zo de koffie op de hoogste kwaliteit te serveren.

Daarnaast worden er ook koffieworkshops gegeven. en dat 
alles in één ruimte. Wanneer je binnenkomt ruik je dus de verse 
koffie. Je ziet het koffiebranden en je ruikt de aroma’s. Het 
ambachtelijke proces wat je hier van dichtbij ziet, past hele-
maal bij het Honigcomplex als creatieve hotspot aan de Waal. 

Op het Honigcomplex vind je een goede vibe, zeer gedreven 
en creatieve ondernemers en heerst een heel ander gevoel 
dan in bijvoorbeeld het centrum van Nijmegen. Zzp’er? Kom 
gerust bij First things First zitten werken. Jij doet het werk,  
zij verzorgen de heerlijke koffie!

beleef

nijmegen 
Waar eerst de soepen en pasta’s van Honig werden gemaakt 

zitten nu ambachtelijke restaurants en cafés, hippe winkels, 

sport- en dansscholen, een grote galerie, film- en kunst-

organisaties en heel veel jonge ondernemers uit de  

‘maakindustrie’. Voor een nieuwe lamp, tuinbank, gek  

biertje, tas of website ben je hier aan het juiste adres.

leven in de oude soepfabriek!

1312 Koningsdaal  NijmegeN



foto: Dave van Brenk

heerlijk Westerpark
Uitzicht op het prachtige Westerpark. Op loopafstand kan je 

genieten van de grote aaneengesloten heemtuin met groen, 

water, speelplekken, een hondenroute, bankjes, voetbal- en  

basketbalveldjes en picknicktafels. Om te wandelen, hard lopen of 

gewoon lekker ontspannen met vrienden. In het park is ook een  

beeldentuin met kunst uit de 2e helft van de 20e eeuw.

1514



groene buurt dicht  
bij de Waal
Een buurt waar iedereen elkaar van gezicht kent,  

maar toch alle ruimte krijgt om z’n eigen leven te leiden.  

Een mix van nieuwbouw en historische kenmerken.

1716
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 Overig groen
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situatieschets
Koningsdaal is het nieuwste deelplan van het Waalfront in Nijmegen. 

Koningsdaal is vernoemd naar de oude Koningstraat (nu Weurtseweg) 

en Daal (beschutte buurt). Dat is ook precies wat Koningsdaal wordt: 

een buurt met een eigen karakter waar u straks de koning te rijk bent 

in uw eigen huis met tuin.

reeds gerealiseerd

in ontwikkeling
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herenhuizen royaal - Weurtseweg
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herenhuizen royaal - Ferry portierlaan
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eerste verdiepingbegane grond tweede verdieping

Deze woningen gelegen aan de Weurtseweg 

en Ferry Portierlaan zijn de breedste wonin-

gen van het project met een inwendige maat 

van bijna 6 m. De Lanen krijgen extra charme 

doordat ze schuin oplopen van de Weurt-

seweg naar de Laan van Oost-indië. Deze 

woning met drie volwaardige woon lagen 

biedt tal van indelingsmogelijkheden.

herenhuizen

ROyaaL

8
9

0
0

5750

begane grond

De royale keuken is aan de voorzijde van de 

woning. Hierdoor wordt het woongedeelte 

een heerlijk besloten plek aan de achtertuin. 

Hier is alle ruimte om gezellig te ontspannen 

voor het hele gezin.
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stadsvilla’s vorstelijk - Laan van Oost-Indië
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stadsvilla’s vorstelijk - Laan van Oost-Indië
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stadsvilla’s vorstelijk - Laan van Oost-Indië
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eerste verdiepingbegane grond derde verdieping

stadsvilla’s

VORsteLIJK

Deze unieke stadsvilla’s beschikken over 

ruim 180 m2 gebruiksoppervlak verdeeld 

over vier woonlagen. Door de extra woon-

laag zijn deze woningen ook zeer geschikt 

voor werken aan huis. Enkele woningen zijn 

voorzien van torentjes die zo kenmerkend 

zijn voor de Nijmeegse architectuur van eind 

19e eeuw. De indelings mogelijkheden van 

deze woning zijn eindeloos. Via de achtertuin 

van bouwnummers 163 t/m 173  wordt het 

binnenterrein bereikt waar de beschikking is 

over een eigen parkeerplaats.

