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WELKOM IN DOCK187 FASE 5
“Nu DOCK187 zo’n schitterende nieuwe wijk is geworden,  
is het bijna jammer dat er hierna niet nóg een fase komt.  

Maar helaas, de woningen en appartementen in dit magazine  
zijn echt de aller-, allerlaatste. De bekroning van de hele wijk  

in dezelfde stijl en sfeer, maar ook weer uniek.  
Met een heerlijk vrij uitzicht aan de rand van de wijk,  

op loopafstand van alle winkels en horeca en je staat met de auto  
in no time in de grote stad! Wil jij deze kans niet missen?  

Maak dan snel een afspraak! Dan kijken we samen  
welke woning of appartement op jou wacht.  

En met mijn jarenlange ervaring in de financiële planning  
teken ik ook het financiële plaatje graag met je uit!”

INHOUD

THEKLA TROUW
PROJECTMAKELAAR  
& FINANCIEEL ADVISEUR DOCK187  
T 085 06 63 192
E THEKLA@DOCK187.NL
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EÉN LANGE WINKELDIJK
Het winkelcentrum is in feite één lange winkel- 
dijk (in dialect ‘diek’). Je begrijpt wel dat iedereen 
van Goeree-Overflakkee hier komt win kelen! In 
de zomer trekt het uiteraard ook veel toeristen  
en is een groot deel van de winkels  dagelijks  
gezellig tot 19 uur open. 

WOONWINKELEN BIJ 19TOEN 
Heerlijk rondsnuffelen tussen spulletjes én in de 
sfeer van vroeger. Bij 19Toen vind je vintage en 
nieuw door elkaar, o.a. (klein) meubelen, verlich-
ting, jaren ‘30 lampen, servies en woonacces- 
soires. Nostalgie om mee naar huis te nemen!

BROUWERIJ SOLAES
Naast een eigen collectie bieren brengt brouwerij 
Solaes regelmatig seizoenbieren met sprekende 
namen zoals het blond Klein Verzet en het dubbel 
Boekanier. Een bezoek aan het proeflokaal waard!

GENOTEERD: ZWARTBOLFOODS 
Hét adresje voor unieke food specialiteiten zoals 
kazen, delicatessen, noten, zuidvruchten en 
charcuterie. Van de beste streekproducten tot 
rechtstreekse import van exclusieve truffels uit 
Italië. Niet voor niets genoteerd in de top 10 van 
beste Nederlandse Foodspecialisten. 

ONEINDIG SHOPPEN OP D’N DIEK
Op d’n Diek in Middelharnis vind je ‘City Center Goeree-Overflakkee’

met veel winkels en horecazaken. Het City Center loopt helemaal  
van de haven tot Sommelsdijk. Je vindt er vestigingen van landelijke ketens,  
maar vooral ook veel leuke kleine winkeltjes. Je kunt hier oneindig shoppen!

MIDDEL-
HARNIS

4 5



Het eiland wordt aan alle zijden omringd door 
water: in het zuiden ligt het Grevelingenmeer, het 
grootste zoutwatermeer van West-Europa. In het 
zuidoosten ligt het Krammer-Volkerak dat wordt 
afgesloten door de Philipsdam naar Tholen en 
de Hellegats dam naar de Hoeksche Waard en 
Brabant. Het Haringvliet ligt tussen de eilanden 
Voorne-Putten en Goeree-Overflakkee. Deze 
twee eilanden wor den verbonden door de Haring-
vlietsluizen. Door al dat water kun je op het eiland 
elke denkbare tak van watersport beoefenen.
Daarnaast zijn er op het eiland verschillende ge-
zellige watersporthavens en grotere en kleinere 
zwemstranden.

Fiets of wandel je graag in de natuur? Ook dan 
kun je op Goeree-Overflakkee je hart ophalen. Je 
vindt er prachtige brede duinen en mooie natuur-
gebieden. Hier kun je uren lopen met de hond of 
avonturen beleven met de kinderen. En wil je een 
dag hard werken van je afschudden, dan stap je 
vanaf huis zo op je mountainbike: aan het eind 
van de straat begint de uitgestrekte polder. In de 
zomer lekker in het zonnetje, in de herfst een 
echte uitdaging met een stevige tegenwind.  

WATERSPORT
Op het eiland zijn de 

Brouwersdam en
de Grevelingendam 

de hotspots voor (kite)
surfen, zwemmen, 

duiken, vissen, 
zeilen, blokarten en 

powerkiten.

SCHILDERACHTIG
Het zonlicht heeft 

vrij spel in het vlakke 
landschap. De 

zonsondergang en 
zonsopkomst over de 
uitgestrekte polders 

zijn in één woord 
indrukwekkend.  

