DE RIEDE
LUXE APPARTEMENTEN EN EENGEZINSWONINGEN IN RIDDERKERK
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Wonen tussen parken,
steden en rivieren
In de wijk Het Zand, tussen de Hugo de Grootlaan, Erasmuslaan en Vlietlaan, ontstaat een ruim opgezet
groen woongebied met eengezinswoningen en appartementen. Binnenrijk krijgt het karakter van een stadspark.
Vanuit je huis stap je zó het park in, of loop je even naar de winkel voor een boodschap.

Aan de overkant van de Vlietlaan vind je winkelcentrum

vanaf Binnenrijk. In dit grote waterrijke park kun je een

heerlijk winkelen, uit eten en uitgaan. De rivieren rond

Vlietplein waar je alle dagelijkse boodschappen haalt.

flinke wandeling maken, fietsen, skaten en vissen. Er is

Ridderkerk - de Oude en Nieuwe Maas, de Lek en de

Ook scholen, kinderopvang, sportfaciliteiten, huisartsen,

ook een jachthaven en je hebt er zicht op de Kinderdijk

Noord - geven dit gebied een eigen karakter. Denk aan de

apotheek, openbaar vervoer en andere handige

aan de overkant van het water. En wat dacht je van de

uiterwaarden, de grasrijke paden en dijken, de rivierduinen,

voorzieningen zijn op loop- en fietsafstand. Wil je

Crezéepolder iets verderop? Een prachtig nieuw zoetwater

de zandstranden en de bedrijvigheid op en langs het water.

uitgebreider winkelen? In een minuut of vijf fiets je naar

getijdengebied met allerlei soorten vissen en soms zelfs

het gezellige centrum van Ridderkerk, met zijn grote

een zeearend. Je wandelronde kun je ook nog verder

Uitstekend bereikbaar

winkelaanbod, sfeervolle restaurantjes en terrassen.

uitbreiden naar het Oosterpark ten zuiden van De Gorzen.

Binnenrijk is uitstekend bereikbaar, zowel met openbaar

Hier vind je ook sportvelden, een zwemvijver en een

vervoer als met de auto. De bus naar Rotterdam-Zuidplein,

kinderboerderij.

Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht stopt

Wonen tussen parken

voor de deur aan de Vlietlaan. Met de Waterbus vanaf

Dat is nog eens luxe: vanuit je huis stap je zó je eigen park
in en als je de straat oversteekt, ben je in het Erasmuspark.

Steden en rivieren

Ridderkerk-De Schans omzeil je de drukte op de weg

De parken zijn fijn voor een blokje om, of om even naar

Wonen in Binnenrijk is ook: grote steden binnen

wanneer je naar bijvoorbeeld Rotterdam-Centrum,

buiten te gaan met de (klein)kinderen en een bal. Laat

handbereik! Ridderkerk ligt aan de rand van Rotterdam

Dordrecht of Kinderdijk wilt. Met de auto ben je vanaf

je ook eens verrassen door het park De Gorzen aan

en Dordrecht. Twee steden met een totaal verschillend

Binnenrijk snel op de A15 en A16 en ben je dus zó op weg

de rivier de Noord, op nog geen vijf minuten fietsen

karakter: historisch én modern. In beide steden kun je

naar je werk, familie, vrienden, of waar je ook heen wilt.

Wat heeft Ridderkerk met riet en ridders?
De namen van de woongebouwen ‘De Riede’, ‘De Gere’ en ‘De Reijer’ in Binnenrijk verwijzen naar de geschiedenis van dit gebied. De naam Ridderkerk is afkomstig van
‘Riederkercke’, waarbij ‘ried’ verwijst naar het oud nederfrankische woord voor riet. De naam Riederkercke komt halverwege de dertiende eeuw voor het eerst voor in een
bericht van hertog Hendrik IV van Brabant, waar sprake is van het gebied Riede aan de Merwede. Ook het land Gere, waar een kerk stond, komt voor in bronnen over de
geschiedenis van deze streek. De Riederwaard (Reijerwaard) was ingesloten door rivieren en overstroomde vaak. Waarschijnlijk is het gebied al in de twaalfde eeuw voor het
eerst bedijkt. In 1427 werd Ridderkerk een ambachtsheerlijkheid met Ridder Roeland van Uitkerke als heer. Zijn echtgenote regelde in 1446 het bestuur en de rechtspraak in
het ambacht. Daarom wordt 1446 beschouwd als het ontstaansjaar van Ridderkerk.
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Deze omgeving
ga je koesteren
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Binnenrijk: binnen én buiten
een ‘rijke’ plek
Binnenrijk is de nieuwste en bijzonderste buurt in Ridderkerk. De locatie wordt een schitterend groen gebied met daarin drie
gebouwen met eengezinswoningen en appartementen. Vanuit je woning stap je zó het park in. Thuis geniet je van de ruimte,
het licht, het zicht op de kleuren in de natuur en de reuring om je heen.