8
9

0
0

8
9

0
0

5150 5150 5150 5150

tweede verdieping

begane grond

In deze woning draait de begane grond  

om koken en relaxen aan de drie meter 

lange tafel. In de knusse nis een bank met 

uitzicht op de tuin. Een fijne plek om even 

samen te zitten.
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stadsvilla de klok - Laan van Oost-Indië
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eerste verdieping

begane grond

tweede verdieping derde verdieping

stadsvilla

De KLOK

De prominente kopgevel van deze unieke  

stadsvilla, die Koningsdaal inluidt, is voor-  

zien van een klok. Deze woning beschikt  

over ruim 180 m2 gebruiksoppervlak  

verdeeld over vier woonlagen. Door de  

extra woonlaag zijn deze woningen ook  

zeer geschikt voor werken aan huis. 
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5150 5150 5150

begane grond

Op de begane grond staat de keuken en 

eetkamer centraal. Aan het kookeiland kan je 

heerlijk koken en genieten van een snel ont-

bijt op de krukken. Aan de lange tafel is alle 

ruimte om uitgebreid te tafelen, spelletjes te 

spelen en verhalen te vertellen.
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optionele indelings mogelijkheden
herenhuizen en stadsvilla’s

eerste verdieping

begane grond begane grond

eerste verdieping

tweede verdieping

uitbouw en keuken achter keuken in midden

keuken aan voorzijde 2 slaap- badkamers

2 slaapkamers

In deze royale 

living deelt de 

keuken de  

begane grond 

in twee verblijfs-

ruimten. Een 

comfortabele zit 

bij de tuin.  

De keuken is 

eetkamer gewor-

den, met genoeg 

ruimte om van  

iedere maaltijd 

een feest te 

maken.

In deze woning 

speelt de eet-

kamer en keuken 

de hoofdrol.  

Als je binnenkomt 

kijk je over het 

kookeiland,  

de drie meter 

lange tafel de 

tuin in. Ruimte in 

overvloed voor 

veel diners.

Op de verdieping 

vind je alle luxe.  

Een eigen bad-

kamer voor de 

kinderen en een 

“en-suite” voor 

de ouders.  

Een eigen domein 

om te ontspan-

nen, de dag van 

je af te schudden. 

Compleet met 

garderobe, twee 

persoonsbed  

en badkamer-en-

suite.
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De keuken is een veelzijdige 

leefruimte die vraagt om kwaliteit. 

Dat komt mooi uit. Keukenhome 

in Heteren is de geselecteerde 

projectleverancier en is al vele jaren 

een betrouwbare partner gebleken  

in nieuwbouwprojecten.

de ideale 

keuken

Keukenhome Heteren

poort van midden Gelderland Rood 13 
6666 Ls Heteren
t. 026 319 50 20  |  heteren@keukenhome.nl

www.keukenhome.nl

Uw keuken is een veelzijdige leefruimte die vraagt om kwaliteit. 
Keukenhome neemt u veel werk uit handen en zorgt voor  
een perfecte afhandeling van het kopen van een keuken. 
Kom gerust langs voor advies en u ziet een keuken tot  
leven komen. 

echt een unieke belevenis! Vervolgens kan je samen met  
één van de ervaren keukenadviseurs de juiste beslissingen 
nemen over de meest ideale keuken voor jou.

proef het verschil
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afspiegeling van jezelf
Een interieur is de perfecte afspiegeling van uw persoonlijk-

heid. Of het nu gaat om de woon- of slaapomgeving, je voelt 

je vanzelf thuis in een omgeving met passende kleuren en 

materialen. Alles kan en je hoeft niet één stijl door te voeren. 

Juist het combineren van meerdere stijlen door elkaar maakt 

het persoonlijk. Zo kan je industrieel heel goed mixen met 

vintage. Of minimalistisch met modern design en een vleugje 

klassiek. Het contrast tussen de woonstijlen maakt het 

interieur juist interessant en onvoorspelbaar.

4746 Koningsdaal  NijmegeN



een bijzondere

badkamer

Passend bij elke woon situatie en elke 

smaak. Dus ook die van jou. De badkamer 

is allang geen plek meer voor enkel een 

douche of tanden poetsen. Je wilt er 

helemaal in verdwijnen. Om de hectiek 

van alledag even van je af te laten glijden. 

Lekker badderen, verfrissen en ontspannen, 

je zal badderen in stijl.

