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Create
VOORWOORD

Met gepaste trots presenteren wij u hierbij project “Carte Blanche Royaal” in het 
buitengebied van Westvoorne.

Uit de serie Carte Blanche projecten van Truijers Vastgoed, is deze zesde fase gele-
gen op een schitterende locatie aan de Middelweg in Rockanje. Deze rustige laan 
tussen Rockanje en Oostvoorne is omgeven door luxe villa’s, royale landgoederen en 
prachtige natuurgebieden.

In dit project wordt “royaal” de ruimte geboden om zeven hoogwaardige villa’s te 
realiseren, in de directe nabijheid van de bossen en het duingebied.

Uiteraard informeren wij u graag persoonlijk over de onbegrensde mogelijkheden 
van Carte Blanche Royaal en de aantrekkelijke levensstijl langs de Zuid-Hollandse 
kust.

Roberto Truijers
Truijers Vastgoed
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VRIJ EN RIJK WONEN

Imagine, create and enjoy living

Imagine
De mondaine kustplaatsen Oostvoorne en Rockanje zijn verbonden door rijke  
natuurgebieden met een onweerstaanbare aantrekkingskracht. Middenin deze 
welvarende omgeving van rust, ruimte en vrijheid is een nieuwe plek gecreëerd voor 
een bijzonder woonmilieu. 

Project Carte Blanche Royaal geeft u ongekende mogelijkheden om een eigen  
invulling te geven aan de luxueuze woonomgeving waar iedereen van droomt. Of 
uw voorkeur nu uitgaat naar een sfeervolle rietgedekte woonboerderij, een statig 
landhuis of een moderne villa, uw droomhuis kan realiteit worden. 

Laat u verleiden om de grenzen op te zoeken en straks optimaal van het leven te 
genieten,  dag in dag uit….
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GENIETEN VAN WESTVOORNE

Enjoy
Heeft u dit nog niet ervaren? Dan is het hoog tijd voor een uitgebreide kennismaking. 

Recreatiegemeente Westvoorne staat bekend om haar schone en veilige stranden en 
behoort daarmee tot de beste en duurzame kustbestemmingen wereldwijd! Door de 
ligging aan de kust zijn talloze activiteiten te ondernemen op het gebied van sport, 
spel en recreatie. 

Van wandelen tot paardrijden en van tennissen tot golfen. Een woonomgeving waar 
de kinderen veilig kunnen opgroeien en alle denkbare voorzieningen aanwezig zijn. 
De levendige dorpskernen en het comfort van het buiten wonen zorgen voor een  
ongedwongen karakter. 

Kortom, als u eindeloos wilt genieten en geen concessies wenst te doen, dan is wonen 
in project Carte Blanche Royaal zeker wat voor u!
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Create

Tussen Rockanje en Oostvoorne zorgen de bossen, duinen, stranden, meren en de 
landelijke omgeving voor een diversiteit aan landschappen. Grenzend aan deze 
zichtbare luxe heeft u de complete vrijheid om uw woonwensen naar eigen inzicht 
te realiseren.

Deze toplocatie aan de Middelweg wordt slechts voorzien van zeven exclusieve  
woningen. Door het beperkte aantal toegestane woningen krijgen de bouwkavels 
“Royale” kavelafmetingen, die variëren van 3.030 m2 tot 5.850 m2, waarbinnen u uw 
eigen landschap kunt vormgegeven.

Per kavel mag een bebouwingsoppervlakte worden gerealiseerd van maximaal 300 
m2, eventueel te verdelen over meerdere (bij)gebouwen. Bovendien is het mogelijk 
om binnen deze footprint ook meerdere woonlagen te realiseren. Uiteraard helpen 
wij u graag op weg om de juiste keuzes te maken, zodat de balans tussen de grootte 
van de woning én het kavel feilloos aansluit op uw eigen woonbehoefte. 