Binnenrijk komt op een prachtige locatie: open, groen,

lijken oneindig en je wordt steeds uitgenodigd om verder

gelegen tussen dijken en lanen en dicht bij de voorzieningen.

te kijken en rond te lopen. Aan de Vlietlaan krijgen de

De architecten van Heren 5 en de landschapsarchitecten van

gebouwen een talud dat aan de naastgelegen dijk refereert;

Comfortabel,
milieuvriendelijk en zuinig

RRog Stedenbouw & Landschap behouden niet alleen de

de gebouwen maken de dijk als het ware weer compleet.

Binnenrijk wordt gebouwd met aandacht voor

kwaliteiten van deze plek maar versterken ze juist. Binnenrijk

Door de gekozen kleuren en materialen (aardetinten,

mensen en het milieu. We gaan zelfs verder dan

wordt de verbindende, misschien wel ontbrekende, schakel

metselwerk en hout) en de afgeronde hoeken passen de drie

de eisen in het Bouwbesluit. Natuurlijk zijn deze

in de wijk. Waar je ook staat in het park, en vanuit welke

woongebouwen perfect in de omgeving. De parkeerplaatsen

nieuwbouwwoningen energieneutraal en volledig

richting je hier ook komt, je krijgt een mooie blik op het

voor bewoners zijn veilig en mooi verborgen in de afsluitbare

groen, de gebouwen, de lanen, dijken en de singel.

binnenterreinen van de gebouwen. Bezoekers parkeren aan
de rand van het park, verborgen tussen het groen.

Genieten van je eigen park

elektrisch (dus niet aangesloten op aardgas). Goede
isolatie en mechanische ventilatie zorgen voor een
lage energievraag en een prettig binnenklimaat. De
moderne, stille warmtepomp i.c.m. vloerverwarming/koeling houdt de temperatuur in huis comfortabel

In het park geniet je vier seizoenen lang van de bomen,

De Riede: appartementen en gezinswoningen

planten en waterpartijen met glooiende oevers, rietlandjes,

Dit bijzondere nieuwbouwproject bestaat uit drie gebouwen

bermen met ondiep water, bruggetjes en een eiland met

met in totaal 133 koopwoningen: één gebouw met

Natuurlijk wordt de stroom opgewekt door

natuurspeeltuin. De waterpartij is niet alleen mooi om te zien,

alleen appartementen (De Gere), één gebouw met alleen

zonnepanelen. Maar duurzaam wonen in Binnenrijk

maar vangt bij zware regenbuien ook het overtollige water

eengezinswoningen (De Reijer) en één gebouw met een mix

gaat verder dan dat. Met het oog op een prettige

op. Het park biedt verkoeling op warme dagen en de bomen

van 36 appartementen en 15 eengezinswoningen (De Riede).

beleving en veel comfort komen er grote ramen in

zorgen er voor heerlijke schaduwplekken. Bijzonder is ook

Gebouw De Riede gaat als eerste in verkoop. Bijzonder

de woningen, maar ook strategische overstekken op

het sportveld in het park. Het wordt een plek waar je lekker

aan dit gebouw is de verscheidenheid aan woningtypen:

het zuiden, tegen te veel warmte van de zon. Ook

buiten kunt zijn, spelen, bewegen of gewoon vanaf een

van compacte appartementen tot royale gezinshuizen. De

bankje van de omgeving kunt genieten. Dit veld wordt met

appartementen zijn zeer breed opgezet met een royaal

een hekwerk omzoomd en om 22.00 uur afgesloten.

balkon, waarvan het merendeel op het zuiden ligt. De
gezinswoningen zijn fijn vanwege de voorzijde aan het park,

warm op koude dagen, en heerlijk koel op warme
dagen. In huis bepaal je je eigen binnenklimaat.

de materialen zijn met zorg gekozen; denk aan een
lange levensduur, recycling, een lage milieu-impact
bij winning en transport en minimale uitstoot van
schadelijke stoffen. Bovendien zijn de woningen
zeer flexibel ingedeeld en aan te passen aan jullie

Gebouwen te gast in het park

de woonverdieping met veel licht aan beide zijden en het

Privé- en openbare ruimte, bebouwing en natuur lopen hier

grote privéterras. Het plan spreekt een grote doelgroep

tenslotte zorgvuldig om met water. Zo wordt het

soepel in elkaar over. De drie gebouwen hebben overal

aan, er is voor ieder wat wils. Alle woningen zijn bovendien

waterverbruik beperkt door waterbesparende kranen,

afgeronde hoeken en daardoor een ‘alzijdige’ aanblik: ze

geschikt te maken voor verschillende fasen van je leven.

douches en toiletten. Daarnaast gaat het regenwater

levensfase; ook dat is duurzaam denken! We gaan

dat op de daken valt rechtstreeks naar de omliggende
sloten zodat het riool niet te veel wordt belast.
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Een leuke mix
van bewoners
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Verdiepingsoverzichten De Riede
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Begane grond
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Appartementen

Appartement
Type A1

Als je de woonkamer van dit appartement binnenkomt, valt de breedte van de ruimte meteen op.

