
 “Plan Dennenhof” in de eindfase

De toekomstige zeventien huurders zullen naar verwachting in de eerste week van 2020 de 

sleutel in handen krijgen van hun (patio) bungalow, gelegen op de hoek van de 

Kloosterstraat en Ursa Minor. Dit kregen de nieuwe bewoners te horen van Martien Knoops, 

de initiatiefnemer en projectontwikkelaar van dit nieuwbouwproject, tijdens het Open Huis 

van zaterdag 16 november jl. In samenwerking met Timmermans Makelaardij uit Waalwijk, 

Pauwert Architectuur uit Eindhoven en architectenbureau Broeders uit Loon op Zand 

werden de plannen voor dit nieuwbouwproject, ruim anderhalf jaar geleden, gepresenteerd 

in De Wetering. Begin februari van dit jaar ging de eerste schop de grond in en op 17 

september werd het hoogste punt bereikt. En nu tijdens het georganiseerde Open Huis werd

iedereen in de gelegenheid gesteld om twee verschillende types woningen te betreden en 

de nodige vragen te stellen, waar gretig gebruik van werd gemaakt. Toekomstige bewoners, 

hun familieleden, vrienden en overige belangstellenden waaronder ik, als redacteur van 

Rond de Toren kwamen een kijkje nemen.

Aan de zijde van de Kloosterstraat valt mij direct de stoere uitstraling van deze bungalows 

op, met zijn bijzondere, glazen dakvorm, het zogenaamde sheddak in combinatie met de 

roodbruin getinte bakstenen en de met glas overdekte carports. En hierachter zijn de 

overige woningen met een platdak, opgetrokken uit een licht gemêleerde kleur baksteen. 

Alle woningen zijn voorzien van zonnepanelen, vloerverwarming en hebben een open 

keukenverbinding naar de woonkamer, apart toilet, royale raampartijen en twee 

slaapkamers waarvan één slaapkamer direct verbonden is met de badkamer. Er is nog wel 

het nodige werk aan de winkel zowel in de woningen als buiten, maar dit komt in orde 

volgens projectontwikkelaar Martien Koops. Ik zie en speel op de juiste manier voor 

luistervink als ik mij tussen de groep nieuwe bewoners en hun familie meng want met woord

en gebaar zijn ze hun bungalows al aan het inrichten, maten worden genomen en de nodige 

notities worden gemaakt op hun eigen to do lijstje. De komende tijd zal door hun druk 

besteed worden aan het bezoeken van woonboulevards, keuzes maken en sorteren wat wel 

en niet mee kan of gaat? Inpakken van de verhuisdozen en het doorgeven van 

adreswijzigingen. 

Namens de redactie van Rond De Toren wensen wij iedereen alvast veel woongenot in dit 

nieuwe , kleinschalige woongebiedje, behorend bij Molenwijck noord met als straatnaam 

Columba, de verwijzing naar duif, een sterrenbeeld.
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