
48 woningen in de groenste buurt van de Hoeksche Waard

Fase 1

wonenintgroen.nl

Fase 1



Hoor de vogels fluiten,

het ritselen van de bladeren.

Ervaar de rust, ruimte, vrijheid

en toch zo dicht bij

karakteristieke dorpen, haventjes,

hier en daar een boerderij.

In ’t groen wonen mens en natuur

in harmonie.
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Welkom in 
’t groen 

Hier woon je echt in ’t groen. Meer dan de helft van het project biedt namelijk ruimte aan groen en water. De levendige beplanting, 
waterrijke zones, natuurlijke paden en afwisselende bebouwing bieden een gemoedelijke en gevarieerde woonomgeving.
Waar je heerlijk kunt wandelen, waar de kinderen uit de buurt zorgeloos met elkaar kunnen spelen, waar je andere mensen
ontmoet en waar je écht thuiskomt.  

Het ontwerp van ’t groen is geïnspireerd op het eeuwenoude boerenerf, dat zich kenmerkt door een speelse overgang van een 
statige entree naar een natuurlijke en meer vrije achterzijde. Dit komt terug in drie woonsferen: De Laan, De Waard en De Kreek.
Het plan sluit naadloos aan op de bestaande identiteit van het gezellige en karakteristieke dijkdorp Heinenoord.   

‘t groen kent een parkachtige bebouwing, waarin Vrijstaande woningen, Twee-onder-een-kapwoningen, Erfwoningen, 
Boerderijwoningen en Laanwoningen elkaar afwisselen. Subtiele verschillen in materiaal, kleur en gevelafwerking geven de wijk een 
levendige uitstraling, die perfect combineert met de natuurlijke omgeving. Alles is in balans. Dat geeft rust en voelt als thuiskomen.  

Impressie Erfwoningen en Twee-onder-een-kapwoningen aan De Waard, bouwnummers 44 t/m 54
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Karakteristieke dorpen en gezellige havenplaatsjes  
De woonwijk vormt straks de nieuwe entree van Heinenoord. 
Het dorp ligt aan de Oude Maas en in het hart van het 
Nationaal Landschap Hoeksche Waard. Je vindt er onder 
andere een buurtsuper, bakker, snackbar, overdekte sporthal, 
het Museum Hoeksche Waard en één van de betere 
restaurants van de Hoeksche Waard: ’t Land van Wale. 
 

Voor de boodschappen kan 
je terecht net buiten het dorp 
in een klein winkelcentrum 
of bij één van de vele 
boerderijwinkels. Voor een meer 
uitgebreide winkelbeleving 
kun je terecht in het gezellige 
havenplaatsje Oud-Beijerland. 
Hier vind je een divers aanbod 
van bekende winkelketens, 
unieke boetiekjes, verschillende 
supermarkten en diverse 
gezellige horeca. 

Goede bereikbaarheid  
Heinenoord ligt centraal in de driehoek Rotterdam, Moerdijk & Antwerpen 
en heeft een directe verbinding met de Drechtsteden. Zo ben je met 
de auto binnen 15 minuten in Rotterdam en 20 minuten in Dordrecht. 
Daarnaast ligt Heinenoord Busstation in de directe omgeving van ’t groen 
en stap je zo op de bus richting Rotterdam. Ver weg van alle drukte en 
toch zo dichtbij. Het maakt Heinenoord tot de ideale woonlocatie.  

Altijd wat te doen  
In de Hoeksche Waard is altijd van alles te doen. Zo zijn er 
talloze mogelijkheden voor (natuur)recreatie. Op slechts vier 
kilometer afstand van Heinenoord ligt het Recreatieoord 
Binnenmaas met verschillende speelattracties en een groot 
buitenbad. Tijdens zomerse dagen kun je ook lekker afkoelen 
bij één van de strandjes die de Hoeksche Waard rijk is. 

Dorpse charme 
in ’t groen 

Heinenoord

Rotterdam

Barendrecht

OUDE MAAS

A29

A29

A217

A217

Oud-Beijerland
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De Laan

De Kreek

De Waard

Het project bestaat in totaal uit 142 duurzame woningen, die in 
meerdere fases worden opgeleverd. Fase 1 bestaat uit 48 koopwoningen 
en 20 huurwoningen verdeeld over 10 typen. De woningen zijn verdeeld 
over de verschillende woonsferen: De Laan, De Waard en De Kreek. 

