
Wonen in een prachtige natuurlijke 
omgeving, omgeven door water in het 
hart van Blauwestad: Het 
Havenkwartier is zeer in trek bij jong 
en oud. Nadat de vierde fase inmid-
dels ook bewoond is wordt dit voor-
jaar gestart met de bouw van de vijfde 
fase, Arsenaal. Een statig gebouw aan 
de toegang van Het Havenkwartier. 
 
Babs de Groot-Koers behoort tot een van de 
eerste bewoners van het gebied. “Blauwestad 
was echt iets anders, iets nieuws, dat sprak 
ons aan. De ruimte, de natuur, het is prach-
tig, in elk jaargetijde is het hier mooi.  

We hebben nooit spijt gehad van onze ver-
huizing.” Na het overlijden van haar man 
wilde Babs graag gelijkvloers gaan wonen.  
Toen de plannen voor Arsenaal ontwikkeld 
werden, was Babs de Groot-Koers er snel bij. 
“Ik wil graag in Blauwestad blijven wonen 
en die mogelijkheid komt er nu, daar ben ik 
erg blij mee.” Ze gaat straks verhuizen naar 
een appartement in Arsenaal, ze noemt 
Arsenaal geweldig. “ Arsenaal wordt een 
prachtig gebouw, wat precies past in Het 
Havenkwartier”.  
 
Babs de Groot- Koers spreekt vaak nieuwe 
bewoners van Blauwestad, als ze dan vraagt 

waarom ze in Blauwestad zijn komen 
wonen, krijgt ze vaak het antwoord: “ We 
zijn komen kijken omdat we hoorden dat het 
hier zo mooi was en toen waren we ver-
kocht.”  
 
Naast de appartementen biedt Arsenaal ook 
riante gezinswoningen en penthouses. De 
royale buitenruimtes, hoge plafonds, het 
hoge comfort, de onderscheidende architec-
tuur en de ligging aan het water maken 
wonen in Arsenaal tot een ware beleving. 
 
De riante gezinswoning viel bij de Familie 
Meijer erg in de smaak, een woning met veel 
comfort, privacy én een eigen terras aan het 
water. Armijn hoopt met zijn vrouw en 
dochter medio 2023 naar Arsenaal te ver-
huizen. Armijn vindt het wooncomplex 
Arsenaal in Het Havenkwartier een ‘mon-
sterlijk mooi project’. “Besteed er maar niet 
teveel aandacht aan, anders wil iedereen 
hier straks wonen”, zegt hij met een lach. 
Waar een ritje met de cabrio al niet toe kan 
leiden. Ruim een jaar geleden was de familie 
Meijer aan het rondrijden en kwam op een 
gegeven moment langs Het Havenkwartier, 
Familie Meijer werd op slag verliefd. “We 
keken elkaar aan en dachten in een walhalla 
te zijn beland.” 
 
Het gezin Meijer, Armijn, vrouw Renate en 
dochter Rosa, ging daarna nog een aantal 
keren terug en ze hadden het gevoel dat Het 
Havenkwartier steeds mooier werd. “Toen 
Arsenaal op ons pad kwam was het raak. We 
besloten dat we daar wilden wonen.” 
Van Het Havenkwartier krijg je echt een 
vakantiegevoel, het biedt zowel de nodige 
reuring als rust. We hebben al met verschil-

lende bewoners van het Havenkwartier 
gesproken, in een restaurant gegeten, 
gewandeld en gevaren. Er hangt een positie-
ve energie. Arsenaal wordt ons nieuwe thuis 
en wat ons betreft gaan we er nooit meer 
weg. 
 
Wilt u ook wonen in Arsenaal? Neem snel 
contact op met één van de makelaars. Er zijn 
nog slechts enkele gezinswoningen en 
appartementen beschikbaar. 
 

www.hethavenkwartier.nl 
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