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Project De Nieuwe Riet
Rust, ruimte, privacy, natuur en ontspanning het hele jaar door. Dat is Park De Nieuwe Riet. Gelegen

aan een voormalig boerenerf bi j Oudenbosch (gemeente Halderberge) in het bourgondische West

Brabant. Dit park is gericht op volwassen recreanten zonder kinderen.

In de directe omgeving van Park De Nieuwe Riet kunt u heerl i jk wandelen (ook met uw hond), fietsen

naar gezell ige terrasjes in de omliggende dorpen of ontspannen winkelen. Rondom Halderberge zijn

geregeld evenementen en musea te bezoeken en streekproducten te proeven.

Daar kan geen disco, zwembad of animatieteam tegenop. En die treft u

dan ook niet aan op Park De Nieuwe Riet. De natuur en het Brabantse

land zijn al vrol i jk genoeg van zichzelf.

Gelimiteerde oplage
Op Park De Nieuwe Riet bepalen kleinschaligheid en

gemoedeli jkheid de sfeer. Voorlopig worden er maximaal 25

ecobungalows geplaatst. Met respect voor de natuur.

www.denieuweriet.nl



Luchtfoto
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Al heel wat jaren hebben we de wens ergens een 2e

"stekkie" te hebben. Maar we konden niet vinden wat paste, niet

in het "wat", niet in het "waar". Tot afgelopen maand toen we een

weekendje te gast waren op de "De Nieuwe Riet". Opeens vielen

alle puzzelstukjes op zijn plaats en de laatste 3 maanden hebben

we samen met heel veel hulp van Sandra en Chris VisserKoghee

een mooi, compact, van alle gemakken voorzien, eco 

vakantiehuisje ontworpen. Nu zijn de contracten voor de bouw

getekend. We zijn er ontzettend bli j en ri jk mee.



Kavels

Heerl i jk genieten van de ruimte en de zon.

Dat kan op de ruime kavels (300m2) van de

ecobungalows. Er is volop mogeli jkheid voor

een heerl i jke tuin met veel privacy en

bijvoorbeeld speelruimte voor uw hond.

Royale situering
Op Park De Nieuwe Riet is de infrastructuur al aangelegd.

Elk kavel heeft een eigen verbruiksmeter.

De eerste 1 2 percelen zijn aangelegd en er is groen ingeplant.

De kavels zi jn uniek en u hebt dus de keuze. Uw uitzicht is

steeds vorstel i jk: de recreatiewoningen komen voornameli jk

langs de waterloop en hebben zicht over de weilanden.
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Omgeving

Park De Nieuwe Riet l igt zeer rustig in de polders buiten de

bewoonde wereld. Wilt u fl ink wandelen of fietsen, dan zijn er

grote natuurparken in de directe omgeving: de Brabantse

Wal, de Biesbosch en Waterpoort.

U vindt hier een uitgestrekt landschap met waterparti jen,

moerasplanten en een ri jkdom aan watervogels, afgewisseld

door landbouwgebied, grasland en bos.

Halderberge heeft een prachtige historie. Van veraf

is de beroemde basil iek van de Heil ige Agatha en

Barbara te zien. Dit monument is geïnspireerd door

de bouwsti j l van het Vaticaan in Rome.

Het rel igieus erfgoed van de gemeente Halderberge

en de grote hoeveelheid monumenten maken indruk

op elke cultuurl iefhebber.

Op nog geen 5 minuten zit de supermarkt en de

warme bakker. Ook op zondag kunt u hier heerl i jke

warme broodjes halen.
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Respect voor de natuur

Wat een heerl i jkheid. Hazelnoten, stoofpeertjes, appels,

aardbeien, pruimen en de smakeli jkste groenten en kruiden

groeien in de ecologische boerderi jtuin van Park De Nieuwe

Riet. Op het aangrenzende boerenerf scharrelen allerlei

dieren vri j rond. De kippen geven verse eieren. Respect voor

de natuur smaakt hier naar meer.

Op het park is respect voor de natuur

vanzelfsprekend. Chemische bestri jdingsmiddelen

zijn taboe. Al het snoeiafval kri jgt een plaats in

speciale houtwallen, dat zi jn authentieke

natuurelementen waarin egels en vogels graag

nestelen en voeding vinden.

De slootkanten worden zo min mogeli jk gemaaid. Zo

behouden we een natuurl i jk evenwicht voor kleine

dieren.
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Duurzaamheid

De eco bungalows op Park De Nieuwe Riet gaan

op in het landschap. Door unieke, duurzame

bouw en door uitgekiende organische beli jningen

worden de recreatiewoningen en de omringende

natuur één geheel. Duurzaamheid vertaalt zich

ook in de energievoorziening. De infrastructuur

voor elektra, water en riolering is aangelegd.

Omdat het park zoveel mogeli jk zelfvoorzienend

zal zi jn, wordt de elektra collectief opgewekt.

Dat houdt uw verbruikskosten laag.
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Voorbeeldwoning De Nieuwe Riet

Eco bungalow De Nieuwe Riet is duurzaam

gebouwd met standaard een grasdak. Het

ontwerp is een doordachte combinatie van

maximaal natuurgenot met een grote mate van

privacy.