De Laan vormt een waardige entree van de wijk door een met bomen 
omzoomde ‘oprijlaan’. Aan weerszijden van de laan staan Twee-onder-
een-kapwoningen en Laanwoningen met diepe achtertuinen.

De Waard vormt de groene zone van het gebied, geïnspireerd op het 
rivierenlandschap met een rijkelijk gevarieerde flora en fauna.
De bebouwing is één met het parkachtige landschap. Om de
overgang tussen de publieke ruimte en privé te accentueren, wordt er 
gewerkt met hoogteverschillen en een hofjesstructuur met Erfwoningen.  

De Kreek biedt wonen aan het water omringd door groen. Hier staan 
voornamelijk Twee-onder-een-kapwoningen, Boerderijwoningen en 
Erfwoningen. Het water vormt een natuurlijke buffer tussen de nieuwbouw 
en bestaande bebouwing. De brede, losse opzet borgt de privacy en 
kwaliteit van het uitzicht van zowel huidige als nieuwe bewoners. 

Wonen
in ’t groen 

Duurzaam wonen   
Wonen in ’t groen is wonen in én met respect voor de natuur. De woningen 
worden duurzaam gebouwd, onder andere door toepassing van 
zonnepanelen, een warmtepomp en hoogwaardige isolatie. De groen- en 
waterrijke omgeving maakt de woonwijk klimaatbestendig en veerkrachtig. 
Er worden extra klimaatadaptieve maatregelen toegevoegd in de vorm van 
bijvoorbeeld waterdoorlatende verhardingen, sedum- en grasdaken en 
waterbufferzones. Er is daarnaast veel aandacht voor biodiversiteit door 
toepassing en behoud van inheemse (lokale) soorten beplanting.
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Bouwnummer:
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Erfwoningen

Wonen  
  in een 
sfeervol 
hofje 
Verscholen tussen het groen van De Kreek en 
De Waard liggen de Erfwoningen. Bijzonder is 
het gebruik van dakpannen als gevelbekleding, 
waardoor het dak deels optisch doorloopt 
in de gevel. De woningen hebben een 
riante achtertuin. De achtertuin van de vier 
Erfwoningen in De Kreek grenst aan het water.

De pergola aan de voorzijde van de woning 
accentueert op speelse wijze de overgang 
tussen privé en het gemeenschappelijk erf. 
Het gemeenschappelijk erf heeft hierdoor de 
uitstraling van een knus hofje. Hier rijden geen 
auto’s. Hoe lekker is het als de kinderen zo 
vanuit de voordeur zorgeloos kunnen spelen?

Achter de gevels van deze authentieke 
Erfwoningen gaat het modernste leefcomfort 
schuil. De duurzame installaties zorgen voor 
een aangenaam binnenklimaat, wat het 
weer buiten ook is. De woningen hebben 
een riante woonkamer annex leefkeuken, 
drie slaapkamers, een ruime badkamer en 
een zolder met ruimte voor bijvoorbeeld een 
logeerkamer of werkplek. 

Impressie Erfwoningen aan De Waard, 
bouwnummers 44 t/m 48
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Erf
hoekwoning

• Woonoppervlakten van circa 121 m² 
• Perceeloppervlakten van circa 190 tot 280 m² 
• Beukmaat (breedte) 5,4 meter 
• 3 slaapkamers 
•  Voor- en zijtuin met pergola en riante achtertuin. 

De achtertuin heeft een tuindiepte van circa 12 
tot 19 meter. 

•  Bouwnummers 1 en 4 beschikken over een 
aangebouwde berging. De bergingen van 
bouwnummer 2 en 3 bevinden zich naast 
bouwnummer 4. De overige woningen hebben 
een aparte berging in de tuin.

Uitgelichte bouwnummers: 1, 4, 31, 34, 44, 48, 49 & 52

34
44

5249

48

01 04

31

GSPublisherVersion 0.3.100.100

begane grond

VOORBEELD WONING BNR. 34
SCHAAL 1:50

Impressie Erfwoning, bouwnummer 1

Alle verkooptekeningen van de 
individuele woningen zijn te 
downloaden via de projectwebsite.

