
MIJN PLEK, MIJN STAD



2 3voorwoord inhoud

Wat leuk dat je geïnteresseerd bent in nieuwbouwproject KADE 23, gelegen 

in de jonge en levendige wijk Kloosterveen. Hier verrijzen straks 23 royale, 

duurzame ééngezinswoningen. Familiemensen, levensgenieters, stads- en 

natuurliefhebbers kunnen hier hun hart ophalen. De energie is hier al haast 

voelbaar. 

Deze brochure opent alvast 

deuren, geeft antwoord op 

mogelijke vragen en appelleert 

aan verwachtingen. Bekijk de  

vele woonmogelijkheden binnen 

KADE 23 en ontdek hoe fraai wonen 

in Kloosterveen straks zal zijn!

Jullie woonwensen kunnen hier 

binnenkort zomaar werkelijkheid 

worden. Mocht je vragen hebben, 

ons team staat je graag te woord.

Hartelijke groet,

Ed de Moor | De Realisatie BV
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INHOUD

“ Zijn jullie straks 
één van de 
23 gelukkigen?”

Hier wil ik wonen
In Kloosterveen, de nieuwste wijk van Assen, wordt woonproject Kade 23 gerealiseerd.  

Zoals de naam al zegt, bestaat dit plan uit 23 woningen, fraai gelegen aan de Oostergracht. 

Wat wordt dit straks een fijne plek om te wonen met je partner en met het gezin. 

KLAAR OM TE WONEN IN 
KLOOSTERVEEN
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Assen is de hoofdstad van de provincie Drenthe. Het is een sterk  

groeiende middelgrote stad van nu nog zo’n 67.000 inwoners, met een 

gezellig stadscentrum en een paar kleine dorpen in haar nabijheid.  

Assen staat bekend als comfortabele familiestad. Het is hier goed wonen. 

In alle woonwijken zijn supermarkten, scholen en andere voorzieningen  

in de buurt. 

Er is een uitgebreid winkel-

centrum, een groot aanbod van 

lagere scholen en middelbaar 

(beroeps) onderwijs en diverse 

grand cafés en restaurants voor 

een gezellig middagje borrelen op 

het terras of een culinair avondje 

uit aan bijvoorbeeld de Brink of  

de Markt. 

DIRECT ONDERWEG

De centrale ligging maakt Assen 

een zeer aantrekkelijke woonplaats 

voor bewoners die in Groningen, 

Zwolle of elders werken. Het 

station is vanuit elk deel van de 

stad snel bereikbaar en ook zit je in 

no time op de uitvalswegen en de 

A28. Binnen een half uur sta je op 

de Grote Markt in Groningen. 

ASSEN, FAMILIESTAD  
IN ’T GROEN

ASSEN BRUIST

De wekelijkse markt rondom de 

Brink, een middagje shoppen in 

het gezellige centrum, een avondje 

uit in theater en bioscoop De 

Nieuwe Kolk of cultuur opsnuiven 

in het Drents Museum met 

spraakmakende (inter)nationale 

tentoonstellingen. Er is hier zoveel 

te zien, te doen en te beleven. En 

natuurlijk: wie aan Assen denkt, 

gaat niet voorbij aan de TT. Een 

jaarlijkse happening, waarbij 

het centrum en het circuit een 

weekend lang feestelijk worden 

ingenomen door motorliefhebbers 

en festivalgangers vanuit de hele 

wereld. 

STAD IN HET GROEN

Het groene karakter van de stad is 

tot aan het centrum zichtbaar in de 

vorm van het Asserbos, een van de 

oudste bossen in Nederland. Direct 

aan de oostkant van de stad, ligt  

het beek- en esdallandschap 

Nationaal Park en Landschap de 

Drentsche Aa. 

Wie nog iets verder kijkt, ziet dat 

heel Drenthe overstroomt van flora 

en fauna. Neem De Hondsrug, het 

Balloërveld of Fochteloërveen; 

daar is zoveel te ontdekken! Of het 

Doldersummerveld, de Gasterse 

Duinen en het Holtingerveld, 

die in nazomer helemaal paars 

kleuren. En wat te denken van 

heerlijk fietsen en wandelen in het 

Mantingerveld en het Sleenerzand. 

Wat een rust, ruimte en recreatie 

vind je hier. 
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Kloosterveen is een nieuwe wijk ten westen van Assen en heeft alles wat je 

nodig hebt. Het biedt je de reuring van een grote stad dichtbij, maar geeft 

ook het rustige dorpse gevoel. Je komt te wonen in een wijk bestaande uit 

groene singels, smalle grachtjes en veel variatie aan woningen.  

Het is een jonge en levendige 

wijk. Bewoners kunnen er naar 

hartenlust een ommetje maken, 

stukje fietsen, genieten van het 

wild in en rond het water. Vanuit 

alle buurten zijn er veilige routes 

naar winkels, school en werk.  