• 7 ROYALE KAVELS

• UNIEKE MOGELIJKHEDEN

• EIGEN IDENTITEIT

• LANDELIJKE SETTING
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Freedom

ROYALE BOUWKAVELS

Alle bouwkavels worden ontsloten middels een private oprijlaan vanaf de Middelweg. 
Hierdoor ontstaat een intiem woonerf, waar rond omheen gewoond wordt. Naast de  
royale ruimte die de bouwkavels bieden voor de eigen woning en tuin, is centraal in het 
plangebied ook gedacht aan een aantrekkelijke collectieve buitenruimte in de vorm van 
een (speel)weide waar bewoners en omwonenden elkaar kunnen ontmoeten. Een plek  
die samen met de kopers van de kavels nader zal worden vormgegeven. 

 Carte Blanche Royaal, kavel 1 3.030 m2

 Carte Blanche Royaal, kavel 2 3.400 m2

 Carte Blanche Royaal, kavel 3 3.520 m2

 Carte Blanche Royaal, kavel 4 3.780 m2

 Carte Blanche Royaal, kavel 5  5.850 m2

 Carte Blanche Royaal, kavel 6 4.000 m2

 Carte Blanche Royaal, kavel 7 5.850 m2

* Kavelafmetingen zijn indicatief weggegeven en 
kunnen afwijken van de definief vast te stellen  
kavel oppervlakten.
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Kavels 1 t/m 7
Middelweg - Rockanje

Max. bebouwingsoppervlakte : 300 m2
+ mogelijkheid tot 150 m2 vergunningsvrij bouwen

Max. goothoogte : 4 meter
Max. nokhoogte : 10 meter

Geen verplichte rooilijn voorgeschreven.

De eigenaren van de 7 kavels worden eveneens 
gezamelijk eigenaar van de private oprijlaan en de 

speelweide midden in het plan gebied.

EIGENSCHAPPEN
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Guide
HANDBOEK
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Kwaliteitsverbetering buitengebied.

Dit praktische handboek is opgesteld door de gemeente Westvoorne, om er  
voor te zorgen dat het buitengebied in Westvoorne zijn unieke kwaliteiten en karak-
teristieken behoudt en waar mogelijk verbetert.

Een inspiratiebron vol ideeën, voorbeelden en aanbevelingen. Het handboek is  
opgebouwd uit 5 eenvoudig te volgen stappen, waarbij iemand die in het buiten-
gebied met zijn huis, schuur, erf of tuin aan de slag wilt gaan, snel bouwstenen  
verzamelt. Met deze bouwstenen kan een passend ontwerp worden opgesteld dat 
zorgt voor de gewenste kwaliteitsverbetering van het buitengebied.

Zo bouwen we met elkaar aan een toekomstig landschap waarin de historische  
gegroeide kwaliteiten van Westvoorne herkenbaar zijn en blijven.

Het handboek ‘Kwaliteitsverbetering Buitengebied Westvoorne’ is digitaal beschikbaar en te 
downloaden via http://www.westvoorne.nl/handboekbuitengebied
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EXCLUSIEF WONEN

Living
Bij project Carte Blanche Royaal heeft u de complete vrijheid. Hierdoor krijgt elke 
woning haar eigen verleidelijke karakter en unieke identiteit. U kunt straks genieten 
van een comfortabele woning met uw persoonlijke touch. 

Van een onderscheidende architectuur tot een bijzonder interieur. Samen met onze 
projectpartners adviseren wij u graag op elk gebied. Wij bieden u de keuze voor een 
persoonlijke begeleiding waarbij eventuele zorgen uit handen worden genomen, 
of de mogelijkheid om het avontuurlijke pad op te gaan en zelf de woning van uw 
dromen te realiseren.