De getoonde plattegronden zijn een 
impressie. Aan getoonde inrichting 
kunnen geen rechten ontleend worden.
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GSPublisherVersion 0.3.100.100

GSPublisherVersion 0.3.100.100

2e verdieping

VOORBEELD WONING BNR. 34
SCHAAL 1:50

1e verdieping

VOORBEELD WONING BNR. 34
SCHAAL 1:50

De zolder wordt als onbenoemde 
ruimte opgeleverd.
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Erf
tussenwoning

• Woonoppervlakten van circa 121 m² 
• Perceeloppervlakten van circa 115 tot 150 m² 
• Beukmaat (breedte) 5,4 meter 
• 3 slaapkamers 
•  Voortuin met pergola en riante achtertuin. 

De achtertuin heeft een tuindiepte van circa 11 
tot 16 meter. 

•  Bouwnummers 2 en 3 beschikken over een 
aangebouwde berging, die naast bouwnummer 
4 gesitueerd is. De overige woningen hebben 
een aparte houten berging in de tuin.

Uitgelichte bouwnummers: 2, 3, 32, 33, 45, 46, 47, 50 & 51

GSPublisherVersion 0.3.100.100

begane grond

VOORBEELD WONING BNR. 2
SCHAAL 1:50

Impressie Erfwoning, bouwnummer 1

5150

454647

02 03

33 32

Alle verkooptekeningen van de individuele woningen 
zijn te downloaden via de projectwebsite.
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GSPublisherVersion 0.3.100.100

GSPublisherVersion 0.3.100.100

2e verdieping

VOORBEELD WONING BNR. 2
SCHAAL 1:50

1e verdieping

VOORBEELD WONING BNR. 2
SCHAAL 1:50

De zolder wordt als onbenoemde 
ruimte opgeleverd.
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Boerderijwoningen 

De Boerderijwoningen in De Kreek voeren je terug naar 
het idyllische plattelandsleven van vroeger, maar wel 
met alle moderne gemakken van nu. De gevels zijn 
bekleed met zwarte houten planken, zoals het achterhuis 
van een traditionele boerderij. Een opvallend detail zijn 
de raampartijen die van onder tot boven optisch door 
lijken te lopen en zijn voorzien van een Frans balkon. De 
ruimere hoekwoningen zijn geïnspireerd op de klassieke 
kapschuur en hebben een stoer uiterlijk.

Geniet in de royale woonkamer of de achtertuin 
van het uitzicht over het water. Zie hoe de natuur 
langzaam ontwaakt en ervaar de rust en ruimte. De 
Boerderijhoekwoningen kenmerken zich door een grote 
open woonkeuken met openslaande deuren. Binnen 
en buiten gaan naadloos in elkaar over. De duurzame 
installaties bieden een aangenaam wooncomfort. Zo 
profiteer je het hele jaar door van een aangenaam en 
constant binnenklimaat. 

Voor het ontwerp van de hoekwoningen, gelegen aan 
het water, is de traditionele kapschuur een belangrijke 
inspiratiebron. De zwarte houten gevelbekleding geeft 
de woning een stoere look en maakt het boerderijgevoel 
compleet. Vanuit de achtertuin heb je een prachtig uitzicht 
over het water. Het brede water vormt een natuurlijke 
afscheiding met de bestaande bebouwing aan de 
overzijde. Door de ruime opzet en groene omgeving 
blijven privacy en de kwaliteit van het uitzicht behouden.
De tussenwoningen hebben aan de voorzijde onder het 
keukenraam een verbrede ‘vensterbank’, waar een leuk 
zitje gecreëerd kan worden. Zo kan je hier heerlijk in alle 
rust genieten van je kopje koffie.

Hier 
ervaar je 
rust en 
ruimte 

Impressie Boerderijwoningen en Twee-onder-een-kapwoningen 
aan De Kreek, bouwnummers 10 t/m 17
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Boerderij
hoekwoning

GSPublisherVersion 0.3.100.100

• Woonoppervlakten van circa 153 m²
• Perceeloppervlakten van circa 190 tot 210 m²
• Beukmaat (breedte) 5,7 meter
•  4 slaapkamers (waarvan 1 slaapkamer 

met inloopkast)
•  Voortuin en riante achtertuin. De achtertuin 

bevindt zich aan het water en heeft een 
tuindiepte van circa 13 tot 15 meter.

•  De berging is aangebouwd aan de voorzijde 
van de woning.