 

Er zijn hier volop voorzieningen  

te vinden. Van zorginstellingen  

tot onderwijs en van supermarkten 

tot sport en recreatie. Werkelijk 

alles is er te vinden op loop-  

en fietsafstand. Kortom, het is een 

wijk waar je lekker kunt leven en 

genieten. 

WONEN OP EEN UNIEKE LOCATIE 

In heel Kloosterveen en in het 

bestaande Kloosterveste zijn 

en worden veel verschillende 

woningtypen gerealiseerd die 

passen bij tal van uiteenlopende 

woonwensen. KADE 23 sluit hier op 

aan: wonen in een fraaie en ruime 

woning, met een uitgesproken 

ontwerp, net even anders dan 

de buren en met een prachtig 

uitzicht over de Oostergracht. Dat 

en meer maakt KADE 23 een uniek 

woonproject. 

En dit alles op een locatie waar 

je ‘s avonds even de stad in loopt 

voor een gezellig hapje eten, op 

zaterdagochtend verse broodjes 

haalt op de markt en in de middag 

even ongedwongen bijkletst met 

de buren, genietend van het groen 

om je heen. 

WIJK IN BLOEI

“ Kloosterveen 
wacht  op je”
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SELECTEER JE 
EIGEN WOONVRIJHEID
Wonen met een view. KADE 23 is een ideale woonplek met veel mogelijkheden 

om eigen woonaccenten aan te brengen. Een verrassende woonmix van 23 

ééngezinswoningen met een divers karakter in kleuren en lagen. Ondanks 

de diversiteit in aangezicht, heeft het alle ingrediënten in zich om een 

hechte buurt te worden, waar echte vriendschappen ontstaan. Hier vorm je 

samen de buurt.

DE OOSTERGRACHT ALS INSPIRATIE

De 23 kadewoningen bieden aan 

de voorkant uitzicht op de gracht 

en het groen. Wat de architectuur 

extra bijzonder maakt, is dat 

de woningen in een lichte boog 

geplaatst worden. Ze vormen als 

het ware mee met de Oostergracht. 

Dit geeft de woningen een speels 

effect mee. Aan de voorkant zijn 

ze dan ook iets breder dan aan de 

achterkant. 

Wonen in KADE 23 betekent 

automatisch ook duurzaam wonen, 

voorzien van standaard duurzame 

toepassingen van nu. Zo hebben alle 

woningen standaard een EPC van 

0.4 en worden ze verwarmd door 

middel van een luchtwarmtepomp.

N

1 23
2 22

3 21
4 20

5 196 187 178 169 1510 1411 1312
Oostergracht

Oostergracht

Type A Type B Type C Type D
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In je achterhoofd weet je dat jullie als gezin de juiste keuze gaan maken. 

Logisch, want je laat je hart spreken. 

Mede ingegeven door het fraaie 

straatbeeld, de woonmogelijk-

heden, de unieke  woonomgeving 

en het duurzame karakter ervan. 

Door gelijkgestemde medebuurt-

bewoners, maar vooral ook door 

de voorzieningen en de ruimte 

om je heen. Proef het woongenot 

van Kade 23. De perfecte plek om 

samen aan een nieuw hoofdstuk te 

beginnen. 

LAAT JE 
HART SPREKEN

“De sleutel naar 
nieuw woongeluk”
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Kade 23 heet je welkom. De plek waar de ruim opgezette ééngezins-woningen 

van woningtype A+C fraai staan gepositioneerd langs de Oostergracht. In 

de brede straat zorgen de wisselende gevelkleuren voor een modern en 

karakteristiek aangezicht. 

Onderscheidend is ook het 

parkeren, dat zoveel mogelijk 

plaatsvindt in de achtergelegen 

parkeergarage en rust en ruimte 

creëert op straat. Zo zie je een 

kade graag voor je. Daarnaast is  

een aantal woningen (6, 12 en 18)  

hoger gelegen, waardoor de entree 

een klein trappetje krijgt. Een 

leuk en opvallend accent in het 

straatbeeld. 

ONTDEK TYPE A + C

ONDERSCHEIDENDE KENMERKEN
•  Woonoppervlak van 130m2

•   Voortuin aan de gracht of aan het groen

•  Lichte, open keuken

•   Grote ramen voor- en achter op de 

begane grond

•   2 flinke slaapkamers en een ruime 

badkamer op de eerste verdieping

•   Tweede verdieping met  

2 extra slaap- of werkkamers 

•   Tuin gelegen op het westen, voorzien 

van een ruime berging

•   Overdekte privé parkeerplek in de 

achtergelegen parkeergarage

•   Woningtype C is hoger gelegen en heeft 

een trappetje bij de entree

“Jullie nieuwe woning 
begint  vorm te krijgen”

6BNRS 3 4 5 7 10 11 13 17 22 23 12 18+ BNRS

N

1 23
2 22

3 21
4 20

5 196 187 178 169 1510 1411 1312
Oostergracht

Oostergracht

Type A

Type B

Type C

Type D
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De woningen van typen A+C voldoen in ruime mate aan de wensen van 

het moderne gezin. Een zeer lichte, open keuken met zicht op de gracht 

of het open grasveld, een ruime woonkamer met hoge ramen, die toegang 

verschaft tot een op het westen gelegen tuin met eigen berging. 

