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Disclaimer - Deze brochure is met grote zorg samengesteld. Uitdrukkelijk voorbehouden worden echter 
eventuele wijzigingen in de maatvoering en materiaalkeuze die tijdens de voorbereiding en/of uitvoering 
van het werk noodzakelijk blijken. Genoemde maten zijn in centimeters en bij benadering. 
De weergegeven perspectiefafbeeldingen, kleuren en inrichting van de plattegronden zijn uitsluitend 
bedoeld om een impressie van het project te geven. Hieraan kunnen derhalve geen rechten worden 
ontleend. Hetzelfde geldt voor de eventuele situatietekening en de inrichting van de openbare ruimte.

Copyright - Het copyright van de inhoud van deze brochure berust bij Jenirode B.V.
Niets uit deze brochure mag gekopieerd, verspreid, in enig tekstsysteem ingevoegd of anderszins 
vermenigvuldigd of openbaar gemaakt worden zonder schriftelijke toestemming van Jenirode B.V.
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  Wonen in 
  Ravenstein

Bijzonder
in de omgeving
van Ravenstein

- Natuurgebied Keent
- De Nijverheid, molen
- Dennenburg, stad
- Sint-Jan de Doperkerk
- De Tuinen van Appeltern

Ravenstein, een klein, prachtig vestingstadje. Waar de Maas zich een weg baant door het 
landelijke landschap, kijk je binnen de historische stadspoorten je ogen uit. De karakteristieke 
panden, kerken, de Stellingmolen of de stadspomp. In Ravenstein is er genoeg om te bewonderen, 
je stapt letterlijk een stukje historie binnen.

Een prachtige vestingstad
Vestingstad Ravenstein kent een rijke 
historie.Het stadje ontstond in de 14e 
eeuw in het grensgebied tussen Brabant, 
Gelre en Kleef. Lange tijd was Ravenstein 
niet Hollands maar ook niet Brabants, het 
behoorde destijds toe aan Hertogdom Kleef. 
Uiteindelijk werd Ravenstein onderdeel van 
het Koninkrijk der Nederlanden.

De rijke historie is nog goed voel- en 
zichtbaar. Door een wandelroute te volgen 
door Ravenstein, vanaf de stadspoort naar 
het historische centrum, kun je vele oude 
gevels bewonderen. Een groot deel van 
de woonhuizen die er staan hebben een 
monumentale functie.

Er is ontzettend veel te zien en uiteindelijk kun je 
heerlijk bijkomen in de gezellige restaurants en 
cafés. Zou je alles van nu wegdenken dan waan 
je je echt even in het verleden. 

De Kolk
De appartementen worden gevestigd op de plek 
waar voorheen de plaatselijke Brandweerkazerne 
stond. Op de begane grond komt er een vestiging 
van supermarktketen Coop en daarnaast komen er 
meerdere dagwinkels. Zo woon je op een centraal 
gelegen stukje Ravenstein met een symbolische en 
historische waarde.

Beleef de historie in
de tijd van nu

Kolk
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www.jenirode.nl
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Winkelruimte
bergingen

Type A: 01 t/m 05
Type B: 07 t/m 11
Type C: 06 

DE KOLK
VERDIEPINGEN
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EERSTE VERDIEPING

BEGANE GROND

Type B: 13 t/m 17
Type C: 12

TWEEDE VERDIEPING



eerste verdieping tweede verdieping

Kenmerken:
gebruiksopperlvakte ca. 83 m2

inhoud 221 m3

2 slaapkamers
badkamer met douchehoek en wastafel
separaat toilet
berging op de begane grond
loggia op het noordoosten
eigen parkeerplaats

TYPE 
A
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zijgevel 
bwnr. 1



TYPE 
B

Kenmerken:
gebruiksoppervlakte ca. 81 m2

inhoud ca. 215 m3

2 slaapkamers
badkamer met douchehoek en wastafel
separaat toilet
berging op de begane grond
loggia op het zuidoosten
eigen parkeerplaats

14 DE KOLK - RAVENSTEIN    DE KOLK - RAVENSTEIN            15

eerste verdieping tweede verdieping



TYPE 
C

Kenmerken:
gebruiksoppervlakte ca. 78 m2

inhoud ca. 209 m3

2 slaapkamers
badkamer met douchehoek en wastafel
separaat toilet 
berging op de begane grond
loggia op het zuidoosten
eigen parkeerplaats
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eerste verdieping tweede verdieping



Interesse?
Neem dan contact op met de makelaar:

Makelaar
Bernheze Makelaars
Bitswijk 10
5401 JB Uden 

T 0413-243818
nieuwbouw@bernheze.nl

Vastgoedbeheerder
Jenirode

www.jenirode.nl