Uitgelichte bouwnummers: 12 & 17

12

17

Impressie Boerderijwoning, bouwnummer 12Alle verkooptekeningen van de individuele woningen 
zijn te downloaden via de projectwebsite. begane grond

VOORBEELD WONING BNR. 12
NIET OP SCHAAL
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2e verdieping

VOORBEELD WONING BNR. 12
NIET OP SCHAAL

GSPublisherVersion 0.3.100.100

GSPublisherVersion 0.3.100.100

1e verdieping

VOORBEELD WONING BNR. 12
NIET OP SCHAAL
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Boerderij
tussenwoning

• Woonoppervlakten van circa 128 m²
• Perceeloppervlakten van circa 150 tot 180 m²
• Beukmaat (breedte) 5,7 meter
• 3 slaapkamers
•  Voortuin en riante achtertuin. De achtertuin bevindt zich aan het 

water en heeft een tuindiepte van circa 14 tot 16 meter.
•   De bergingen bevinden zich naast bouwnummer 12.

Uitgelichte bouwnummers: 13, 14, 15 & 16

13

14

15

16

begane grond

VOORBEELD WONING BNR. 13
SCHAAL 1:50

GSPublisherVersion 0.3.100.100

Impressie Boerderijwoning, bouwnummer 12

Alle verkooptekeningen van de individuele woningen 
zijn te downloaden via de projectwebsite.
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2e verdieping

VOORBEELD WONING BNR. 13
SCHAAL 1:50

GSPublisherVersion 0.3.100.100

GSPublisherVersion 0.3.100.100

1e verdieping

VOORBEELD WONING BNR. 13
SCHAAL 1:50

De zolder wordt als onbenoemde 
ruimte opgeleverd.
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Nieuw
leven in
’t groen

30 31



De klassieke, statige architectuur toont het 
deftige gezicht van de wijk. Dit is een waardige 
binnenkomer. Of in dit geval: thuiskomer, want zodra 
je De Laan binnenrijdt, word je getrakteerd op een 
fijne, groene omgeving. Door de ruime opzet van het 
plan woon je zowel voor als achter lekker vrij. 

De gevel van de Laanwoningen is uitgevoerd
in traditionele rode baksteen, zoals je dit ook veel 
terugziet in de bestaande bebouwing in Heinenoord.

Twee hoekwoningen springen extra in het oog 
dankzij het verhoogde dak. Bovendien bieden 
de hoekwoningen meer eigen buitenruimte. De 
woningen hebben een royale woonkamer annex 
leefkeuken, drie slaapkamers en een zolder met 
ruimte voor een logeerkamer of werkplek. De 
duurzame installaties en bouwmethoden zorgen 
bovendien voor een zeer aangenaam wooncomfort. 

Een
waardig 
entree 

Laanwoningen

Impressie Laanwoningen en Twee-onder-een-kapwoningen
aan De Laan, bouwnummers 63 t/m 68
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Laan 
hoekwoning

• Woonoppervlakten van circa 128 tot 132 m²
• Perceeloppervlakten van circa 190 tot 240 m²
• Beukmaat (breedte) 5,7 meter
• 3 slaapkamers
•  Voortuin en achtertuin. De achtertuin heeft een tuindiepte van 

circa 12 tot 17 meter.
•  Bouwnummer 62 en 63 beschikken over een aangebouwde berging. 

De overige woningen hebben een vrijstaande houten berging in de tuin.

Uitgelichte bouwnummers: 59, 62, 63 & 66

59

62

63

66

GSPublisherVersion 0.3.100.100

begane grond

VOORBEELD WONING BNR. 62
SCHAAL 1:50

Impressie Laanwoning, bouwnummer 62

Alle verkooptekeningen van de individuele woningen 
zijn te downloaden via de projectwebsite.
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GSPublisherVersion 0.3.100.100

GSPublisherVersion 0.3.100.100

2e verdieping

VOORBEELD WONING BNR. 62
SCHAAL 1:50

1e verdieping

VOORBEELD WONING BNR. 62
SCHAAL 1:50

De zolder wordt als onbenoemde 
ruimte opgeleverd.
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Laan 
tussenwoning

• Woonoppervlakten van circa 128 m²
• Perceeloppervlakten van circa 130 tot 180 m²
• Beukmaat (breedte) 5,7 meter
• 3 slaapkamers
•  Voortuin en achtertuin. De achtertuin heeft 

een tuindiepte van circa 12 tot 17 meter.
• Berging in de tuin

Uitgelichte bouwnummers: 60, 61, 64 & 65

60

61

64

65

begane grond

VOORBEELD WONING BNR. 61
SCHAAL 1:50

Impressie Laanwoning, bouwnummer 62

Alle verkooptekeningen van de individuele woningen 
zijn te downloaden via de projectwebsite.