4948 Koningsdaal  NijmegeN



materiaal

materiaal

gevel

gevel

kleur

kleur

architectuurstijl 3

architectuurstijl 5

 metselwerk Baksteen met doorgestreken voeg Bruin met donkergrijze voeg
 metselwerk achtergevel bwnr. 164 Baksteen met volle voeg Wit geschilderd
 Raamdorpels Beton Naturel lichtgrijs
 spekbanden/rollagen Beton Naturel lichtgrijs
 Lateien  Verzinkt staal In kleurtint gevel
 Voordeuren paneeldeur Donkerbruin (transparant)
 Kozijnen Hout Wit
 Ramen en achterdeuren Hout Leigrijs
 Onderdorpel aluminium Zwartgrijs

 Dakkapel (voorzijde) Vezelcementstroken Wit
 Dakkapel (zijwang) Zink Naturel

 Dakbedekking hellend dak Keramische dakpan Leikleur
 Dakbedekking plat dak Bitumineuze dakbedekking Naturel

 Goten voor- en zijgevel Hout Wit
 Goten achtergevel (m.u.v. hoek- 
woning bwnr. 163) Zink Naturel
 Hemelwaterafvoeren Zink Naturel

metselwerk Baksteen met doorgestreken voeg Roodbruin met grijze voeg
metselwerk accenten en  Baksteen met volle voeg Wit geschilderd
 achtergevel bwnr. 165, 166 en 167
Raamdorpel Beton Grijs
spekbanden/rollagen Baksteen Oranje
Rollaag boven kozijnen Baksteen Oranje
Lateien Verzinkt staal In kleurtint gevel
Voordeuren paneeldeur Donkerbruin (transparant)
Kozijnen Hout Wit
Ramen en achterdeuren Hout Leigrijs
Onderdorpel aluminium Zwartgrijs

Dakkapel (voorzijde) Baksteen Roodbruin

Dakkapel (zijwang) Zink Naturel
  
Dakbedekking Hellend dak Keramische pan Oranje
Dakbedekking plat dak Bitumineuze dakbedekking Naturel
  
Goten voor- en zijgevel Hout Wit
Goten achtergevel Zink Naturel
Hemelwaterafvoeren Zink Naturel

dak

dak

materiaal

materiaal

kleur

kleur

materiaalgevel kleur

architectuurstijl 1

 metselwerk Baksteen met doorgestreken voeg Roodbruin met grijze voeg
 metselwerk accenten en  Baksteen met volle voeg Wit geschilderd
 achtergevel bwnr. 171 en 172  
 Raamdorpels Baksteen Oranje
 spekbanden/rollagen Baksteen Wit geschilderd
 Rollaag boven kozijn Baksteen Oranje
 Lateien Verzinkt staal In kleurtint gevel
 Voordeuren paneeldeur Donkerbruin (transparant)
 Kozijnen  Hout Wit
 Ramen en achterdeuren Hout Leigrijs
 Onderdorpel aluminium Zwartgrijs
  

 Dakkapel (voorzijde) Baksteen Roodbruin
 Dakkapel (zijwang) Zink / baksteenstroken Naturel / roodbruin
  
 Dakbedekking hellend dak Keramische dakpan Leikleur
 Dakbedekking plat dak Bitumineuze dakbedekking Naturel
  
 Gootconstructie voor- en zijgevel Hout  Wit
 Goten achtergevel (m.u.v. hoek- Zink Naturel
 woning bwnr. 173 en 212)  
 Hemelwaterafvoeren Zink Naturel

dak materiaal kleur

materiaalgevel kleur

architectuurstijl 2

 metselwerk Baksteen met doorgestreken voeg Roodbruin met lichtgrijze voeg
 metselwerk achtergevel Baksteen met volle voeg Wit geschilderd
 bwnr. 168, 169 en 170
 Raamdorpels Keramische raamdorpel Geeltint
 spekbanden/rollagen Baksteen Geeltint
 Rollaag boven kozijn Baksteen Roodbruin
 Lateien Verzinkt staal In kleurtint gevel
 Voordeuren paneeldeur Lichtbruin (transparant)
 Kozijnen Hout Wit
 Ramen en achterdeuren Hout Leigrijs
 Onderdorpel aluminium Zwartgrijs

 Dakkapel (voorzijde) Vezelcementstroken Wit
 Dakkapel (zijwang) Zink Naturel
 Dakbedekking hellend dak Keramische dakpan Oranje
 Dakbedekking hellend dak Keramische dakpan Leikleur bwnr. 168, 169 en 170
 Dakbedekking plat dak Bitumineuze dakbedekking Naturel
 Gootconstructie voor- en zijgevel Hout Wit
 Goten achtergevel (m.u.v. hoek- 
 woning bwnr 205) Zink Naturel
 Hemelwaterafvoeren Zink Naturel

dak materiaal kleur

materialen en kleuren

5150 Koningsdaal  NijmegeN



busch-free@home®

huisbesturing Was nog nooit zo gemakkelijk.

Busch-free@home® maakt van uw huis een 
intelligente woning. Jaloezie, licht, airco, 
deurcommunicatie of scènes: eenvoudig (op 
afstand) te bedienen met schakelaar aan de 
wand, met de laptop, tablet of smartphone. 
Eenvoudig, praktisch, comfortabel en ener-
gie-efficiënt. 

