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Om het woningaanbod op 
Goeree-Overflakkee te vergroten 

heeft de Bouhuisen Groep zijn 
grenzen verlegd. Een energieke 
ontwikkelaar, die tot nu toe met 

name actief was in het Westland 
en de regio’s Haaglanden en 

Rijnmond, zet voeten aan wal op 
de eilanden. 

V� rw� rd “Een nieuwbouwwijk ontwikkelen is geen eenvoudig proces maar met ons enthousiasme, 
doorzettingsvermogen en onze kennis en kunde ontstaan er complete woningen die voor de koper 
een echt thuis creëren. En als je dit in de vertrouwde omgeving kunt, waarom dan niet ook in een 
onbekende omgeving?” aldus Alexander Bouhuisen.

“Met veel trots presenteer ik u de verkoopbrochure van Diekzigt te Middelharnis. 
Namens ons team en partners wens ik u plezier bij de leuke en spannende periode 
die aanbreekt bij de aankoop van een nieuwbouwwoning. 
Veel woongenot toegewenst in Diekzigt!”

Alexander Bouhuisen
Algemeen directeur
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Middelharnis: van all�  te doen

Middelharnis, in het plaatselijke dialect 

Menheerse genoemd, is een plaats in de 

gemeente Goeree-Overfl akkee. Het dorp 

telt circa 7.000 inwoners en wordt aan de 

noordzijde begrensd door het Haringvliet. 

Middelharnis heeft zowel een binnenhaven, 

bestemd voor de watersport, als een 

buitenhaven voor de beroepsvaart. 

Middelharnis groeide in het midden van 

de 15e eeuw uit tot een voortvarend dorp; 

de voornaamste inkomstenbron was de 

visserij. Een herinnering aan dat tijdperk 

is nog te zien aan het begin van de haven, 

in de vorm van een standbeeldje van het 

“Kofjekokertje”. Aan de Voorstraat pronkt het 

monumentale voormalige raadhuis. 

Cultuursnuiven? Het Diekhuus Cultureel 

Centrum ligt vlakbij aan het Beneden 

Zandpad en elders in het dorp vind je 

Streekmuseum Goeree-Overfl akkee. 

Voor ieder wat wils. 

Met Diekzigt krijgt het dorpshart van Middelharnis er een mooi gebouw met een commerciële ruimte, 

één appartement daarachter en vier appartementen daarboven. Vijf comfortabele appartementen met alles 

praktisch op loopafstand. Ideaal voor de dagelijkse boodschappen en warme broodjes voor bij het ontbijt, 

maar ook de Hema, Blokker, Albert Heijn en Primera zitten om de hoek.
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Een sfe� vol en � eed winkelaanbod
Middelharnis heeft een oud centrum met een naar verhouding een 

groot winkelaanbod. Aan de haven bevinden zich cafés en restaurants. 

Rond de monumentale kerk bevinden zich smalle, pittoreske straatjes. 

En rondom het Beneden Zandpad krijgt het Middelharnis Centrum 

steeds meer gestalte. Met een groeiend winkelaanbod en gezellige horeca, 

inclusief een jaarrond activiteitenprogramma, waaronder de Sinterklaasintocht, 

Diekdagen, Braderie en oude ambachten, Kinderwaterspeeldag, Old timer show, 

Muzikaal Menheerse Avondmarkt en alles waar nodig omlijst met vrolijke muziek 

en sfeerverlichting.

Karakteristiek dorpscentrum

Monumentale kerk

Cafés en restaurants

Groot winkelaanbod

Jaarrond activiteitenprogramma

Op sportgebied krijgt Middelharnis steeds meer een streekfunctie. Je hebt hier de voetbal- en atletiekvereniging Flakkee en zaterdag-

voetbalvereniging De Jonge Spartaan. Met ongeveer 700 leden is dit de grootste voetbalvereniging van het eiland Goeree-Overfl akkee. 

Bij Hockey Club Goeree-Overfl akkee kunnen de hockeyliefhebbers terecht. Daarnaast heb je nog bowlingvereniging De Staver, waar 

sportiviteit en gezelligheid hand in hand gaan. De jachthaven is natuurlijk een ideale basis voor watersport op het mooie Haringvliet, 

waaronder zeilen, vissen, duiken en surfen. Dol op wandelen en fi etsen? Dan biedt de omgeving en het eiland zelf volop prachtige natuur 

en pittoreske dorpjes. Ideaal om erop uit te trekken. Kortom: in en om Middelharnis zijn er voor jong en oud legio sportieve uitdagingen 

te vinden.