GSPublisherVersion 0.3.100.100
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GSPublisherVersion 0.3.100.100

GSPublisherVersion 0.3.100.100

2e verdieping

VOORBEELD WONING BNR. 61
SCHAAL 1:50

1e verdieping

VOORBEELD WONING BNR. 61
SCHAAL 1:50

De zolder wordt als onbenoemde 
ruimte opgeleverd.

4140



Eropuit 
in ’t groen 4342



Twee-onder-een-kapwoningen 
aan De Laan 

Aan luxe en comfort geen gebrek in deze statige 
Twee-onder-een-kapwoningen. Fraaie details, 
waaronder het Franse balkonhek en ramen die bijna 
tot aan de grond doorlopen, geven deze woningen 
allure. Eén van de woningen is voorzien van een 
opvallende dwarskap. Hier beschik je ook over een 
uitgebouwde woonkamer. Ideaal als je nog meer 
woonruimte zoekt. Verder hebben de woningen drie 
slaapkamers, een riante badkamer en zolder. 

Ook buiten heb je voldoende ruimte met een voortuin, 
zijtuin en riante achtertuin. Je kunt hier twee auto’s 
kwijt op je eigen terrein. Vanuit de voorzijde van 
de woning kijk je uit op de sfeervolle met bomen 
omzoomde ‘oprijlaan’. De ruime, groene opzet geeft 
een heerlijk gevoel van vrijheid.  

Een 
heerlijk 
gevoel van 
vrijheid 

Impressie Laanwoningen en Twee-onder-een-kapwoningen
aan De Laan, bouwnummers 65 t/m 68
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• Woonoppervlakte van circa 135 m²
• Perceeloppervlakte van circa 370 m²
• Beukmaat (breedte) 6,0 meter
• 3 slaapkamers
•  Voortuin, zijtuin en riante achtertuin. 

De achtertuin heeft een tuindiepte van circa 23 meter.
• Aangebouwde berging en berging in de tuin
• 2 parkeerplaatsen op eigen terrein

Twee-onder-een-kapwoning
aan De Laan
Uitgelicht bouwnummer: 67

67

GSPublisherVersion 0.3.100.100

begane grond

VOORBEELD WONING BNR. 67
SCHAAL 1:50

Impressie Twee-onder-een-kapwoning, bouwnummer 7

Alle verkooptekeningen van de individuele woningen 
zijn te downloaden via de projectwebsite.
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GSPublisherVersion 0.3.100.100

GSPublisherVersion 0.3.100.100

2e verdieping

VOORBEELD WONING BNR. 67
SCHAAL 1:50

1e verdieping

VOORBEELD WONING BNR. 67
SCHAAL 1:50

De zolder wordt als onbenoemde 
ruimte opgeleverd.
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• Woonoppervlakte van circa 172 m² 
• Perceeloppervlakte van circa 360 m² 
• Beukmaat (breedte) 6,0 meter 
• 3 slaapkamers 
•  Voortuin, zijtuin en riante achtertuin. 

De achtertuin heeft een tuindiepte van circa 23 meter. 
• Uitbouw en aparte berging in de tuin 
• 2 parkeerplaatsen op eigen terrein 
• Separaat toilet op de 1e verdieping

GSPublisherVersion 0.3.100.100

Twee-onder-een-kapwoning
aan De Laan dwarskap
Uitgelicht bouwnummer: 68

68

Impressie Twee-onder-een-kapwoning, bouwnummer 41

Indeling bouwnummer 68 is gelijk aan bouwnummer 41. 
De gevel wijkt af van de getoonde plattegrond.
Download de verkooptekening via de projectwebsite. 

begane grond

VOORBEELD WONING BNR. 41
SCHAAL 1:50
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GSPublisherVersion 0.3.100.100

GSPublisherVersion 0.3.100.100

1e verdieping

VOORBEELD WONING BNR. 41
SCHAAL 1:50

2e verdieping

VOORBEELD WONING BNR. 41
SCHAAL 1:50

De zolder wordt als
onbenoemde ruimte opgeleverd.