Onze projectpartners zijn geselecteerd op professie en vooruitstrevendheid in hun 
eigen vakgebied. Deze gespecialiseerde bedrijven kunnen u geheel vrijblijvend  
informeren op het gebied van luxe bouwprojecten, keukens, sanitair, wellness en 
niet te vergeten tuinontwerp.
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PASSIE EN GEVOEL VOOR DEGELIJK BOUWEN

Imagine, create and enjoy livingBuildMANTELING  8 | 4307 CJ | OOSTERLAND | 0111 641 596 | WWW.BOUWBEDRIJFBOOGERT.NL 

Bouwbedrijf Boogert is een familiebedrijf met een fundament dat inmiddels 125 jaar bestaat en tot de 
grootste bouwbedrijven van Zeeland behoort. Onze passie voor degelijk en betrouwbaar bouwen is in alle 
vier de generaties onveranderd gebleven. Dit heeft ertoe geleid dat wij op 24 april 2015 zijn bekroond met 
het hofleveranciersschap.

Bouwbedrijf Boogert beheerst alle disciplines van het bouwproces en is er op gericht om u van ontwerp 
tot aan de oplevering volledig te ontzorgen. Onze platte organisatie met korte lijnen, maakt van ons een  
flexibel en innovatief bedrijf dat snel in kan spelen op uw specifieke woonwensen. 

Wij nodigen u graag persoonlijk uit om de kwaliteit, passie en gevoel waar wij mee bouwen te beleven in 
ons kantoor te Oosterland!
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Design
EEN UNIEK ONTWERP

Een unieke locatie vraagt om een een uniek ontwerp.

Een woning die zich onderscheid van de standaard en exact bij uw wensen past?
Wij helpen u graag bij het vertalen van deze wensen in een realistisch bouwplan.
Een eerste schets of de totale uitwerking tot aan de oplevering, alles is mogelijk.
Bespreek deze mogelijkheden tijdens een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Wij nodigen u graag uit.

Het team van Ziggurat staat met enthousiasme en kennis voor u klaar!

COOLWIJKSEWEG 1A | 3218 VC | HEENVLIET | 0181 66 94 66 | WWW.ZIGGURAT.NL

PROJECTAANBIEDING

Bespreek uw droomwoning!
Bij aankoop van een kavel in het project Carte  
Blanche Royaal, krijgt u vrijblijvend een eerste ken-
nismakingsgesprek cadeau. Tijdens dit gesprek be-
spreken we uw wensen en mogelijkheden voor het 
realiseren van uw unieke droomwoning.

Imagine, create and enjoy living
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PROJECTAANBIEDING

Alle kopers van project Carte Blanche  
Royaal ontvangen bij de aankoop van een  
Tieleman-keuken een luxe Siemens vaatwas-
ser cadeau! Maak hiervoor een afspraak bij 
Tieleman Keukens en vraag uw adviseur naar 
de voorwaarden. 

DE NIEUWSTE KEUKENTRENDS

Imagine, create and enjoy living

Kitchen
KORENDREEF 15 | 3241 AS | MIDDELHARNIS | 0187-602555 | WWW.TIELEMANKEUKENS.NL

WELKOM THUIS BIJ TIELEMAN KEUKENS 
“Het kopen van een keuken moet een feest zijn!” 
 
Tieleman Keukens is een hecht familiebedrijf gevestigd in Middelharnis op Goeree- 
Overflakkee, hét kookeiland van Nederland! Tieleman is een keukenspecialist die ruim 55 
jaar keukens levert en monteert door heel Nederland en ver daarbuiten. Specialistische 
kennis, kwalitatief hoogwaardige producten en een eigen montagedienst vormen een  
totaalpakket dat tegemoet komt aan de hoogste eisen van de klant. Naast de particuliere 
markt worden ook veel aannemers en project ontwikkelaars tot de klantenkring gerekend. 
 
U bent meer van harte welkom in onze showroom.
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Bathroom
SANITAIRINRICHTING

INDUSTRIEWEG 35 | 3240 AB | MIDDELHARNIS | 0187 475 400 | WWW.BOUWCENTER.NL

Gaat u ook een droomhuis bouwen in project Carte Blanche Royaal? Stap dan eens  
binnen bij Bouwcenter Esselink in Middelharnis en zie met eigen ogen de  
onbegrensde mogelijkheden voor uw woning. 

