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Hier begint het fundament van uw nieuwe woning. Bij Bouwbedrijf U.Veenstra geloven we in een realistische 

benadering van uw nieuwbouwproject in Blitsaerd. Uw woonwensen en uw droomhuis staan hierbij voorop.  

Wij helpen graag met de doorontwikkeling van deze wens en geven vervolgens een heldere kijk op de haalbaarheid 

en kosten van uw nieuwbouwwoning. Zo weet u precies wat wel en wat niet kan. Op deze manier bouwen wij al 40 

jaar vrijstaande houtskeletbouwwoningen door bijna heel Nederland. 

Bouwbedrijf U.Veenstra verzorgt het gehele bouwproces van 

eerste schets en calculatie tot bouwaanvraag en uiteraard de 

bouw en oplevering van uw woning. 

Een Veenstra-woning staat gelijk aan zéér hoge isolatie-

waarden en een verantwoord en duurzaam bouwproces. 

Wij prefabriceren onze eigen houtskeletbouw-elementen 

en isoleren deze meer dan gemiddeld. Zo kunt u 

rekenen op uiterst energiezuinige en uiterst duurzame 

nieuwbouwwoningen. 

Wij zeggen niet alleen wat we doen maar laten het ook 

zien. Bouwbedrijf U.Veenstra heeft drie modelwoningen 

ter bezichtiging. Kom uzelf overtuigen of kom kijken ter 

inspiratie. Onze modelwoningen zijn volledig ingericht en 

voorzien van de allernieuwste technieken op het gebied 

van isolatie en duurzaamheid. De modelwoningen zijn zonder afspraak te bezichtigen op de woensdagen van 15.00 tot 

20.00 uur en op elke eerste zaterdag van de maand van 9.30 tot 12.00 uur. Raadpleeg onze agenda op de site voor de 

laatste updates via uveenstra.nl of blauhuis.nl 

Graag tot ziens bij ons in Harkema of bij een van onze modelwoningen in Drachten. 

Een Veenstra-woning kenmerkt zich door: 

• Concurrerende prijs-kwaliteitsverhouding, 

 maatwerk voor ‘catalogusprijzen’  

• Zeer flexibel bouwsysteem, vele variaties en  

 indelingen mogelijk 

• Korte bouwtijd (geen tot weinig bouwrenteverlies)

• Woning snel wind- en waterdicht (droog  

 opgeleverde woning)

• Lage energiekosten door optimale isolatie en  

 drievoudige beglazing is standaard

• Isolatiewaarden wanden RC 6.2/kap RC 6.3

Modelwoning 1:

Zilverschoon 80 in Drachten
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Modelwoning 2:

Speenkruid 16 in Drachten
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Modelwoning 3:

Speenkruid 15 in Drachten

Bouwbedrijf U.Veenstra B.V.

Nijewei 52a, 9281 NW  Harkema

t 0512-363 227  |  e info@uveenstra.nl

Bouwbedrijf Blauhuis B.V.

Nijewei 52a, 9281 NW  Harkema

t 0512-360 922  |  e info@blauhuis.nl

Blauhuis is onderdeel van 

U.Veenstra B.V.



Hieronder vindt u een aantal inspiratiewoningen per deelgebied met een 

inschatting van de te verwachten bouwkosten. 

BLITSAERDER LEANE OOST

Bouwkosten ca. € 298.000,-          
ca. 700 m3

Bouwkosten ca. € 241.000,-          
ca. 540 m3

BONKEVAART NOORD

Bouwkosten ca. € 330.000,-          
ca. 800 m3

Bouwkosten ca. € 310.000,-          
ca. 650 m3

Bouwbedrijf U.Veenstra B.V.

Nijewei 52a, 9281 NW  Harkema

t 0512-363 227  |  e info@uveenstra.nl

Bouwbedrijf Blauhuis B.V.

Nijewei 52a, 9281 NW  Harkema

t 0512-360 922  |  e info@blauhuis.nl

Blauhuis is onderdeel van 

U.Veenstra B.V.



Hieronder vindt u een aantal inspiratiewoningen per deelgebied met een 

inschatting van de te verwachten bouwkosten. 

BONKEVAART ZUID

DE PARELS

Bouwkosten ca. € 370.000,-          
ca. 960 m3

Bouwkosten ca. € 410.000,-      
ca. 930 m3

Bouwbedrijf U.Veenstra B.V.

Nijewei 52a, 9281 NW  Harkema

t 0512-363 227  |  e info@uveenstra.nl

Bouwbedrijf Blauhuis B.V.

Nijewei 52a, 9281 NW  Harkema

t 0512-360 922  |  e info@blauhuis.nl

Blauhuis is onderdeel van 

U.Veenstra B.V.

Bouwkosten ca. € 249.000,-          
ca. 680 m3