VLIEDPARK
Direct achter je wijk 

ligt het Vliedpark: 
de metershoge, 

avontuurlijke en 
sportieve ontmoetings - 

plaats met hoogte-
verschillen en alle 

ruimte om te ravotten.

GOE
REE 

OVER
FLAK
KEE
GENIETEN AAN EN OP HET WATER

Op Goeree-Overflakkee woon je altijd  
vlak bij het water. Je geniet van rust,  

ruimte en kijkt heerlijk vrij weg over de polder.  
Maar vergis je niet! Het is ook een verrassend  
veelzijdig eiland waar je van alles kunt doen,  

ontdekken en beleven. Zeilen, surfen, zwemmen… 
Niet voor niets komen zoveel mensen ieder jaar  

er hun (watersport)vakantie vieren.  
Als je hier mag wonen heb je eigenlijk elke dag  

een beetje vakantie.

OUDDORP
HELLEVOETSLUIS

ROTTERDAM

BREDA

ROOSENDAAL

ZIERIKZEE BRUINISSE

GOES

TERNEUZEN

MIDDELBURG BERGEN OP ZOOM

MIDDELHARNIS20 KM406080100
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IJSSALON
IJS VAN KRUIK
Van februari tot laat in het 
najaar weet iedereen IJs  
van Kruik te vinden, om te 
genieten van schepijs in alle 
mogelijke smaken of een 
frisse milkshake. Een begrip 
in de regio!
NIEUWSTRAAT 32

BRASSERIE 
‘T VINGERLING
De brasserie dankt haar 
naam aan een van de 
prachtige monumenten- 
panden aan de jachthaven 
waarin ze is gevestigd. 
Culinair genieten  
met uitzicht!
VINGERLING 23

CULTUREEL CENTRUM
HET DIEKHUUS
In Sociaal Cultureel Centrum 
het Diekhuus, gevestigd in 
de oude school van Middel-
harnis, vind je onder meer 
een filmhuis, exposities, 
dans, theater en concerten. 
BENEDEN ZANDPAD 7

LUNCHROOM 
WERELDS INSIDE

Je moet het even weten maar 
dé lunchroom van  

Middel  harnis is gevestigd in 
het pand van Tieleman 

Keukens. Laat je verrassen  
door werelds lekker eten.

KORENDREEF 15

CULTUURGO
GARRELTOCHT
Bestel een van de  
zes routes over Goeree- 
Overflakkee  (30 tot 110 
km). Je goodiebox met 
limited edition t-shirt 
ontvang je thuis. Wat een 
garrel is? Dialect voor  
een slag in je wiel.

Niet voor niets komen
zowel toeristen als mensen 
van het eiland naar  
Middelharnis voor culturele 
uitjes of om lekker te eten  
in een van de vele  
gezellige restaurants.  
Dit zijn de adresjes die je  
móet kennen...

8

5X D’R EVEN 
TUSSENUIT IN 

MIDDELHARNIS

9



         
WIJK
PRACHTIGE

10 11

DOCK187 is een bijzondere en verrassende wijk in Middelharnis,  
met een grote diversiteit in steenkleur en gevels en een opvallend rijke  
detaillering in deuromlijstingen, gevellijsten en zinken hemelwater  
afvoeren... Vakmanschap van toen en het comfort van nu.  
Ook in de vijfde fase, woon jij in DOCK187, precies zoals jij dat wilt.
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De vijfde en laatste fase van DOCK187 ligt aan de rand van  
de wijk, het meest oostelijk ten opzichte van de woningen  
die al zijn gebouwd. De appartementen markeren op de hoek  
aan de rechterzijde de contouren van de wijk. Daarachter liggen  
de tussen- en hoekwoningen, die aan de zijkant het beeld  
van de wijk bepalen. De laatste kans om te wonen in deze  
prachtige nieuwe wijk!

Aan deze impressie kunnen geen rechten worden ontleend.12 137 8 10 11 12 139

BUITENWONING TYPE LIJ

BUITENWONING TYPE LOEF

APPARTEMENTEN TYPE MAST

APPARTEMENTEN TYPE GIEK

APPARTEMENTEN TYPE KIEL

APPARTEMENTEN TYPE GIJP

APPARTEMENTEN TYPE LIER

APPARTEMENTEN TYPE STAG

APPARTEMENTEN TYPE BOEG

APPARTEMENTEN TYPE ROER

Laatste kansLAATSTE FASE



 WAT 
KIES 
    JIJ?

