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Met de teller op maar liefst 145 zijn er het afgelopen jaar meer kavels verkocht dan ooit tevoren in Blauwestad.
Prachtige cijfers, maar waar gedeputeerde Tjeerd van Dekken vooral trots op is, is dat er niet alleen huizen
gebouwd worden in Blauwestad. Er wordt ook volop gewerkt aan de gebiedsontwikkeling. Wegen worden
aangelegd, bomen geplant, de openbare ruimte wordt ingericht en verbeterd en ook het aantal vaarroutes wordt
steeds verder uitgebreid. Alleen het komende jaar al moeten er maar liefst 7 nieuwe bruggen bij komen.
Bewuste keuze
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Upgrade voor de regio
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toeristen profijt van, maar ook de inwoners van het

de gemeente, de provincie en Geveke 2,5 miljoen euro

gebied als ze een wandel- of fietstocht maken, een
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Nordic Living in Het Riet
Rust en ruimte op z’n Scandinavisch. Dat is het nieuwe project in
woongebied Het Riet. Ga je voor kleurrijk en sfeervol op Lindholm?
Of kies je voor strak design op Saltholm? Beide schiereilanden
bieden je volop keuze en beloven je eindeloos woongenot.
Helemaal Hygge, zoals ze het in Denemarken zo mooi noemen.

Volop kansen in Het Riet

Havenkwartier

Toch nog even terug naar Blauwestad als plek om te
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op de schiereilanden Saltholm en Lindholm zijn
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van Het Havenkwartier bouw- en woonrijp te maken.

van start. Het asfalt in de straten ligt er al, net als alle

Er komen onder meer een tweede haven, extra

infrastructuur. In het vroege voorjaar van 2022 wordt

waterwegen en bruggen. En als de infrastructuur

ook het groen aangeplant en dan hoeft er alleen nog

er eenmaal ligt, zullen er nieuwe projectwoningen

maar gebouwd te worden. Op het noordelijkste deel

gepland worden. Alvast een tipje van de sluier:

van Falster, bij het fietspontje, worden weer nieuwe

Er zijn ideeën voor een woonwijk met een jaren

schuurwoningen gebouwd. De verkoop daarvan zal
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Impressie het Arsenaal

Impressie Havenmeester fase 2

Perton: “Wij zouden het zelf ook wel sneller willen.
Maar het kost gewoon tijd om de grond bouw- en

Scan de QR-code om de interactieve kavelkaart

woonrijp te maken en de infrastructuur aan te leggen.

van Blauwestad te bekijken:

Dat doen we al een tijdje op volle kracht en daar
gaan we ook het komende jaar mee verder.” Zo staat
onder meer de aanleg van drie nieuwe bruggen in de
planning voor de bovenste eilanden in Het Riet.

Andere woongebieden
Voor wie liever wat dichter bij het centrum van
Blauwestad woont, komen er ook in De Wei nieuwe
vrije kavels beschikbaar in januari. De kavels aan het

Impressie hoe de Beekjuffer eruit gaat zien

uiteinde van Kievit gaan dan in de verkoop. Uniek aan
deze kavels is de mooie ligging en de hoogwaardige
afwerking van de openbare ruimte. Ook bijzonder is
dat de insteekhavens van tevoren worden aangelegd.
Later in het jaar komen er in Het Park en Het Wold
nieuwe vrije kavels beschikbaar.

Meer info op blauwestad.nl