• Woonoppervlak: 69 m2

Er valt veel licht naar binnen via de pui met openslaande deur en het grote raam in de zithoek.

• Een slaapkamer en een hobbyruimte

Het halfronde balkon biedt plek voor o.a. een grote eettafel of fijne loungehoek. Zit je het liefst in de

• Badkamer met douche, wastafel en

ochtend- of middagzon? Kies maar, beide is mogelijk. Met een slaapkamer en hobbyruimte is dit

12

mogelijkheid voor toilet

appartement een ideale plek voor singles en stellen, jonger en ouder. Er is ook een handige ruimte

• Apart toilet

voor je wasmachine, stofzuiger, jassen en een voorraadje uit de supermarkt. Deze appartementen

• Balkon op het oosten of westen

bevinden zich op de eerste t/m vierde verdieping van het gebouw. Op de begane grond heb je

• Privé parkeerplaats binnen het gebouw

een eigen parkeerplaats en een berging voor o.a. je fiets.

• Privé berging op de begane grond

Type A1
Schaal 1:75
Getoond bnrs. 16, 25, 34 en 43

De appartementen op de derde en vierde verdieping (bnr. 34, 42, 43 en 51) wijken af van

Gespiegeld bnrs. 24, 33, 42 en 51

deze plattegrond. Deze bouwnummers hebben geen naastgelegen appartement.
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Appartement
Type A2

Dit vind je niet vaak: een appartement met drie slaapkamers en een heerlijke, grote woonkamer.

• Woonoppervlak: 160 m2

De gesegmenteerde wand en de vele ramen geven je L-vormige woonkamer een vriendelijk

• Drie slaapkamers

karakter. Het zonlicht stroomt hier bijna de hele dag binnen. De pui met openslaande deur geeft

• Badkamer met douche, wastafel en toilet

toegang tot een flink balkon, waar je makkelijk met z’n zessen uitgebreid kunt tafelen. De grootte

• Tweede, apart toilet

en vorm van het balkon verschilt per appartement. Met drie slaapkamers heb je hier altijd plek voor

• Balkon op het zuiden

je (klein)kinderen, je kantoor of hobby’s. En heb je liever twee grote slaapkamers: kan ook! Verder

• Twee privé parkeerplaatsen binnen het gebouw

profiteer je van een flinke bergruimte/bijkeuken naast de hal. Deze appartementen bevinden zich

• Privé berging op de begane grond

op de eerste t/m vierde verdieping van het gebouw. Op de begane grond heb je zelfs twee eigen
parkeerplaatsen en een (fietsen)berging.
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Type A2
Schaal 1:75
Getoond bnrs. 23, 32, 41 en 50

Bij dit type zijn de balkons verschillend per bouwnummer.
Kijk op de verdiepingsoverzichten op pagina 10 en 11 van deze brochure.
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Appartement
Type A3

Woongenot zit ‘m hier in grote en kleine dingen. Zoals de 7,5 meter brede woonkamer met glazen

• Woonoppervlak: 109 m2

pui over de nagenoeg volle breedte, waardoor je vier seizoenen lang geniet van het licht en het

• Twee slaapkamers

zicht. Een breed balkon op het zuiden, met plek voor een eettafel, een comfortabele stoel en

• Badkamer met douche, wastafel en mogelijkheid

potten met bloemen en kruiden. De grootte en vorm van het balkon verschilt per appartement. En

• Apart toilet

en noem maar op. Met twee slaapkamers is dit een heerlijk appartement voor singles en stellen

• Balkon op het zuiden

van alle leeftijden. Deze appartementen bevinden zich op de eerste t/m vierde verdieping van het

• Verdieping 1, 2 en 3 hebben één privé parkeerplaats binnen

gebouw. Op de begane grond heb je een eigen parkeerplaats en een (fietsen)berging. Woningen
op de vierde verdieping hebben zelfs twee parkeerplaatsen.
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voor toilet

omdat ’t zo handig is: een bergruimte voor de wasmachine, schoonmaakspullen, kleding, archief

het gebouw en verdieping 4 twee privé parkeerplaatsen
• Privé berging op de begane grond

Type A3
Schaal 1:75
Getoond bnrs. 18, 20, 22, 27, 29, 31, 36, 38, 40, 45, 47 en 49
Gespiegeld bnrs. 19, 21, 28, 30, 37, 39, 46 en 48
Bij dit type zijn de balkons verschillend per bouwnummer.
Kijk op de verdiepingsoverzichten op pagina 10 en 11 van deze brochure.
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Appartement
Type A4