Sp� t & actief
 Voetbal- en atletiekvereniging Flakkee  

 Voetbalvereniging De Jonge Spartaan

 Hockey Club Goeree-Overflakkee

 Bowlingvereniging De Staver

 Diverse vormen van watersport in en bij de jachthaven

 Wandelen en fietsen in de omgeving
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Hoewel je aan het Zandpad heel centraal woont qua voorzieningen, kun je van hieruit via de N215 ook 

makkelijk de andere delen van het fraaie eiland bezoeken, terwijl Rotterdam met een wereldaanbod 

van cultuur en bruisende horeca op drie kwartier autorijden ligt. De bussen van Connexxion 138 en 436 

stoppen op het Beneden Zandpad. Dat betekent praktisch instappen voor de deur. Hartje Middelharnis 

en toch uitstekend bereikbaar: dat woont werelds.

B� eikbaarheid: � ima g� egeld
Appartementengebouw Diekzigt ligt tussen het Gedempt Kanaal (noordzijde) en 

het Zandpad, wat evenwijdig loopt met het Beneden Zandpad. Je woont hier 

midden in het Middelharnis centrum, wat de komende jaren uit dient te groeien 

tot hét detailhart van het eiland. Comfortabel wonen en een sfeervolle reuring om 

je heen. Diekzigt biedt je straks een complete woonbeleving.

ROTTERDAM

MIDDELHARNIS

51 km | 45 min

BRUSSEL

BERGEN OP ZOOM

BREDA

ANTWERPEN

138 km | 100 min

64 km | 48 min

90 km | 66 min

54 km | 43 min67 km | 73 min
MIDDELBURG

20
.3

85

Middelharnis locatie Diekzigt Gedempt Kanaal & Zandpad locatie Diekzigt

Gedempt Kanaal

Zandpad

Beneden Zandpad
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 Commerciële ruimte 

 Appartement 1

 Appartement 2

 Appartement 3

 Appartement 4

 Appartement 5

De achterzijde kijkt op het Gedempt Kanaal. Op straatniveau 

liggen hier de entree, entreehal met lift en trappenhuis. 

Gecombineerd met de parkeergarages en de bergingen. 

Hierboven, op één hoog, ligt het eerste appartement aan 

het Gedempt Kanaal. In combinatie met een commerciële 

ruimte op straatniveau aan het Zandpad. Hierboven liggen 

nog vier appartementen, mooi hoog op de dijk gesitueerd. 

De voorzijdes grenzen aan het Zandpad. Met een vrij uitzicht 

over het Beneden Zandpad. Tevens heb je hier een balkon 

of een loggia, heerlijk op het zonnige zuiden. Het dak is 

voorzien van zonnepanelen. Goed voor duurzame energie. 

Diekzigt: eigentijds w� ncomf� t 
op � ominente locatie
In Diekzigt woon je prominent in hartje Middelharnis. 

De vijf appartementen zijn verdeeld over de bovenste 

drie bouwlagen (1, 2 en 3).

Dwarsdoorsnede Diekzigt

Achtergevel Gedempt KanaalVoorgevel Zandpad

    

A Verd.1

Garage

Verd.2

Verd.3

BA

B

CD

EF

C

E

D

F

D

F

C

E

A

C

E

B

D

F
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Diekzigt ligt op een prachtige locatie in het 

dorpshart. De mooie plek op de dijk biedt een 

schitterend uitzicht over de omgeving, waaronder 

het Zandpad en het Beneden Zandpad. 

De balkons en loggia’s bieden extra ruimte om te 

genieten van de omgeving en het zonnige zuiden. 

De markante stijl van het gebouw past naadloos 

bij de omringende bebouwing.

Luxueus wonen krijgt hier stijlvol gestalte.

Exterieur impressie

Luxueus wonen
op niveau
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Bijgaande impressie geeft een mooi voorbeeld 

qua interieurinrichting. Uiteraard bieden de 

appartementen van Diekzigt u alle ruimte 

om uw eigen woonsfeer te creëren. Met uw 

eigen persoonlijke ‘touch’. Smaak is immers 

puur persoonlijk. Het is de ‘kunst’ om van je 

appartement je eigen thuis te maken. Dat woont 

wel zo plezierig.

Alvast veel inspiratie toegewenst 

met de inrichting.

Interieur impressie

Inrichten met
een p� s� nlijke 
‘touch’
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Appartement 1

Comm� ciële ruimte
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Appartement 1

Dwarsdoorsnede Achtergevel Gedempt KanaalVoorgevel Zandpad

Dit appartement ligt boven de entree en garages. Op één hoog, evenwijdig aan het Gedempt 

Kanaal. Via de entree en hal kom je in de woonkamer met open keuken. Het appartement is voorzien 

van twee slaapkamers, een badkamer, een installatieruimte en een berging.  Grenzend aan de 

woonkamer een fraaie loggia en aan de buitenzijde drie Franse balkons met dubbele deuren. 