Deze comfortabele recreatiewoning biedt u

43m2 aan leefruimte en is optimaal geïsoleerd.

Dat houdt uw energiekosten laag.

Vanuit de woonkamer met sfeervolle palletkachel

geniet u het hele jaar door van de natuur. In de

compleet uitgeruste, praktische keuken hebt u al le

mogeli jkheden voor het bereiden van heerl i jke

maalti jden. In de inpandige berging is ruimte voor uw

fietsen, tuinmeubels en barbecue.

Op de door u te huren kavel kan binnen 4 weken een

fi jne eco bungalow staan. Kant en klaar. U hoeft uw

recreatiewoning dan alleen nog zelf in te richten.
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Voorbeeldwoning De Nieuwe Riet

Het interieur kunt u geheel naar uw eigen wens

invul len: de kleur en het type wandafwerking in de

badkamer en het toi let, de sti j l van de keuken, de

afwerking van de binnenwanden.

Ook de vloerbedekking en zelfs de indeling van de

recreatiewoning kunt u geheel zelf bepalen.
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3D Plattegrond voorbeeldwoning De Nieuwe
Riet
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Voorbeeldwoning Cabana Eco

De Cabana Eco is een geheel vernieuwd

recreatie concept. Deze gezell ige en zeer

practische bungalow kan eenvoudig worden

verplaatst van A naar B. Door de doordachte

afmetingen en het speciale afzetsysteem

past de gehele bungalow op een gewone

vrachtwagen.

Het heerl i jke terras van bijna 2 meter is

inklapbaar, waardoor de bungalow voor het

transport maar 7 meter lang is. Hoe duurzaam is

dat. Natuurl i jk zitten er in de Cabana Eco nog

meer zeer practische snufjes. Maar het

belangri jkste is toch wel, dat de ruime living

direct aansluit met het terras. De warme

zomeravonden zit u lekker in uw verlengde

woonkamer in de natuur. Heerl i jk de sti lte en de

vogels.
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Voorbeeldwoning Cabana Eco

Er kan flexibel geschoven worden met de indeling. U

kiest zelf welke opties u extra wenst.

De prachtige eiken buitenafwerking is geheel

onderhouds vri j . Deze kleurt mee met de natuur,

waardoor samen met het Sedum dak een geweldig

geheel groeit.
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Plattegrond voorbeeldwoning Cabana Eco



Plattegrond De Nieuwe Riet
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Modellen:

Nieuwe Riet v.a. € 61 .500 De Lodge v.a. € 93.1 70

Canopy v.a. € 93.1 70 De Riet Luxe v.a. € 98.000

Cabin v.a. € 1 33.1 00 De Cabana v.a. € 39.500

De modellen worden sleutelkaar geleverd.
Richt hem in met gordijnen,
vloerbedekking en meubels.
Klaar om te genieten.

· Plat dak geïsoleerd met EPDM afdekking

· Dakoverstek

· Arbeids extensief grasdak

· Plafond in douche ruimte kunststof

· Buitenwanden met natuurl i jke onderhoudsvri je uitstral ing

· Binnenwanden glad geschaafd vuren rabat of Scanbehang

· Wanden douche en toilet Fibo Trespo panelen

· Standaard geïsoleerde vloer met OSB platen

· Deur en ramen kunststof

· Beglazing thermopane

· Verwarming sfeervolle pelletkachel

· Complete keuken, warmwater kraan, aanrechtblad voorzien van

RVSspoelbak

· Keuken voorzien van koelkast met vriesvak, magnetron,

vaatwasser, afzuigkap en inductiekookplaat

· Douche met ruime polyester douchebak met antisl ip, wastafel op

meubel met spiegel

· Elektrische voorzieningen voor l icht en stopcontacten

· Separaat toi let, vri jhangend toilet met inbouwreservoir

· Nette aangelegde tuin met inheemse planten

· Eigen parkeerplaats nabij uw bungalow

Optioneel:

Terras vlakke delen Lariks groen geïmpregneerd

60 m2

43 m2

54 m2

54 m2

38 m2

24 m2

Inclusief
BTW



In het kort:

 maximaal 25 eco bungalows

 ruime kavels van 300m2

 ecobungalows geschikt voor twee personen

 honden toegestaan

 gericht op 2 personen

 inpandige berging

 onderhoudsvriendeli jk

 snelle plaatsing

 energiezuinig

 goed geïsoleerd

 duurzaam

 veel te doen: www.hartel i jkhalderberge.nl

 dichtbi j Breda, Rotterdam en Antwerpen

 in 1 0 minuten op de snelweg

 365 dagen per jaar open

 kleinschalig

 gemoedeli jk

 vri j uitzicht

 kwaliteit

 sfeervol

Contact:

Wilt u meer informatie of eens komen kijken?

U bent van harte welkom voor een rondleiding op het

park en in onze showroom.

Locatie:

Park De Nieuwe Riet

Noordhoeksestraat 3

4751 TM Oud Gastel

Tel. +31 (0) 1 65  31 30 77

info@denieuweriet.nl

www.welkomindenatuur.nl

De informatie in deze brochure is met uiterste zorg samengesteld en

kan slechts gezien worden als een impressie van het aanbod en is

hiermee een uitnodiging tot onderhandelen.
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