
Fase 11 & Park Fort KrayenhoffBlijf op de hoogte via www.koningsdaal.nl

bijzonder 
wonen
direct aan  
de Waal

De getoonde impressies tonen de huidige stand van het ontwerpproces. De ontwerpen worden eind april voorgelegd en besproken met gemeentelijke instanties 

en buurtbewoners. Aan de beelden kunnen derhalve geen rechten ontleend worden.



Comfortabel wonen in Koningsdaal

Een wijk waar iedereen elkaar van gezicht kent, met alle 
ruimte om je eigen leven te leiden. Netjes, ruim opgezet, 
goed bereikbaar, grote huizen: dat is Koningsdaal. Deze 
groene stadswijk ligt aan de westkant van Waalfront, vlak 
bij het mooie Westerpark. In deze nieuwe fase aan de 
Waal komen straks appartementen en stadsvilla’s waar 
je helemaal je eigen plek van kunt maken.

Appartementen en 
stadvilla’s aan de Waal  
Koningsdaal Fase 11

Appartementen in 
Park Fort Krayenhoff

Deze nieuwe fase ligt aan de Waal en bestaat uit 

drie park paviljoens met in totaal 45 appartemen-

ten. Bijna alle woningen hebben een woonkamer 

en balkon met zicht op de Waal. En hadden we 

je al verteld dat de gebouwen in een sereen park 

komen te staan? Wie hier straks woont heeft dus 

zeker iets unieks in handen! 

In dit deel van Koningsdaal komen twee apparte-

mentencomplexen en ca. 20 vierlaagse stadsvilla’s 

van 180 m2 tot 220 m2. De ca. 38 appartementen van 

130 m2 tot 180 m2 hebben een eigen parkeerplaats 

in de ondergrondse parkeergarage. De appartemen-

ten en woningen in deze nieuwe fase liggen direct 

aan de Waal, zie jij jezelf hier al wonen?

Een park in je achtertuin

In Park Fort Krayenhoff komen drie park paviljoens met 
appartementen. Onder de drie gebouwen komt één grote 
parkeergarage met bergingen. De appartementen hebben 
een woonoppervlakte van circa 95-130 m2 en hebben een 
zonnig balkon.

Park Fort Krayenhoff

Fase 11

 Naar verwachting start de verkoop begin 2019. Heb je interesse? Schrijf je dan nu in voor de nieuwsbrief op koningsdaal.nl. 

Naar verwachting start de verkoop van Konings-daal fase 11 eind 2018. Heb je interesse? Schrijf je dan nu in voor de nieuwsbrief op: www.koningsdaal.nl
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