Buitenkans! Een appartement met wel vier slaapkamers en een heerlijke, grote woonkamer. De

• Woonoppervlak: 158 m2

gesegmenteerde wand en de vele ramen geven je woonkamer een vriendelijk karakter. Het zonlicht

• Vier slaapkamers

stroomt hier bijna de hele dag binnen. De pui met openslaande deur geeft toegang tot een flink

• Badkamer met douche, wastafel en toilet

balkon, waar je makkelijk met z’n zessen uitgebreid kunt tafelen. De grootte en vorm van het

• Tweede, apart toilet

balkon verschilt per appartement.) Met vier slaapkamers vindt iedereen hier z’n eigen plek. Maar

• Balkon op het zuiden

je kunt je appartement natuurlijk ook anders indelen en kiezen voor nóg grotere slaapkamers

• Twee privé parkeerplaatsen binnen het gebouw

of werkruimtes. Deze appartementen bevinden zich op de eerste t/m vierde verdieping van het

• Privé berging op de begane grond

gebouw. Op de begane grond heb je zelf twee eigen parkeerplaatsen en een (fietsen)berging.
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Type A4
Schaal 1:75
Getoond bnrs.
17, 26, 35 en 44
Bij dit type zijn de balkons verschillend per bouwnummer.
Kijk op de verdiepingsoverzichten op pagina 10 en 11 van deze brochure.
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20
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Eengezinswoningen

Dit beeld geeft een impressie van de woonkamer op de eerste verdieping.

Eengezinswoning
Type E1

Hier heb je drie verdiepingen woonplezier in een huis dat op allerlei manieren in te delen

• Woonoppervlak: 134 m2

is. Op de begane grond geniet je van de grote leefkeuken met openslaande deur naar het

• Drie slaapkamers

terras aan het park. Op zonnige én druilerige dagen zit je hier prinsheerlijk. Op de eerste

• Badkamer met douche, wastafel en toilet

verdieping heb je een grote woonkamer waar aan beide zijden veel licht naar binnen valt.

• Apart toilet

Optioneel kun je hier je keuken plaatsen. Een Frans balkon aan de parkzijde haalt het

• Privé terras

buitenleven naar binnen. Aan de andere kant - de binnenzijde van het gebouw - heb je een

• (Fietsen)berging/bijkeuken op de begane grond

heerlijk terras. Kies zelf welke ligging op de zon je het prettigst vindt. Drie slaapkamers en de

• Twee privé parkeerplaatsen binnen het gebouw

badkamer met daglicht op de tweede verdieping maken deze gezinswoning compleet. Ook
fijn: twee parkeerplaatsen binnen het gebouw en de grote berging/bijkeuken in huis.

22

Type E1 | Begane grond
Schaal 1:75
Getoond bnrs. 2, 4, 9, 11 en 15
Gespiegeld bnrs. 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12 en 14
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Type E1 | Eerste verdieping
Schaal 1:75
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Type E1 | Tweede verdieping
Schaal 1:75
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Dit beeld geeft een impressie van de woonkamer op de eerste verdieping.

Eengezinswoning
Type E2

Een heerlijk groot huis met een speciaal karakter dankzij de vriendelijke

• Woonoppervlak: 165 m2

gesegmenteerde wand met vele ramen die uitzicht geven op het park. In de grote

• Drie slaapkamers

woonkeuken op de begane grond zet je vaak de ramen open om te genieten van

• Badkamer met douche, wastafel en toilet

het park. Heb je ook alle bergruimtes op deze verdieping gezien? Op de eerste

• Apart toilet

verdieping heb je een opvallend grote en lichte woonkamer aan de parkzijde en een

• Privé terras

heerlijk terras aan de binnenzijde van het gebouw. Op de tweede verdieping vind

• (Fietsen)berging/bijkeuken op de begane grond

je drie slaapkamers en de badkamer met daglicht. Ook dit huis is in te delen op de

• Twee privé parkeerplaatsen binnen het gebouw

manier die past bij jullie leefsituatie. En last but not least: straks ben je elke dag blij
met jullie eigen parkeerplaatsen binnen het gebouw.
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Type E2 | Begane grond
Schaal 1:75
Getoond bnr. 6
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Type E2 | Eerste verdieping
Schaal 1:75
28

Type E2 | Tweede verdieping
Schaal 1:75
29

Dit beeld geeft een impressie van de woonkamer op de eerste verdieping.