De badkamer krijgt een steeds prominentere plek in ons leven. Het is een ruim-
te waar we willen ontspannen en willen genieten van comfort en wellness. Onze  
ervaren adviseurs ontvangen u graag in onze uitgebreide showroom.

U bent van harte welkom.

PROJECTAANBIEDING

Alle kopers van project Carte Blanche Royaal  
ontvangen bij de aankoop van een Esselink  
badkamer een accesiore cheque cadeau van € 350,  
te besteden voor uw badkamer. 
Maak hiervoor een afspraak bij Esselink en vraag uw 
adviseur naar de voorwaarden.
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LUXE WELLNESS

PROJECTAANBIEDING

Alle kopers van project Carte Blanche Royaal  
ontvangen bij de aankoop van een Starline polyes-
ter zwem bad een volledige geïntegreerde automa-
tische solar lamellenafdekking cadeau! Maak hier-
voor een afspraak bij Waterstijl en vraag naar de 
voorwaarden.

Imagine, create and enjoy living

Welness
Voor veel mensen is het de ultieme droom: genieten van een luxe zwembad, whirlpool, sauna of 
infraroodcabine in of bij huis. Als specialist in ‘water wellness’ weten we hoe nauw de installatie 
luistert en wat er allemaal bij komt kijken. Het is echt onze passie om uw wensen waar te maken, 
voor elk budget en al dan niet turn-key.

Meedenken met de opdrachtgever is onze tweede natuur. In het perfecte ontwerp komt alles  
samen: design, detaillering, verlichting en techniek. Waterstijl is de ervaren partner om het voor u te  
realiseren. 

Ervaar wat luxe wellness kan betekenen op waterstijl.nl of maak een afspraak via (078) 673 73 73 en 
duik in onze wereld van wellness. Genieten in stijl heeft een naam, Waterstijl.

AVENTURIJN 196 | 3316 LB | DORDRECHT | 078 673 73 73 | WWW.WATERSTIJL.NL
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HET IDEALE INTERIEUR

PROJECTAANBIEDING

Alle kopers van een project Carte Blanche Royaal  
ontvangen bij de aankoop van een kavel een  
gratis interactieve interieursessie cadeau van  
Versteegh-Design. Hiermee heeft u de eerste  
schetsen en ideeën van uw nieuwe woning.

Een visie op beleving en de gave om de wens van de opdrachtgever te vertalen in leef-
bare en bijzondere interieurs, wellness- of een tuin. Dat is de basis van het succes van 
Versteegh-Design. 

In elk ontwerp van Versteegh-Design staat de belevenis van de gebruiker centraal.  
Stephen weet steeds functionaliteit en vormgeving te combineren tot bijzondere ruim-
ten, prettig om in te leven en te werken.DesignMUIJHOF 24 | 2651 NH |  BERKEL & RODENRIJS | 06 18111935 | WWW.VERSTEEGH-DESIGN.COM
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HOVENIERSBEDRIJF DIJKMAN BV

Hoveniersbedrijf Dijkman BV is een modern en veelzijdig hoveniersbedrijf, gevestigd in 
Rockanje. Wij zijn al bijna 40 jaar gespecialiseerd in de aanleg en onderhoud van tuinen.

Het ontwerpen van een tuin vereist veel vakkennis. Niet alleen de vormgeving is van 
belang, maar ook hoe en waarvoor u de tuin gaat gebruiken. Wij adviseren u graag.

Kenmerken voor onze tuinen zijn “Degelijk en Stijlvol”, waarbij wij uiteraard aandacht 
hebben voor duurzaamheid en de natuurlijke omgeving.

Heeft u interesse, bel of mail voor meer informatie.

PROJECTAANBIEDING

Als koper van project Carte Blanche Royaal  
ontvangt u bij de aanleg van de tuin 15% korting op 
de geplaatste beplantingen. 