OF KIES JE VOOR EEN APPARTEMENT?
Ook de appartementen in deze laatste fase van 
DOCK187 zijn zo divers van indeling en ligging, 
dat ze stuk voor stuk uniek zijn. Je hebt dus  
alle keus: vind je het fijn om op een van de 
verdiepingen te wonen en te genieten van meer 
uitzicht? Of woon je liever beneden met een 
terras? Wil je een imposante, vierkante living of 
een langwerpige? Wat vind je prettig voor je 
buitenruimte: een breed gerekt terras of juist 
een beschut, deels inspringend balkon? En heb 
je liever twee even grote slaapkamers of ga jij 
voor die indrukwekkende master bedroom met 
luxe walk-in closet? Kortom, de keus is aan jou!

In DOCK187 heb je ook in de laatste fase 
weer heel veel te kiezen. Allereerst  
natuurlijk of je in zo’n comfortabel 

appartement wilt wonen, of toch liever 
in een huis met tuin. En dan nog  

de vraag welk bouwnummer, want elke 
woning en elk appartement is uniek  

in deze wijk!

GA JE VOOR ZO’N MOOIE GEZINSWONING?
Heb je je droomplekje gevonden, dan zijn er nog tal  
van opties om er echt je droomhuis van te maken. Met 
een andere zolderindeling bijvoorbeeld, een dakkapel  
of dakraam. Een grotere badkamer? Misschien wil je  
je living achter uitbreiden met 1,20 of 2,40 m, al dan  
niet met een andere pui. Vind je alles al perfect? Dan ga 
je alvast lekker nadenken over je inrichting!

14 15
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Impressie buitenwoningen type Loef bouwnummer 20 tot en met 26.



EERSTE VERDIEPING

Deze ruime gezinswoningen 
liggen met de entree aan de 
buitenkant van de wijk. Vanuit 
je keuken heb je dus een 
heerlijk vrij uitzicht! De 8,5 
meter diepe living kun je 
helemaal indelen zoals jij wilt, 
vooral omdat je aan de 
achterzijde de volle breedte van 
de woning benut. Vanaf je 
loungebank geniet je via de 
brede glazen pui maximaal van 
je achtertuin! Boven is er een 
royale masterbedroom aan de 
achterzijde, een ruime tweede 
kamer aan de voorzijde en een 
badkamer met veel lichtinval. 
Wil je meer (slaap)kamers?  
Die creëer je eenvoudig op de 
volwaardige tweede verdieping.

BEGANE GROND
BOUWNUMMER 21

18 19

BUITENWONING 

TYPE LOEF

TWEEDE VERDIEPING
BOUWNUMMER 21

34
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Impressie achterzijde buitenwoningen type Loef bouwnummer 26 tot en met 20.
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Impressie buitenwoningen type Lij bouwnummer 27 tot en met 34.



Gezinswoning type Lij heeft 
dezelfde fijne ligging en 
indeling, maar is net wat breder 
van beukmaat. Dat zorgt op alle 
verdiepingen voor extra ruimte 
en mogelijkheden. Zo heb je 
meer ruimte in de keuken en 
kun je bij de glazen pui naar de 
tuin bijvoorbeeld een leuke 
speelhoek inrichten. Op de 
verdieping heb je bij dit 
woningtype bovendien niet 
twee, maar standaard drie 
ruime slaapkamers naast de 
mooie, complete badkamer. 
Heb je behoefte aan nog meer 
(slaap)kamers? Ook bij deze 
woning kun je die eenvoudig 
creëren op de volwaardige 
tweede verdieping.

26 27

BUITENWONING 

TYPE LIJ

TWEEDE VERDIEPING
BOUWNUMMER 28, GESPIEGELD 34 
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BEGANE GROND
BOUWNUMMER 28

EERSTE VERDIEPING



28 29

BUITENWONING 

TYPE LIJ

Aan deze impressie kunnen geen rechten worden ontleend.
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Impressie appartementen Zuid, met op de begane grond links type Giek (bnr. 1) 
midden type Kiel (bnr. 2) en rechts is type Gijp (bnr. 3). De twee verdiepingen links omvat  

type Mast (bnr. 7). Eerste verdieping midden is type Stag (bnr. 8) en rechts type Boeg (bnr. 9)
Het middelste appartement op de tweede verdieping is type Stag (bnr. 14) 

en de rechtse type Boeg (bnr. 15).



3-KAMER APPARTEMENT 

TYPE GIEK

BEGANE GROND
BOUWNUMMER 1

32 33

1
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6
5

4

2 3

Type GIEK is een royaal  
opgezet hoekappartement  
op de begane grond met twee 
slaapkamers en een mooie 
badkamer. De fraaie, 7 meter 
brede, living heeft aan twee 
zijden lichtinval. Het gedeelte 
van de living waar de keuken 
zich bevindt is bijna 5 meter 
diep, waardoor je heerlijk de 
ruimte hebt voor een grote 
eethoek. Vanaf de eethoek  
kijk je via de brede glazen pui 
vrij naar het beschutte terras 
dat zich aan de buitenrand  
van de wijk bevindt. Door de 
ruime afmetingen en de vorm  
is de living op veel manieren 
naar eigen wens in te richten. 



