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Start bouw woningen NPD-stroo
Met dit wij bericht informeren wij u over de start van de bouw van de woningen op de voormalige
NPD-stroo in Overvecht. Gestart wordt met de bouw van 3 woongebouwen met 343 appartementen,
met in het middelste gebouw ruimte voor culturele activiteiten en horeca. Later dit jaar wordt
begonnen met de bouw van een woontoren met ongeveer 630 studentenwoningen. Op de achterzijde
van dit wij bericht staat een aart met daarbij de locatieaanduiding van het project.
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Meer informatie
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Verspreidingsgebied:
binnen de ring Paranadreef, Brailledreef, Taagdreef, Rubicondreef, Keggedreef, Lemnosdreef,
Naxosdreef, Milosdreef, Klipspringerdreef, Kasaidreef
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