Imagine, create and enjoy living

Garden
BOOMWEG 19A | 3235 NG | ROCKANJE | 0181 40 28 16 | WWW.DIJKMAN.NET
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SLUITENDE OPLOSSINGEN

Entrance
Een hekwerk volledig voor u op maat gemaakt. 

DJS Hekwerken en toegangstechniek biedt u eindeloos veel mogelijkheden. Van modern tot klassiek, 
en van subtiel tot robuust. Van ijzer tot hout en van handbediend tot zeer geavanceerd. Wat u ook 
zoekt, bij ons bent u aan het juiste adres.

Wilt u zelf uw poort ontwerpen? Ook dat is mogelijk middels de ontwerpmodule op onze website. 
In vijf eenvoudige stappen beschikt u over een duidelijke ontwerptekening met een reële richtprijs. 
Nadat u uw keuze heeft gemaakt, wordt uw poort volledig in eigen beheer gefabriceerd, op locatie 
gemonteerd en in bedrijf gesteld.

Bezoek onze website of kom naar onze showroom en ervaar wat wij voor u kunnen betekenen.

HOOGLANDSEWEG 2 | 4214 KG | VUREN | 0183 562 038 | WWW.DJSHEKWERKEN.NL

PROJECTAANBIEDING

Alle kopers van project Carte Blanche Royaal  
ontvangen na de aankoop van een toegangs-
poort een gratis (audio)intercomsysteem inclusief  
montage cadeau! Maak hiervoor een afspraak bij DJS  
Hekwerken en vraag uw adviseur naar de voorwaar-
den en mogelijkheden.



Imagine, create and enjoy living

DOMOTICA MOET U ERVAREN

Van den Dool is een elektrotechnisch installatiebedrijf dat gespecialiseerd is op gebied 
van: elektra, brandveiligheid, beveiliging, domotica en designverlichting. Misschien dat 
de term domotica nog vreemd in de oren klinkt, daarom spreken we ook vaak over huis-
automatisering of smart home. De termen komen allemaal op hetzelfde neer:

Het automatiseren van een woning en daardoor extra comfort creëren

Onze passie voor techniek komt allemaal terug in de domoticaruimte. Wij hebben bin-
nen ons pand een demoruimte aangelegd, deze is gebaseerd op een echte woning. Wij 
nemen u mee in het proces rondom domotica en maken samen een ontwerp. 
U kunt eenvoudig een afspraak maken, er staat een leuke attentie voor u klaar!

PROJECTAANBIEDING

Bij opdracht ontvangt u kosteloos een Gira  
Homeserver voor het aansturen van uw domotica.

Imagine, create and enjoy living

Relaxe
VAN HEEKSTRAAT 43 | 3125 BN | SCHIEDAM | 010 415 42 66 | WWW.DOOLGROEP.NL
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WERELDS WONEN

And....
De rustieke woonomgeving van Westvoorne grenst aan het dynamische karakter 
van de Rotterdamse haven. Vanuit deze gunstige topografische ligging behoort 
de gemeente Westvoorne tot één van de meest welvarende en gewilde woon-
omgevingen van de stadsregio. 

De bereikbaarheid en toegankelijkheid spelen hierbij een belangrijke rol, waar-
door de locatie ook zeer aantrekkelijk is voor (internationale) ondernemers. Even 
op en neer voor een meeting op het hoofdkantoor in Londen, of samen gezellig een  
weekendje shoppen in een van de andere Europese hoofdsteden. 

De mogelijkheden zijn onbegrensd en bij thuiskomst in Westvoorne kunt u weer  
onbescheiden genieten van het permanente vakantiegevoel. Dit is wat de Carte 
Blanche projecten van Truijers Vastgoed aantrekkelijk, luxueus en uniek maakt! N57
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ONTWIKKELING:

VERKOOP INFORMATIE:

T. 0181 48 40 00
E. info@vanderhoekmakelaars.nl

www.truijersvastgoed.nl
Truijers Vastgoed

Kerkplein 2c
3233 AR Oostvoorne

T. +31(0)181 - 850 334
E. info@truijersvastgoed.nl