Wil je echt bijzonder wonen? 
Type MAST is een uniek 
hoekappartement op de eerste 
verdieping met een complete 
verdieping erboven.  
Heel sfeervol onder het  
schuine dak! Een ideale ruimte 
voor een entertainmentroom, 
werkstudio, of een wel heel 
grote slaapkamer. En dat 
letterlijk bovenop de twee 
slaapkamers en de royale  
7 meter brede living op de 
eerste verdieping. Ook hier kun 
je alle kanten op met je ideeën 
over inrichten. Omdat de living 
wat hoger ligt, kijk je aan  
twee zijden bovendien heel 
mooi weg.

EERSTE VERDIEPING
BOUWNUMMER 7

TWEEDE VERDIEPING
BOUWNUMMER 7

34 35
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3-KAMER APPARTEMENT 

TYPE MAST
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Impressie met de achterzijde van de appartementen. Links de de  
appartementen Oost en rechts de appartementen Zuid. 
De bouwnummers kunt u terugvinden op pagina 12-13. 



Type KIEL is een fraai 
driekamerappartement met 
twee grote slaapkamers en  
een moderne badkamer.  
Door de ruime afmetingen en 
de bijna vierkanten vorm kun je 
in de living je hart ophalen met 
de inrichting van het interieur. 
Je hebt werkelijk alle ruimte 
voor een grote hoekbank,  
een werkhoek en een gezellige 
zespersoons eethoek bij de 
open keuken. Het balkon in  
de hoek springt een stukje in, 
waardoor je er in alle seizoenen 
heerlijk beschut kunt zitten.  
De glazen pui zorgt bovendien 
voor een fijn, open gevoel en 
verbinding met buiten.

3-KAMER APPARTEMENT 

TYPE KIEL

BEGANE GROND
BOUWNUMMER 2
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Wat direct opvalt aan dit 
appartement is het forse balkon 
dat opzij en apart van de living 
ligt. De living zelf blijft hierdoor 
extra groot, bovendien kan het 
balkon nergens het uitzicht 
vanuit de living blokkeren.  
Je hebt zowel vanaf je eethoek 
als je loungehoek vrij zicht naar 
buiten. Het balkon zelf is zonder 
meer indrukwekkend te 
noemen: het is bijna 4 meter 
breed en 3 meter diep! Naast 
de ruime badkamer, beschikt  
dit appartement verder over  
2 grote slaapkamers.  
Alles bij elkaar een geweldig 
appartement met heel veel 
ruimte en mogelijkheden.

3-KAMER APPARTEMENT 

TYPE STAG

40 41
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EERSTE VERDIEPING
BOUWNUMMER 8
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Impressie met links de appartementen Zuid en rechts de appartementen 
Oost en de buitenwoningen type Loef. 

De bouwnummers kunt u terugvinden op pagina 12-13. 



Driekamerappartement type 
GIJP profiteert dankzij de 
ligging op de hoek van zowel 
een fijn uitzicht als heerlijk veel 
lichtinval van twee zijden.  
De royale living van dit 
appartement is breed en diep, 
terwijl je door de inspringende 
buitenruimte toch leuke 
hoekjes en doorkijkjes hebt om 
mee te spelen in de inrichting. 
De glazen pui houdt het binnen 
open en licht, buiten zit je hier 
in alle seizoenen lekker beschut. 
Naast de praktische badkamer 
valt in dit appartement verder 
de afmeting van de grootste 
slaapkamer op. Met recht  
een master bedroom!

3-KAMER APPARTEMENT 

TYPE GIJP

BEGANE GROND
BOUWNUMMER 3

44 45
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Zoek je een ruim driekamer-
appartement waar de indeling 
net een beetje anders dan 
anders is? Dan kies je 
ongetwijfeld voor type BOEG! 
Bij dit verrassende appartement 
valt het balkon deels binnen de 
living, waardoor er een 
natuurlijke afscheiding ontstaat. 
Hier kun je een hoek creëren 
om lekker rustig te werken of 
studeren. Of een fijne speelhoek 
te maken voor de (klein)
kinderen. Omdat de keuken 
precies in de andere hoek ligt, 
heb je alle mogelijkheden om 
dit appartement verder in te 
richten. Zeg het maar: wil je de 
eethoek of de loungehoek in 
het verlengde van het balkon?

