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Beuningen, 4 september 2015 

 

Eerste eigenaren hebben zich gemeld op de Bunswaard. 

Nieuwe eigenaren ontwerpen droomhuis.  
 
Nu de huizenmarkt aantrekt, gaan veel mensen weer dromen van een nieuwe woning. Waarom dan 
niet wonen in een monument? Voor de woningen die worden gerealiseerd in steenfabriek De 
Bunswaard hebben de eerste nieuwe eigenaren zich gemeld. Zij gaan, geheel naar eigen inzicht, 
hun eigen droomhuis ontwerpen en (af)bouwen in de voormalige steenfabriek en op de bouwkavels 
van de voormalige Vormenlingenloods. Het resultaat: een monumentaal droomhuis met privé-
strand.   
 
Op een unieke locatie met een rijke historie: wonen in voormalige steenfabriek De Bunswaard betekent 
elke dag een onbekommerd vakantiegevoel. Het fraai gerestaureerde gebouw uit 1839, met een eigen 
privéstrand aan de Waal, brengt cultuur, natuur en avontuur samen. Voor huizenzoekers die deze 
mogelijkheid tot dusver nog niet hebben overwogen: er zijn nog zeven woningen beschikbaar.    
 
Nieuwe website 
Om geïnteresseerden een goed beeld te geven van de mogelijkheden die het wonen in dit monument 
biedt, heeft BOEi een nieuwe website voor De Bunswaard ontwikkeld. Op www.debunswaard.nl staat alle 
informatie: van het plan tot de woonomgeving en de specifieke gegevens per woning.    
  
Betrokkenen 
De herbestemming van Steenfabriek De Bunswaard is een project van BOEi, de Nationale Maatschappij 
tot Behoud, Ontwikkeling en Exploitatie van Industrieel Erfgoed. De herbestemming is mede tot stand 
gekomen met steun van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de BankGiro Loterij. 
 
Open op zaterdag 12 september, van 11.00 tot 13.00 uur  
Alle informatie over steenfabriek De Bunswaard is te vinden op www.debunswaard.nl. Ook is de 
steenfabriek geopend op zaterdag 12 september aanstaande van 11.00 tot 13.00 uur.   

 
Navigatie adres 
Distelakkerstraat Beuningen. (Vervolgens Dijk omhoog en rechtdoor naar beneden de landelijke weg 
op, borden verboden toegang volgen en rechts aanhouden tot aan de steenfabriek met schoorsteen). 
 

 

 
Voor meer informatie:  
Toon Iding, projectleider BOEi 
T. 06 319 166 68 
E. t.iding@boei.nl 
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