De indeling op de eerste verdieping 

laat niets tot de verbeelding 

over. Hier bevindt zich een 

fijne badkamer en twee grote 

slaapkamers. Nog een verdieping 

hoger is een derde slaapkamer 

aanwezig en zelfs een extra hobby-, 

kantoor- of speelruimte. Genoeg 

flexibiliteit om er echt jullie huis 

van te maken. 

ALLE WOONVRIJHEID 
VOOR HET GEZIN

“  Het  schuiven met  
meubels is begonnen”
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Alle woningen van Kade 23 lopen in een kleine bocht mee met de gracht. Dit 

betekent dat ze taps toelopen naar het eind. De voorkant van de woning is 

dan ook breder dan de achterkant en geeft een speels effect. 

Dit zijn niet de enige unieke 

eigenschappen. Woningtypen 

B+D blinken uit met een extra 

verdieping waar een dakterras 

mogelijk is. Type D beschikt zelfs 

over een entree aan de zijkant.  

Dus wie net even iets anders wil 

of gewoon op zoek is naar veel 

ruimte en flexibiliteit, die kijkt met 

extra aandacht naar woningen met 

bouwnummers 1, 2, 8, 9, 14, 15, 16, 19, 

20 en 21.

MAAK KENNIS MET 
TYPE B + D

“ Extra aandacht  en 
ruimte voor mooi wonen”

ONDERSCHEIDENDE KENMERKEN
•   Woonoppervlak van 137 - 152m2

•   Voortuin aan de gracht of aan het 

groen

•   Lichte, open keuken

•   Grote ramen voor- en achter op de 

begane grond

•   2 flinke slaapkamers en een ruime 

badkamer op de eerste verdieping

•   Tweede verdieping met 2 extra 

slaapkamers

•   Extra verdieping met mogelijkheid 

voor slaap,- werkkamer, speelkamer

•   Tuin gericht op het westen, 

voorzien van een ruime berging

•    Overdekte privé parkeerplek in de 

achtergelegen parkeergarage

•   Mogelijkheid voor een dakterras

BNRS 82 9 14 15 16 19 20 21 1+ BNR

N

1 23
2 22

3 21
4 20

5 196 187 178 169 1510 1411 1312
Oostergracht

Oostergracht

Type A

Type B

Type C

Type D
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Anders, uniek, eigen. Zie hoe een stijlvolle woning met karaktervolle 

features als deze voor jullie straks werkelijkheid kan worden. Het lichte 

open karakter van zowel de keuken als de woonkamer zijn afkomstig van 

grote raampartijen van vloer tot aan het plafond. Hiermee haal je buiten 

naar binnen, en andersom. 

Ook op de verdiepingen worden 

gezinnen op zoek naar individuele

woonvrijheid beloond. Meerdere  

royale slaapkamers en ruime bad-

kamer zijn aanwezig. Daarnaast 

is op de zolderverdieping niet 

bepaald bezuinigd op ruimte.  

Met gemak past daar een kantoor 

of een gym in. Een gedeeltelijke 

dakopbouw is inbegrepen, dus laat 

je fantasie de vrije loop. Best of 

both worlds qua extra leefruimte 

en genieten. Het is aan jullie!

WONEN MET 
MEERWAARDE

“ Optimaal genieten 
van de ruimte”
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Ga je voor een strakke of juist klassieke keuken? 

Een kookeiland of heel minimalistisch? Het is aan jou!  

In de basis van de woningen is 

er bewust voor gekozen om geen 

keuken mee te nemen. De smaken 

hierin zijn zo divers dat we deze 

keuze geheel aan jou overlaten. 

Samen met de projectleverancier 

kan je jullie droomkeuken samen-

stellen. Zij zorgen ervoor dat jouw 

droomkeuken geheel naar wens 

wordt geplaatst.

SMAAKVOL KIEZEN?
Heerlijk, even de boel de boel laten in de badkamer. Hoe gaat ‘ie eruit zien? 

Het toilet op de begane grond en de badkamer op de verdieping worden 

compleet opgeleverd met tegelwerk en sanitair.

Standaard is de badkamer voorzien 

van een vrijhangend toilet, wastafel, 

radiator en doucheopstelling. 

Houd je van uitgebreid badderen? 

Upgrade ‘m dan met een luxe 

ligbad voor extra ontspannings-

momenten.

GENIETEN MAAR
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