3-KAMER APPARTEMENT 

TYPE BOEG

EERSTE VERDIEPING
BOUWNUMMER 9
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Aan deze impressie kunnen geen rechten worden ontleend.

APPARTEMENT BNR. 9

TYPE LIER



50 51

Impressie met links appartementen Zuid en rechts appartementen Oost.
Type Gijp (bnr. 3) bevindt zich in het donkere deel aan de linkerzijde op de begane grond.
Daarboven op de eerste en tweede verdieping type Boeg (bnr. 9 en 15).
De middelste zes appartementen zijn van het type Lier (begane grond bnr. 4-6,  
eerste verdieping bnr. 10-12, tweede verdieping bnr. 16-18).

Op de begane grond rechts bevinden zich de bergingen.  
Daarboven nog 2 appartementen type Roer (bnr. 13 en 19)



Wat direct in het oog springt  
bij appartement type LIER is  
de grote doorzon living met  
een lengte van bijna 9 meter!  
Zowel aan de voor- als 
achterzijde kijk je heel mooi 
weg én geniet je van het 
zonnetje in huis. Bovendien 
liggen de open keuken en de 
eethoek min of meer apart van 
de loungehoek aan de voorzijde 
van het appartement,  
waardoor je in de inrichting nog 
meer mogelijkheden hebt. 
Dankzij de glazen pui is de 
brede loungehoek aangenaam 
naar buiten gericht. Niet alleen 
de loungehoek overigens: ook  
de grootste van de twee 
slaapkamers kijkt uit op het 
brede, langgerekte terras.

3-KAMER APPARTEMENT 

TYPE LIER

BEGANE GROND
BOUWNUMMER 4
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Aan deze impressie kunnen geen rechten worden ontleend.

APPARTEMENT BNR. 12

TYPE LIER



Altijd al een luxe walk-in  
closet willen hebben? Dan  
kun je je hart ophalen in dit 
appartement. De master 
bedroom is zo royaal bemeten 
dat je er bijna twee van kan 
maken!  Bovendien heeft de 
grote slaapkamer van twee 
zijden lichtinval. Dit fijne 
appartement beschikt naast 
een tweede slaapkamer en een 
moderne badkamer verder over 
een mooie, ruime living.  
De living is door de vorm heel 
praktisch in te delen, met drie 
lange wanden om kasten te 
plaatsen. Het brede balkon ligt 
ter hoogte van de keuken en  
de eethoek. Vanaf de eettafel 
kijk je zo vrij weg!

3-KAMER APPARTEMENT 

TYPE ROER

EERSTE VERDIEPING
BOUWNUMMER 13

56 57
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THUIS
Thuis is voor iedereen anders. Hoe thuis ook voelt voor jou,  
het begint met een persoonlijk interieur en dat begrijpen  
ze bij Home Made By. Kopers in DOCK187 kunnen zich  
door hen laten adviseren om de juiste accenten te leggen  
in hun woning of appartement. “Dat begint met de vraag  
welke stijl je zoekt en welke ideeën er al leven.  
Dat vertalen we samen naar een haalbaar sfeer- en interieur-
plan, waarbij je inspeelt op wat de woning uniek maakt  
en wat er kan: het doortrekken van het interieur naar de  
balkons bijvoorbeeld, het maximaal benutten van de hoge  
ramen of het visueel onderbreken van die lange muur.  
Een 2D of 3D presentatie helpt je om een goed beeld te krijgen 
van het eindresultaat. Het belangrijkste is en blijft dat het niet 
alleen mooi en modern is, maar ook echt voelt als ‘thuis’.”

5958 T 020 - 47 11 735
homemadeby.nl



BASIS
Aan het woord is Bas den Besten, project- 
begeleider bij Tieleman Keukens. “Ook voor 
deze fase heeft Gebroeders Blokland opnieuw 
gekozen voor de fijne en unieke samenwerking 
met Tieleman Keukens. Hoewel er geen stan-
daard keuken in deze woning is opgenomen, 
hebben we toch weer voor de samenwerking 
gekozen om jullie als koper zoveel mogelijk te 
ontzorgen. Alle informatie over de standaard 
aansluitpunten en het eventuele meer- of 
minderwerk van de keuken zijn verwerkt door 
ons en bekend bij alle verkopers in het team.”

Een nieuwe keuken uitkiezen! We zetten de laatste trends voor je op een rij.  

Raw Rituals is de nieuwe trend voor 2022 welke is gericht op meer ruimte en rust  

in een tijd dat we steeds vaker met veel prikkels geconfronteerd worden.  

Persoonlijke details en stijlelementen maken het niet zomaar een moderne  

of landelijke keuken, maar helemaal jouw keuken. Wist je trouwens dat je 

keuken kan worden meegefinancierd in je nieuwe hypotheek?

