
De vrije kavels van Meeroevers  Meer water, meer natuur, meer vrijheid

Wonen tussen het riet 
en aan het water

Rieteilanden



Disclaimer januari 2014  ”Deze folder is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Desalniettemin kan de folder onjuistheden bevatten. Niets uit deze folder mag worden gebruikt, verveelvoudigd en/
of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Grondexploitatiemaatschappij Meerstad CV en/of de 

Grondexploitatiemaatschappij Meerstad Beheer BV. Tekeningen en ‘artist impressions’ in deze folder zijn indicatief en zo natuurgetrouw mogelijk getekend. Het project Meerstad als geheel, waar Meeroevers 
deel van uitmaakt, kent een indicatieve ontwikkeling- en realisatietermijn van 25 jaar. Gedurende deze periode kunnen er allerhande ontwikkel-, bouw- en aanlegactiviteiten in het projectgebied van Meerstad 

plaatsvinden. Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend."

De Rieteilanden  liggen middenin de natuur. Hier woont 

u ruim, groen en vrij. Wandelen, fietsen, zwemmen,  

met uw boot(je) genieten op het Woldmeer of varen  

naar de stad. En dan thuiskomen in uw eigen droomhuis. 

In totaal zijn op deze vier eilanden 28 kavels beschikbaar 

voor vrijstaande woningen. Op kavels die in grootte 

variëren van circa 760 tot 1600 m², kunt u naar eigen 

idee en wens uw (t)huis bouwen. Uw achtertuin grenst 

aan het water. Zo kunt u optimaal genieten van het rijke 

waterleven van het Woldmeer.

De kavels die volledig zijn ingepakt door een rietkraag 

hebben een eigen insteekhaven om uw boot aan te 

leggen. Bij de kavels die niet volledig omzoomd zijn 

door riet is er plaats om uw boot aan te leggen aan de 

beschoeiing van uw kavel. 

De Rieteilanden liggen op een prominente plek in het 

Woldmeer. Voor de bebouwing en de inrichting van de 

kavels geldt daarom een aantal belangrijke spelregels.  

Die spelregels staan in het beeldkwaliteits- en 

uitwerkingsplan. 

Om het groen te bevorderen worden de voortuinen van 

de kavels aan de zijde(n) met openbaar gebied door 

Bureau Meerstad voorzien van een lage groene haag. Deze 

hagen dragen bij aan het groen karakter van Meeroevers 

en uw nieuwe (t)huis.

Bent u op zoek naar een huis op een unieke locatie 

middenin de natuur? We informeren u graag in  een 

persoonlijk gesprek. U kunt ook een kijkje nemen op 

meerstad.eu. 
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De koppen van de Rieteilanden zijn ingepakt met brede rietkragen, 
een belangrijke leefomgeving voor planten en dieren ↓

"Meerstad, waar 
dromen uitkomen" 
Harold en Sabina