Kijk voor meer informatie op: 
www.BUSCH-JAEGER.nl/freeathome

Busch-Jaeger is de geselecteerde project-

leverancier voor schakelmateriaal en huis-

besturingssystemen (domotica). Vraag uw 

kopersbegeleider naar de mogelijkheden.
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de partijen

bpd  
creating living  
environments

Onze onderneming houdt zich bezig met één van onze 
belangrijkste levensbehoeften: wonen. met woningen, 
woonwijken en alle woonwensen die er leven in de landen 
waarin wij actief zijn: Nederland, Frankrijk en Duitsland. Naar 
die woon wensen doen we uitgebreid onderzoek waarvan 
de resultaten de basis vormen voor wat we ontwikkelen. De 
meeste van ‘onze’ bewoners zullen het niet weten, maar wij 
hebben aan de wieg gestaan van hun huizen en buurten. 
sinds onze oprichting in 1946 hebben wij de bouw van meer 
dan 300.000 woningen mogelijk gemaakt en vandaag wonen 
ruim een miljoen europeanen in woonwijken waarin onze 
hand herkenbaar is. Daarmee zijn we letterlijk één van de 
grootste ‘huismerken’ van ons continent.

levende woonomgevingen 
Woonplezier is één van de belangrijkste ingrediënten van 
ons levensgeluk. maar dat plezier vraagt om meer dan een 
woning alleen. Het vereist ook een woonomgeving waarin 
mensen zich even fijn en veilig voelen als in hun eigen huis. 
Daarom maken we ons bij BpD, tot 1 januari 2015 bekend 
als Bouwfonds Ontwikkeling, sterk voor het verwezenlijken 
van ‘living environments’, woon- en leefomgevingen die ook 
zelf leven. Waar de bebouwde omgeving en de natuur elkaar 
op een harmonieuze manier ontmoeten. Die rust, ruimte en 
geborgenheid bieden en als ontmoetingsplek ook activiteiten 
op straat aanmoedigen. Waar iedereen, van jong tot oud, 
met veel plezier kan wonen en samen komen.

bouwen is voortbouwen 
Duurzaamheid staat in ons werk centraal en daarbij den-
ken we niet alleen aan het verminderen van CO²-uitstoot 
en lagere energierekeningen voor ‘onze’ bewoners. een 
geslaagde woonwijk moet zelf ook duurzaam zijn, letterlijk 
toekomstwaarde hebben en decennia na oplevering nog 
steeds aantrekkelijk zijn voor nieuwe generaties. Vrijwel elke 
leefomgeving overleeft zijn eerste bewoners. aan ons de taak 
om verder te denken dan een leven lang is. en dus kijken 
we in ons werk niet alleen naar de toekomst, maar koesteren 
we ook wat al bestond: de voormalige koekjesfabriek, de 
karakteristieke boerderij, de slingerende beek of oude beuk. 
Bouwen is voortbouwen, vinden we. In een levende omge-
ving proef je alle tijden. meer weten over BpD of nieuwbouw-
projecten? Kijk op www.bpd.nl.

Kijk voor meer informatie op www.bpd.nl.

de 
kracht 
van trebbe

“Klanten zijn voor ons geen verzamelbegrip.  

We noemen ze bij naam. Neem nou maarten en 

manon; twee jonge mensen die inmiddels met  

veel plezier wonen in het huis van hun wensen.  

Daar doen we het voor!”

trebbe is een dienstverlenende bouwer. Van plan-

ontwikkeling tot en met oplevering en meerjarig 

onderhoud. Van nieuwbouw tot renovatie in 

woningbouw en utiliteitsbouw. We werken aan 

resultaten die voldoen aan de verwachting van 

onze klanten. 

De kracht en ervaring van ruim een eeuw 

bouwhistorie gebruiken wij als fundament voor 

een toekomst waarin mensen, materialen en hun 

omgeving in balans zijn. We kijken voortdurend 

naar de wereld om ons heen en passen onze 

werkwijze daarop aan.  

Dat noemen wij bouwen met perspectief!

Kijk voor meer informatie op www.trebbe.nl.
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ontWikkeling

bpd
postbus 1, 3800 aa  amersfoort
www.bpd.nl

ontWikkeling & realisatie

trebbe oost & noord b.v.
postbus 4, 7500 aa  enschede
www.trebbe.nl

verkoopinformatie

hendriks makelaardij
Burchtstraat 124
6511 RJ Nijmegen

www.koningsdaal.nl facebook.com/koningsdaal

t. 024 3818250
nijmegen@hendriks.nl
www.hendriks.nl