HET KOPEN VAN EEN KEUKEN 
MOET EEN FEEST ZIJN!
Kiezen voor een Tieleman keuken, is kiezen  
voor kwaliteit. “Onze filisofie is dat jullie keuken 
onze zorg is. Wij letten niet alleen op de kwali-
teit van de keuken zelf, maar ook op die van de 
appparatuur. De Tieleman keuken kun je daar-
om ook geheel naar eigen inzicht en smaak sa-
menstellen in onze unieke showroom te Middel-
harnis. Onze adviseurs nemen de mogelijkheden 
graag met je door. Daarbij stellen ze heel wat 
vragen om je van een optimaal advies te kun-
nen voorzien, desgewenst ondersteund met 
een driedemensionale tekening van je nieuwe 
keuken op onze LivingWall. Je plannen worden 
dan ineens tastbaar. Ik nodig jullie graag uit 
voor een bezoek aan onze showroom. Om je 
goed te kunnen adviseren raad ik je aan om 
vooraf een afspraak te maken.” 

Graag tot ziens in onze showroom!

MIJN KEUKEN, MIJN FAVORIETE

Korendreef 15  I  3241 AS  Middelharnis
T 0187 - 475 400  I  tielemankeukens.nl

RUIMTE
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TEGELS BEPALEN DE UITSTRALING
De badkamers krijgen een heel eigentijds karakter 
door de stijlvolle, langwerpige wandtegels (30 x 
50 cm) in glans of mat wit, die prachtig zilvergrijs 
worden gevoegd. Voor de forse vloertegels (45 x 
45 cm) kun je kiezen uit vier kleuren. Combineer 
je de wandtegels met een lichte vloertegel  
om je badkamer nog groter te laten lijken… of 
kies je voor contrast met stoer zwart of antraciet? 

IDEALE BASIS VOOR ELKE SMAAK
Ook in het design sanitair is gekozen voor een 
strakke, tijdloze uitstraling. Onder de 60 cm brede 
keramische wastafel komt een stoere onderkast, 
stijlvol uitgevoerd in grijs eiken. Uiteraard wordt  
je badkamer compleet opgeleverd met onder 
meer strakke RVS kranen, en een RVS doucheset 
met thermostaatkraan en douchegoot. Samen 
met de moderne tegels vormt het sanitair een 
perfecte basis voor iedere droombadkamer. Of  
je het nu helemaal ‘zen’ houdt of wilt knallen met 
kleuraccenten in je accessoires. Laat je inspireren 
in de showroom van Bouwcenter Esselink!

BEGINNEN
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RELAXED WAKKER WORDEN  
IN JE NIEUWE BADKAMER

Hoe ziet jouw ultieme badkamer eruit? Combineer 
 je eigen smaak met de nieuwste trends, en je  

badkamer wordt niet alleen een prachtige  
ruimte, maar ook een perfecte aanvulling op  

jouw levensstijl. De schitterende badkamer  
die werd samengesteld voor DOCK187  

biedt er alle ruimte voor…

LAAT DE DAG MAAR
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KleurDE TRENDS VOOR 2022

Heb jij de nieuwe trendkleuren al gespot in de  
interieurbladen en de fashion magazines? Een tipje  

van de sluier: kleur komt weer helemaal terug!  
Benieuwd naar de meest opvallende tinten die we  

de komende tijd gaan zien? Ontdek het intense ‘orchid’, 
het subtiele ‘olive’, fris fruitig ‘mango’ en het koele  

‘atlantic’… Samen maken ze de sfeer van nu!

ATLANTIC 
Blauw zien we 

eigenlijk ieder 

seizoen wel, in 

wisselende tinten. 

Het nieuwe 

‘atlantic’ is een 

diepe, rijke blauw, 

die neigt naar 

indigo. Een kleur 

die associaties 

oproept met 

watervallen en een 

duurzame wereld.

MANGO 
Een levendige 

kleur die het 

zonnige karakter 

van felgeel in zich 

draagt, vermengd 

met warm 

oranje. Oranje 

blijft overigens 

ook nog steeds 

populair. Tussen 

deze kleuren ga 

je je vanzelf lekker 

voelen! 

ORCHID
Intens, 

oogverblindend en 

stralend. Wie durft 

te kiezen voor 

felroze magenta in 

zijn interieur haalt 

niet alleen een 

echte blikvanger 

in huis maar 

ook een dosis 

positiviteit. Daar 

krijg je gewoon 

energie van!

OLIVE
Olijfgroen is niet 

alleen rustgevend 

maar brengt 

ook een subtiele 

balans in ieder 

interieur. Een 

stukje natuur in 

huis, prachtig in 

een stoer interieur 

met hout en 

metaal - of als 

basis onder felle 

kleuren.