Eengezinswoning
Type E3

Dat is fijn thuiskomen: parkeren voor de deur, je spullen in de berging zetten en eerst

• Woonoppervlak: 141 m2

even genieten van een drankje voor je woning aan het park. Op de begane grond vind

• Drie slaapkamers

je de woonkeuken, waar je uitgebreid met familie en vrienden kunt tafelen, maar die

• Badkamer met douche, wastafel en toilet

ook dienstdoet als prettige thuiswerkplek. De woonkamer op de eerste verdieping is

• Tweede, apart toilet

opvallend groot en licht en oogt vriendelijk door de gesegmenteerde wand met vele

• Privé terras

ramen aan de parkzijde. Aan de binnenzijde van het gebouw heb je een groot en

• (Fietsen)berging/bijkeuken op de begane grond

zonnig terras. Drie slaapkamers en de badkamer met daglicht op de tweede verdieping

• Twee privé parkeerplaatsen binnen het gebouw

maken deze gezinswoning compleet. Ook dit huis kun je indelen op de manier die past
bij jullie leefsituatie.
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Type E3 | Begane grond
Schaal 1:75
Getoond bnr. 13
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Type E3 | Eerste verdieping
Schaal 1:75
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Type E3 | Tweede verdieping
Schaal 1:75
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Technische omschrijving

De vele voordelen van een
nieuwe woning in Binnenrijk
Als je op zoek bent naar een nieuwe woning, raak je soms op slag verliefd. Maar uiteindelijk wil je wel een verstandige keuze maken.
Een nieuwbouwwoning in Binnenrijk heeft een aantal duidelijke voordelen. Nieuwbouw is veiliger, comfortabeler en gebouwd met
betere technieken en materialen. Een nieuwe woning is bovendien duurzamer en dat merk je ook in je portemonnee.
Veilig wonen

Badkamer en toiletten

Onderhoudsarm

Een heerlijk gevoel, zo’n compleet nieuwe woning.

Alle woningen worden voorzien van het fraaie en kwalitatief

Kortom, in Binnenrijk koop je een woning waar je jarenlang

Des te fijner als je weet dat je je er helemaal veilig kunt

sterke sanitair van Villeroy en Boch uit de Omnia serie,

zorgeloos kunt wonen en genieten. Alles is nieuw, alles werkt

voelen. Daar zorgen de inbraakvertragende deuren en

Grohe kranen en douchegarnituur. De thermostatische

zoals het hoort en onderhoud heb je voorlopig niet. Op

kozijnen, het veilige hang- en sluitwerk, de rookmelders

douchemengkraan is voorzien van een waterbesparende

vrijwel alles zit garantie en mochten in de eerste jaren toch

e.d. voor. Alle woningen voldoen aan de meest moderne

handdouche en slang. De douchehoek wordt onder afschot

bouwkundige gebreken aan het licht komen, dan worden die

veiligheidseisen.

betegeld naar een luxe douchegoot. De douchegoot is

dankzij de Garantie- en waarborgregeling van Woningborg N.V.

voorzien van een warmte-terugwinsysteem. Alle badkamers

indien van toepassing voor je opgelost.

Samen met je buren deel je het binnenterrein van het

en toiletten worden uitgevoerd met mooie keramische vloer-

gebouw. Hier bevinden zich de parkeerplaatsen en de

en wandtegels. De standaard tegel wordt in verschillende

Geluid op de balkons

toegang tot de bergingen. Het binnenterrein is afgesloten

kleuren geleverd zonder meerprijs. Uiteraard kun je al jouw

Afhankelijk van de situering van jouw woning kun je op jouw

door een speedgate, waar alleen bewoners de sleutel van

wensen met de showroom bespreken.

balkon het verkeer op de Vlietlaan in meer of mindere mate

hebben. De hoofdentree van het appartementengebouw

horen. Om jouw buitenruimte zo stil mogelijk te maken, heeft

wordt in de gevel voorzien van een bellentableau met

Kies je eigen keuken

de gemeente geluidsluw asfalt op de Vlietlaan aangebracht.

camera voor de videofooninstallatie. Alle galerijen

Het voordeel van nieuwbouw is dat je alles precies kunt

Hierdoor hoor je aanmerkelijk minder verkeer. Wellicht is dit

langs het binnenterrein worden voorzien van metalen

inrichten zoals je zelf wilt. Dat geldt ook voor de meest

voor jou iets om op te letten bij de koop van jouw woning in

lamellenhekwerken.

centrale plek in huis: de keuken. Omdat een keuken een

Binnenrijk. Uiteraard voldoen alle woningen aan de regels die

persoonlijk keuze is, is deze niet standaard opgenomen

de wet geluidshinder aan nieuwbouwwoningen stelt.

