
FASE 1B

35 rij- en hoekwoningen

www.dijkstraten.com



woningen woningstichting ’thuiswoningen woningstichting ’thuis

Wie zou hier nou
niet willen wonen?
Dijkstraten in Best is de nieuwste woningbouwlocatie 
binnen de ring van Best. Een prachtige woonwijk op 
dito locatie met een divers aanbod aan woningen
waar bij alle behoeften binnen handbereik liggen. 
Vrijstaande en geschakelde woningen, twee-onder-
een-kapwoningen, semibungalows, starterswoningen 
en sociale huur- en koopwoningen... Keuze genoeg! 
En wat de fonkelnieuwe wijk nog aantrekkelijker maakt, 
is de ligging; vlakbij het centrum van Best, gunstig
ten opzichte van uitvalswegen en openbaar vervoer. 
Ook de natuur ligt op een steenworp afstand.

In Dijkstraten zullen verschillen in architectuur en typen
woningen ontstaan. Zo hebben uiteindelijk maar zes 
woningen naast elkaar dezelfde kleur steen. Ook zie 
je geen enkele straat met dezelfde woningtypen, alles 
wordt namelijk door elkaar gebouwd wat een speels 
gevelbeeld creëert. Allemaal anders, maar met natuur-
lijke materialen en passend bij de dorpse charme die
je van Best gewend bent.
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tussen-
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vanaf
€192.000,- 
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hoek-
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vanaf 
€203.000,-

 v.o.n.
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Basisindeling

Kortom:
ieders woonwens wordt beantwoord in Dijkstraten.

Schrijf u in en blijf op de  hoogte van de ontwikkelingen in Dijkstraten!
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Oirschotseweg 19
0499 330 330
www.mgmmakelaardij.nl

Nieuwstraat 34
0499 37 40 40
www.edwillems.nl
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