OLIVE ORCHID MANGO ATLANTIC
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KEUKEN

BADKAMER

BUITEN
UNIT

BINNEN
UNIT

BOILER

ZONNEPANELEN

VLOERVERWARMING

DUURZAAM
WONEN

Je nieuwe woning of appartement  
voldoet natuurlijk aan alle moderne eisen 
van duurzaamheid en veiligheid. Met een 

duurzame warmtepomp, zonnepanelen 
en gezonde ventilatie met CO2-meters!

TOP GEISOLEERD!
De isolatiewaardes van je woning 
geven aan hoe veel of liever weinig 
warmte er verloren gaat door  
de vloer, de gevel en het dak. De 
isolatiewaarden van je woning of 
appartement in DOCK187 voldoen 
zelfs aan de zeer strenge BENG-
normen in het bouwbesluit: 

Vloer :  3,7 m2 K/W
Gevel :  4,7 m2 K/W
Dak :  6,3 m2 K/W

VOORRAAD 
WARM WATER

           

 

VLOERVERWARMING/
KOELING

BEDIENING MET
(SLAAP-)KAMER
THERMOSTAAT

DUBBEL GLAS

ZELF-
REGULERENDE
ROOSTERS

MECHANISCHE VENTILATIE 
(AFVOER) MET 
C02 METING IN 
DE WOONKAMER

APPARTEMENTEN
Ook de appartementen worden natuurlijk voor-
zien van een energiezuinige en modulerende 
warmtepomp die warmte en koelte levert aan 
de vloerverwarming en zorgt dat je altijd kunt 
beschikken over voldoende warm water. Bij de 
appartementen is gekozen voor bodem/water-
warmtepomp met royale boiler voor warm  
water. Net als bij de gezinswoningen zijn ook  
bij de appartementen de aanschafkosten van  
de warmtepomp inbegrepen in de koopsom. 
 
GEZOND BINNENKLIMAAT
Alle woningen en appartementen voldoen 
bovendien aan zeer hoge eisen op het gebied 
van veiligheid en een gezond binnenklimaat. 
Het ventilatiesysteem zorgt dat er niet alleen  
op natuurlijke wijze frisse lucht binnenkomt, 
maar ook dat de ‘oude’ lucht bij een toename 
van CO2 naar buiten wordt afgevoerd. De CO2 
wordt zowel gemeten in de woonkamer en  
de keuken als in de hoofdslaapkamer.

Klimaatsysteem
Je klimaatsysteem bestaat uit vier 
componenten:

•  Vloerverwarming en -koeling:  
warmte en koude wordt geleverd  
door een warmtepomp.

•  Ventilatie: verse buitenlucht wordt 
aangevoerd middels zelfregulerende 
roosters boven en in de kozijnen en 
gebruikte lucht mechanisch afgevoerd 
middels C02 sturing

•  Tapwater d.m.v. warmwaterboiler
•  Zonnestroom (eengezinswoningen): 

PV-panelen op je dak wekken stroom op 
die je zelf gebruikt  
of teruglevert aan je elektriciteits-
leverancier (aantal afhankelijk  
van woning).
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te verwarmen en te douchen en koude  
om te koelen. De installatie is aangesloten op  
de vloerverwarming. In de winter is de woning 
aangenaam warm en in de zomer lekker  
koel en comfortabel. Elke warmtepomp is 
voorzien van een royale boiler voor warm 
water. De buitenunit zit heel praktisch in de 
berging. Een groot deel van de elektriciteit 
die nodig is om te verwarmen, koelen, te 
ventileren en het huishoudelijk verbruik wek 
je op met je eigen PV panelen op het dak. Wel 
zo duurzaam en je bespaart jaarlijks ook nog 
eens op je energierekening!
 

GEZINSWONINGEN
Elke gezinswoning in DOCK187 heeft een eigen 
energiezuinige lucht/water-warmtepomp die  
je woning voorziet van duurzame warmte om 
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WERKING LUCHT/WATER WARMTEPOMP:

WERKING BODEMWARMTEPOMP



BUITENKLEED
Snel je eigen sfeer op 
je nieuwe balkon of op 
je terras? Een buiten-
kleed legt een kleur- 
rijke basis die je verder 
aankleedt met  
accessoires en planten. 
Bovendien weer- 
bestendig én lekker 
aan je blote voeten. 

HANGSTOEL
Helemaal hot: de hangstoel! 

Lekker schommelen tussen de 
kussens of op een vachtje (aan 
een stevig frame!). Kies je voor 
rotan, dan heb je meteen de 

laatste natuurtrend te pakken!