Lift, trappenhuis en hallen

in de woning. Wel is er voor elk type woning samen met

De appartementen zijn bereikbaar via twee trappenhuizen

Bruynzeel Keukens in Barendrecht een aanbiedingskeuken

EPC en duurzame bron

en één lift. Dit betreft een energiezuinige elektrisch

ontworpen die perfect bij jouw woning past. Natuurlijk kun

De woningen hebben allemaal een EPC van 0. De EPC

aangedreven lift, geschikt voor dertien personen. De

je dit ontwerp volledig naar jouw smaak aanpassen. Voor

(Energie Prestatie Coëfficiënt) geeft aan hoe energiezuinig

lift is voorzien van een intercomtoestel met spreek-/

iedere stijl en binnen elk budget creëert Bruynzeel Keukens

een nieuwbouwwoning is. Deze waarde wordt berekend aan

luisterverbinding naar een 24-uurs bezette post. De vloeren

Barendrecht samen met jou een droomkeuken.

de hand van bouwkundige en installatietechnische gegevens.

in de entreehal en op de verdiepingen worden netjes

Hoe lager de waarde, des te beter is de energieprestatie.
Jouw persoonlijke invulling

De afgelopen jaren is de toegestane EPC gedaald van 0,8

Natuurlijk heb je je eigen ideeën over wonen, wooncomfort,

naar 0,6 en inmiddels al naar 0,4. De komende jaren zal

Comfortabel en compleet

stijl en inrichting. In het ontwerp van de woningen is al zoveel

de EPC verder aangescherpt worden. Jouw woning is dus

Jouw woning wordt compleet opgeleverd met:

mogelijk rekening gehouden met verschillende woonwensen.

goed voorbereid op de toekomst! Dat betekent dat jouw

• Een warmtepomp

Een aantal opties is al voor je bedacht en uitgewerkt. De

energielasten een stuk lager zijn dan bij een bestaande

• Vloerverwarming en vloerkoeling

verkoopbegeleider van de aannemer helpt je graag om je

woning. Een groot voordeel is ook dat je extra kunt lenen voor

• Compleet ingerichte badkamer en toilet

ideeën uit te werken. Ook een bezoek aan de showrooms

deze duurzame woning! De woningen worden ‘all-electric’

• Alle wanden worden behangklaar afgewerkt 			

van de aannemer kan je op goede ideeën brengen. Bij de

uitgevoerd: er komt geen gasaansluiting. Met behulp van een

(met uitzondering van de meterkast, techniekruimten en

sanitair- en tegelshowroom kun je je eigen keuzes maken en

bodemwarmtepomp en vloerverwarming wordt jouw woning

onbenoemde ruimten).

naar eigen smaak de badkamer en toiletten aanpassen.

niet alleen verwarmd, maar in de zomer ook gekoeld! De

afgewerkt en de wanden worden voorzien van sauswerk.

duurzame installatie kan zowel gekocht als geleased worden.
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Materialen, kleuren en afwerking
APPARTEMENTEN
PLAFOND

spuitpleisterwerk

wit

WANDEN

behangklaar

-

BINNENKOZIJNEN

staal

wit

BINNENDEUREN

opdek

wit

VLOERTEGELS

keramisch 33 x 33 cm

kleur: keuze koper

WANDTEGELS

keramisch 25 x 33 cm

kleur: keuze koper

VLOER

WAND

PLAFOND

HAL

dekvloer

behangklaar

structuurspuitwerk

METERKAST

onafgewerkt

onafgewerkt

onafgewerkt

TOILET

vloertegels volgens monster

wandtegels volgens monster tot ca.

structuurspuitwerk

		

1250+vloer, overige structuurspuitwerk

WOONKAMER

dekvloer

behangklaar

structuurspuitwerk

WOONKEUKEN

dekvloer

behangklaar

structuurspuitwerk

SLAAPKAMERS

dekvloer

behangklaar

structuurspuitwerk

BADKAMER

vloertegels volgens monster

wandtegels volgens monster

		

tot onderkant plafond

structuurspuitwerk

BERGING (techniek)

dekvloer

behangklaar

structuurspuitwerk

BERGING (techniek) (type A3 en A4)

dekvloer

behangklaar

structuurspuitwerk

BERGING (kast) (type A3 en A4)

dekvloer

behangklaar

structuurspuitwerk

BALKONS

beton

schoon metselwerk

prefab beton

PLAFOND

spuitpleisterwerk

wit

WANDEN M.U.V. BETEGELDE WANDEN

behangklaar

-

WONINGEN

WANDEN BERGING

behangklaar

BINNENKOZIJNEN

metaal

wit

BINNENDEUREN

hout

wit

VLOERTEGELS (BADKAMER)

keramisch 33 x 33 cm

n.t.b.

WANDTEGELS (BADKAMER)

keramisch 25 x 33 cm

n.t.b.

