
 
 
Persbericht 
 

 

Beuningen, 21 december 2015 

 

Alle bouwkavels steenfabriek De Bunswaard verkocht. 

Nieuwe eigenaren in 2016 aan de slag met  
droomhuis aan de Waal.  
 

 

Alle bouwkavels op het fundament van de Vormelingenloods van steenfabriek De Bunswaard 
zijn verkocht. In totaal waren vier kavels beschikbaar op de locatie bij de steenfabriek waar 
vroeger de kleiplakken (‘vormelingen’) werden gemaakt. Deze vormelingen werden daarna 
in de vlamovens tot stenen gebakken. De afgelopen maanden zijn alle kavels van eigenaar 
gewisseld.  
 
Koper van de laatste kavel op het terrein van de steenfabriek is de familie Van Eekelen. Zij gaan in de 

uiterwaarden van Beuningen hun droom realiseren: "Het hele jaar door vakantie, in je eigen tuin, 

omringd door historie en natuur", aldus de enthousiaste kopers. Vanaf het komende jaar zal hun 
droomhuis gestalte gaan krijgen.  
 
Naast de woningen die op de kavels gebouwd gaan worden, worden in steenfabriek De Bunswaard acht  
luxe woningen gerealiseerd. De gevels en het imposante dak van het gebouw zijn de afgelopen jaren 
prachtig gerestaureerd en blijven daarmee behouden voor de toekomst. Daarbinnen kunnen de nieuwe 

bewoners van dit rijksmonument hun fantasie de vrije loop laten en een woning geheel naar hun eigen 
smaak ontwerpen en indelen.  
Van de woningen in de steenfabriek is inmiddels een verkocht. Op twee woningen rust een optie. 
Kopers krijgen niet alleen het omliggende natuurgebied er gratis bij, maar worden ook mede-eigenaar 
van een prachtig privé-strand aan de Waal.   
 

Nu de kavels en de eerste woning verkocht is, is ook de tijd aangebroken om de traditionele 
toegangsweg naar de steenfabriek te herstellen. In het eerste kwartaal van 2016 begint BOEi, eigenaar 
van de steenfabriek, met de herstelwerkzaamheden. Hierbij gebruik makend van de oorspronkelijke 
stenen.  
 
Wilt u meer informatie over steenfabriek De Bunswaard, kijk dan op www.debunswaard.nl. 

 

 

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