MEDITERRAANS TINTJE
Durf jij voor de bohemien 

vibe te gaan? Mix medi-
terrane kleuren met 

oosterse motieven en 
prints in kleden, kussens 

en accessoires. En veel 
groen natuurlijk!

TUINVERLICHTING? WAT LED JE
Alleen overdag genieten van je balkon  

of terras? Natuurlijk niet! Met de LED  
verlichting van nu (met zonnecellen)  

creëer je juist ’s avonds en ’s nachts  
precies de sfeer die je wilt.

NAAR
BUITEN

Sommige planten zijn dol op direct zonlicht andere groeien prima
op een schaduwrijk plaats. Je kunt planten en bloemen buiten zetten zodra  

de vorstperiode voor bij is. Maar helemaal leuk is de zaadjes opkweken in je keuken.  
Zodra de vorst echt voorbij is, verplaats je de plantjes naar buiten.  

Zo is je tuin in één keer een stuk groener! 

68 69



kun je altijd nog individuele wensen aangeven. 
Ook daarbij krijg je alle begeleiding. Het gaat 
om extra uitgaven, dan moet je ook weten wat 
de mogelijkheden en beperkingen zijn.”
 
HONDERD JAAR ERVARING 
Roggeband Bouw heeft zijn sporen verdiend  
in de woningbouw en groeit nog steeds. “Met  
meer dan honderd jaar ervaring zijn we goed  
geworteld in het zuidwesten van Nederland. 
Onze mensen komen van de Zuid-Hollandse  
en Zeeuwse eilanden en voelen zich verbonden 
met de regio. Ze zijn trots op de woningen  
die we er bouwen en gebouwd hebben.” De 
samenwerking tussen beide bouwbedrijven 
leidt tot een nog hoger niveau. “We hebben 
dezelfde hoge kwaliteitseisen voor de bouw en 
dezelfde gedreven inzet voor de kopers. Ook, 
nee juist, in de laatste fase van een prachtig 
project als DOCK187.”

Gebroeders Blokland benaderde Roggeband 
Bouw om samen invulling te geven aan  
de verkoop en bouw van de laatste fase  
van DOCK187. Arco Wijkhuijs, directeur van 
Roggeband Bouw: “Wij werken intensief samen, 
juist met het oog op de koper. Gebroeders 
Blokland verzorgt zelf de projectontwikkeling 
en verkoop, wij dragen zorg voor de bouw  
en klant-begeleiding. En uit ervaring weten  
we: dat laatste is minstens zo belangrijk als de  
bouw zelf!”

Elke koper in Dock187 krijgt een vaste contact-
persoon. Gebroeders Blokland en Roggeband 
Bouw zorgen samen voor een optimale over-
dracht, zodat de vaste klantbegeleider precies 
weet welke opties je hebt uitgekozen. Arco: 

“Moeten er later nog meer keuzes worden ge-
maakt, dan kun je ook bij je vaste contactpersoon 
terecht. Binnen de kaders van het bouwproject 

Voor veel kopers is het bouwen van  
hun huis een nieuwe ervaring. Jeroen Luykx, 

ontwikkelaar bij Gebroeders Blokland:  
“Dat maakt het soms lastig om de  

consequenties van beslissingen te overzien. 
Dat begrijpen wij bij Gebroeders Blokland  

als geen ander en daarom zorgen wij ervoor 
dat elke koper na ondertekening  

van het koopcontract een vast contact- 
persoon krijgt. Dat doen wij samen met  

Roggeband Bouw uit Zierikzee. De koper  
kan tot en met de oplevering met alle vragen 

rond de bouw en afwerking bij een vaste 
klantbegeleider terecht.”

“JE VASTE 
ADVISEUR 

DENKT MEE 
BIJ ALLE 

BESLISSINGEN”

JEROEN LUYKX 
GEBROEDERS BLOKLAND

ARCO WIJKHUIJS
ROGGEBAND BOUW

ERVAREN, 
BETROKKEN,  
REGIONAAL
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Worden jullie 
onze nieuwe  

buren?

gebroedersblokland.nl

Of het nu gaat om woningbouw, een sporthal, vakantiepark of binnenstedelijke vernieuwing: bij het  
ontwikkelen en bouwen van hedendaagse nieuwbouw hebben onze klanten doorlopend nieuwe wensen. 
Gebroeders Blokland vertaalt deze behoefte door middel van een gestandaardiseerd product, een  
functioneel en doelmatig product of een maatpak. Als daadkrachtige ontwikkelaar en/of aannemer nemen 
wij risicodragend positie in locaties en of samenwerkings- 
verbanden: in ontwikkeling, verkoop en bouw. Met maar één 
doel voor ogen: dat jij fantastisch woont in DOCK187.