Ideaal om bij zomerse temperaturen heerlijk open te gooien en te genieten. 

De commerciële ruimte op deze bouwlaag grenst op de begane grond aan de 
Zandpadzijde. Dit is ook als twee aparte ruimtes in te richten en onder meer geschikt 
voor allerlei soorten winkels, maar ook voor bijvoorbeeld een administratiekantoor 
is dit een prima locatie.

 74,5 m2 | Woonoppervlakte 

 6,5 m2 | Loggia 

Comm� ciële ruimte
 169,2 m2 | Oppervlakte totaal  

 87 | Oppervlakte ruimte links

 82,5 m2 | Oppervlakte ruimte rechts 

    

A BA

A

B

B

 Commerciële ruimte 

 Appartement 1

B

A
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Appartement 3
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Appartementen 2 & 3

Dwarsdoorsnede Achtergevel Gedempt KanaalVoorgevel Zandpad

Deze twee appartementen zijn gesitueerd op de eerste verdieping. Met de voorzijde aan 

het Zandpad, waar de woonkamer met open keuken zijn gesitueerd. Naast entree en hal 

vind je hier twee slaapkamers, badkamer en berging. 

Appartement 2 heeft iets meer woonruimte met een living/open keuken van 63 m2, 

terwijl bij appartement 3 het slaapgedeelte iets ruimer is opgezet. 

Beide appartementen hebben een balkon, gericht op het zonnige zuiden. 

Ideaal om optimaal te genieten van de steeds mooier wordende Hollandse zomers. 

 125,0 m2 | Woonoppervlakte appartement 2 

 7,5 m2 | Loggia appartement 2 

 116,5 m2 | Woonoppervlakte appartement 3 

 7,5 m2 |Loggia appartement 3

    

 Appartement 2 

 Appartement 3

CCD DD C

D

C

C D
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Appartementen 4 & 5

Dwarsdoorsnede Achtergevel Gedempt KanaalVoorgevel Zandpad

Deze twee appartementen vormen de toplaag van het 

gebouw. Met de voorzijde aan het Zandpad, waar de 

woonkamer met open keuken zijn gesitueerd. Naast entree 

en hal vind je hier twee slaapkamers, badkamer en berging. 

Appartement 4 heeft een living/open keuken van 58,2 m2, 

terwijl bij appartement 5 het slaapgedeelte iets ruimer is 

opgezet. 

Beide appartementen hebben veel ramen, mooi licht en een 

loggia op het zonnige zuiden. Zet zoveel mogelijk open die 

deuren en geniet met volle teugen van de steeds mooier 

wordende zomers. 

 118,5 m2 | Woonoppervlakte appartement 4 

 7,0 m2 | Balkon appartement 4

 110,5 m2 | Woonoppervlakte appartement 5 

 7,0 m2 | Balkon appartement 5

    

 Appartement 4 

 Appartement 5
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F

E
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17

5 appartementen en commerciële ruimte te Middelharnis



Getoonde impressies en plattegronden in deze brochure zijn indicatief. 
Voor exacte indeling en maatvoering verwijzen we u naar de verkooptekeningen.

Met Diekzigt krijgt het dorpshart van Middelharnis er een schitterend gebouw bij, inclusief commerciële 

ruimte en vijf appartementen. De vijf comfortabele appartementen krijgen een hoogwaardige afwerking, 

gecombineerd met een eigentijdse architectuurstijl. Uiteraard in harmonie met de omringende bebouwing 

en gemoedelijke sfeer van het dorpshart. Je woont hier midden in het City Center Goeree-Overflakkee. 

Comfortabel en met alles in zich om te genieten van een sfeervolle woonbeleving. 

Van harte welkom in Diekzigt.

Diekzigt: een v� rijking v� r Middelharnis
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D3L

DE 3 LINDEN
M A K E L A A R D I J

Bouhuisen Groep Projectontwikkeling T: 0174 - 615 544

Wilhelminaplein 2 | 2671 GR Naaldwijk E: bouhuisen@bouhuisen.nl

www.bouhuisen.nl
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Zandpad te Middelharnis

www.wonenindiekzigt.nl

De 3 Linden Makelaardij T: 0187- 600 425

Beneden Zandpad 3 | 3241 GA Middelharnis E: info@d3l.nl

www.d3l.nl

Arhitectenbureau Born B.V. T: 0187- 482 466

Oudelandsedijk 13 | 3245 LG Sommelsdijk E: info@bornarchitecten.nl

www.bornarchitecten.nl

DunePebbler 

Valkenburgseweg 48 T: 071- 407 19 61

2223 KD Katwijk aan den Rijn E: info@dunepebbler.nl

www.dunepebbler.nl

Projectontwikkelaar

Diekzigt

Makelaar

Architect

Ontwerpbureau
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