VENSTERBANKEN

kunststeen

crème gemêleerd

TRAPPEN

hout

wit gegrond

TRAPLEUNINGEN

hardhout

onbehandeld

			
VLOER

WAND

PLAFOND

ENTREE

dekvloer

behangklaar

structuurspuitwerk

METERKAST

onafgewerkt

onafgewerkt

onafgewerkt

WOONKEUKEN

dekvloer

behangklaar

structuurspuitwerk

HAL

dekvloer

behangklaar

structuurspuitwerk

KAST

dekvloer

behangklaar

structuurspuitwerk

TOILET BEGANE GROND

vloertegels volgens monster

wandtegels volgens monster tot ca.

structuurspuitwerk

			

1250+vloer, overige structuurspuitwerk			

BERGING (techniek)

dekvloer

behangklaar

structuurspuitwerk

WOONKAMER

dekvloer

behangklaar

structuurspuitwerk

OVERLOOP

dekvloer

behangklaar

structuurspuitwerk

SLAAPKAMERS

dekvloer

behangklaar

structuurspuitwerk

BADKAMER

vloertegels volgens monster

wandtegels volgens monster

structuurspuitwerk

			

tot onderkant plafond

DAKTERRAS

buitenstucwerk/metselwerk

betontegels
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Toegewijd team Binnenrijk

Timpaan: ontwikkelen
met aandacht
De woningbehoefte in West- en Midden-Nederland is groot, zowel onder starters,
gezinnen, kleine huishoudens, ouderen als zorgbehoevenden. Timpaan ontwikkelt
eigentijdse woningen en vernieuwende woonconcepten die voldoen aan die behoefte.
In kernen, dorpen en stedelijke wijken. Of het nou gaat om een Smartwoning, een
transformatie of gebiedsontwikkeling op maat; Timpaan biedt creatieve oplossingen
voor complexe woonvraagstukken. Onze missie daarbij is om hoogwaardig wonen voor
ieder mens mogelijk te maken.
Elke gemeenschap heeft zijn eigen verhaal. Wij houden rekening met de identiteit en
de historie van de bestaande omgeving op alle locaties waar wij ontwikkelen. Daarbij
luisteren we naar de lokale bewoners en gebruikers. Wat vinden zij belangrijk? Timpaan
levert innovatieve oplossingen die zorgen voor draagvlak. Op deze wijze dragen wij
met onze projecten niet alleen bij aan prettig wonen, maar ook aan de vitaliteit van de
leefomgeving.
Ontwikkelen is mensenwerk. Timpaan is een compacte, onafhankelijke organisatie,
met een persoonlijke benadering. Opdrachtgevers van Timpaan zijn vaak enthousiast
over ons meedenkend vermogen. We kunnen hierbij bouwen op een sterk netwerk
van relaties en partners die ieder in hun vakgebied het verschil kunnen maken. Een
partnership dat meerwaarde creëert.
Timpaan is niet zomaar een ontwikkelaar. Onze rendementen komen niet terecht
bij aandeelhouders maar vloeien terug in een stichting. Het stichtingsbestuur
bepaalt jaarlijks aan welke maatschappelijke relevante projecten die wordt besteed.
Wij gebruiken onze winst ook om innovaties te stimuleren, zoals betaalbare
woonconcepten of duurzame gebiedsontwikkeling. Zo werken we al vele jaren en daar
zijn we trots op. Wij noemen dit: ontwikkelen met aandacht. Oprechte aandacht voor
de samenleving, de eindgebruiker, onze klant, onze partners en de omgeving waarin
we werken. Daar doen we het voor.
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AMARE Vastgoed:
woningen die passen
bij Ridderkerk
AMARE Vastgoed is een projectontwikkelaar met Ridderkerkse roots. Ons kantoor is
gevestigd in Ridderkerk en we hebben al eerder een woningbouwproject in ’t Zand
ontwikkeld. We kennen de mensen, wensen en plekken in deze omgeving en zijn gedreven
om woningen te ontwikkelen die hierbij passen. We zijn enthousiast over Binnenrijk omdat
we met de schaal van de gebouwen en de woningen aansluiten bij het dorpse karakter
van Ridderkerk én een nieuwe parkachtige omgeving toevoegen waar de toekomstige
bewoners en iedereen in de buurt van kan genieten. Het worden prachtige woningen, dicht
bij de winkels en met het openbaar vervoer voor de deur. Wij zijn er trots op!
Met veel enthousiasme en creativiteit geven we advies over vastgoedprojecten en
(her)ontwikkelen we ook zelf woningen en gebieden. Dat doen we in nauwe samenwerking
met alle betrokken partijen en door goed te luisteren naar onze klanten en eindgebruikers.
Dat alles uiteraard met respect voor de locatie en het milieu. Wij vinden het belangrijk alle
partijen en hun belangen in een vroeg stadium te kennen en vervolgens in samenwerking
met hen tot een breed gedragen visie en een geslaagd plan komen. Het succes is naar onze
mening zo groot als de kracht van de samenwerking.
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Bouwbedrijf
Wagemakers: samenspel
bepaalt het resultaat
Bouwbedrijf Wagemakers is actief is in de woningbouw, utiliteitsbouw en renovatie/groot
onderhoud. We werken vakkundig, efficiënt en vooral: met oog voor elkaar. We werken
goed samen met mede-investeerders, onderaannemers, architecten en opdrachtgevers.
De bouwwereld staat bekend als een traditionele sector die wordt gedomineerd door
het spanningsveld tussen ‘prijs’ en ‘product’. Als er echter één sector is waarin het begrip
‘dienstverlening’ volledig tot zijn recht kan komen, is het de bouw wel. Bouwen is immers
een complex proces dat draait om een zorgvuldige afstemming tussen tal van disciplines.
Daarbij moet het niet alleen draaien om de prijs en het eindresultaat, maar ook - juist - om
de weg naar dat eindresultaat toe.
Voor Bouwbedrijf Wagemakers zijn samenwerking en betrokkenheid dan ook cruciale
pijlers. Al sinds de oprichting van ons familiebedrijf - in 1946 - houden wij sterk vast
aan deze benadering. Dit vanuit de overtuiging en de ervaring dat het bouwproces pas
een maximaal resultaat oplevert bij een optimaal samenspel tussen alle betrokkenen.
Niet alleen in woorden, maar ook in daden. We kijken ernaar uit samen een prachtig
eindresultaat op te leveren in Binnenrijk!
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Heren 5 architecten:
de menselijke maat
als ijkpunt
Wij ontwerpen leefomgevingen voor mensen met dromen, verlangens, behoeften en eisen.
We zien het als onze missie om wijken en buurten mooier, beter en gezonder te maken.
Om leefomgevingen te creëren waarmee mensen zich graag identificeren. Tegelijkertijd
willen we dat die leefomgeving ook vraagstukken rond mobiliteit, demografie, inclusie,
energiebesparing en klimaatverandering oplost. In dat speelveld van opgaven, eisen en
wensen voelen wij ons als een vis in het water. Wij zetten dromen om in daden.
Elk project vertelt een verhaal. De mens lééft in dat verhaal. Daarom luisteren wij goed
naar de bewoners en gebruikers, we signaleren drijfveren en dromen, we onderzoeken
trends en ontwikkelingen, we zoomen in op de locatie en de opgaven. Die elementen
brengen we samen in één integraal ontwerp. Wij dragen hierbij een maatschappelijke
verantwoordelijkheid. Wij creëren de context voor een gezond en prettig dagelijks leven,
niet alleen hier en nu, maar ook morgen en overmorgen. Wij zijn trots op de leef-, werk en
publieke omgevingen die wij ontwerpen en waar mensen van houden.
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Ontwikkeling:

Aannemer:

Disclaimer
De verkoopdocumentatie is met de grootste zorg samengesteld, aan de hand van gegevens zoals die ten
tijde van het samenstellen van deze brochure bekend waren. Desondanks maken wij een voorbehoud ten
aanzien van eventuele wijzigingen die onder andere voortkomen uit eisen en
wensen van overheden en/of nutsbedrijven. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Timpaan Hoofddorp B.V.
Polarisavenue 132
2132 JX Hoofddorp
T 0232 001 600
E info@timpaan.nl

AMARE Vastgoed b.v.
Verlengde Kerkweg 25
2985 AZ Ridderkerk
T 06 51 56 40 57
E info@amarevastgoed.nl

Architect:

Makelaar:

Bouwbedrijf Wagemakers
Galliërsweg 21
5349 AT Oss
T 0412 622 423
E info@bouwbedrijfwagemakers.nl

Het ontwikkelen van een nieuwbouwlocatie is een dynamisch proces dat voortdurend aan verandering
en verﬁjning onderhevig is. De omgevingsschetsen zijn dan ook niet meer dan een momentopname.
Wijzigingen met betrekking tot de situering van omliggende bebouwing, groenstroken, voet- en
ﬁetspaden, parkeervoorzieningen, bovengrondse nutsvoorzieningen en dergelijke kunnen zich dan ook
voordoen.
De inrichtingen van de plattegronden zijn een vrije impressie van de illustrator en wijken mogelijk af
van het standaard afwerkingsniveau. Aan de impressies, maatvoeringen en sfeerplattegronden kunnen
zodoende geen rechten worden ontleend (ook niet qua kleurstelling). Voor de juiste informatie wordt
verwezen naar de tot de contractstukken behorende verkooptekeningen en technische omschrijving.

Heren 5 architecten bv bna
Tt. Vasumweg 152
1033 SH Amsterdam
T 020 555 01 55
E architecten@heren5.nl

Ooms Makelaars Dordrecht B.V.
Johan de Wittstraat 40
3311 KJ Dordrecht
T 078 614 43 33
E dordrecht@ooms.com
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