52 53



5554

Twee-onder-een-kapwoningen 
aan DeWaard 

Midden in de groene zone van De Waard bevinden zich deze fraaie Twee-onder-
een-kapwoningen. De woningen zijn ontworpen in harmonie met de natuur. Niet 
alleen gelet op de verschillende duurzame installaties en bouwmethoden, maar 
ook qua architectuur sluiten de woningen prachtig aan op de natuurlijke omgeving. 
De lichte steen zorgt voor een ruimtelijk en rustig geheel. Een opvallend detail is de 
verticale houten gevelafwerking aan de voorzijde van de woningen in combinatie 
met een pergola. Dit geeft de woningen een speels karakter.

En ruimte om te spelen is hier zeker aanwezig. In je eigen riante tuin of in de wijk, 
waar je talloze mogelijkheden vindt voor natuurrecreatie, ontmoeting, spel en sport. 
Kijk om je heen en geniet van de prachtige omgeving: het is het meer dan waard. 

De Twee-onder-een-kapwoningen zijn uitgevoerd in verschillende varianten, met 
of zonder een dwarskap en uitgebouwde woonkamer. Alle woningen hebben drie 
slaapkamers, een riante badkamer en zolder.

Spelen met 
en in de
natuur  

Impressie Twee-onder-een-kapwoningen aan De Waard, 
bouwnummers 53 & 54

54 55



• Woonoppervlakten van circa 161 tot 172 m² 
• Perceeloppervlakten van circa 310 tot 510 m² 
• Beukmaat (breedte) 6,0 meter 
• 3 slaapkamers 
•  Voortuin met pergola, zijtuin en riante achtertuin. De achtertuin heeft een tuindiepte 

van circa 14 tot 23 meter. 
• Bouwnummers 41 en 54 beschikken over een uitbouw.
• Berging in de tuin
• 2 parkeerplaatsen op eigen terrein 
•  Bouwnummers 41, 42, 53 en 54 beschikken over een separaat toilet op de 1e verdieping.
• Bouwnummer 41, 42 en 54 beschikken over een dwarskap.

Twee-onder-een-kapwoning 
aan De Waard
Uitgelichte bouwnummers: 40, 41, 42, 43, 53 & 54

42

40

41

43

53

54

GSPublisherVersion 0.3.100.100

begane grond

VOORBEELD WONING BNR. 42
SCHAAL 1:50

Impressie Twee-onder-een-kapwoning, bouwnummer 41

Alle verkooptekeningen van de individuele woningen 
zijn te downloaden via de projectwebsite.
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GSPublisherVersion 0.3.100.100

GSPublisherVersion 0.3.100.100

2e verdieping

VOORBEELD WONING BNR. 42
SCHAAL 1:50

1e verdieping

VOORBEELD WONING BNR. 42
SCHAAL 1:50

De zolder wordt als onbenoemde 
ruimte opgeleverd.
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Eindeloze 
avonden in 
’t groen
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Twee-onder-een-kapwoningen 
aan De Kreek 

Kies je voor een woning in De Kreek, dan kies
je voor wonen aan het water.
Het boerenerf als inspiratiebron zie je duidelijk 
terug in het ontwerp van deze eigentijdse Twee-
onder-een-kapwoningen. De zwarte verticale 
houten geveldelen geven de woningen een 
stoer en authentiek karakter. De architectuur sluit 
mooi aan bij de landelijke omgeving. Net als op 
het boerenerf ervaar je ook hier een heerlijke 
vrijheid. De woningen grenzen aan het water en 
worden omringd door een parkachtige natuur. 
Vanuit de riante achtertuin en woonkamer heb 
je een prachtig uitzicht over de kreek. 

Door de ruimtelijke opzet ben je verzekerd van 
voldoende privacy. Zie jij jezelf al zitten tijdens 
een heerlijk ontbijt of een gezellige barbecue 
met vrienden? Of ga lekker onderuit liggen, 
sluit je ogen en luister naar het gezang van de 
watervogels, het zoemen van de bijen en het 
ritselen van de bladeren en het riet. Hier ervaar 
je een serene rust. Binnen zorgen de duurzame 
installaties voor een aangenaam wooncomfort.  

Stoer en 
stijlvol

Impressie Twee-onder-een-kapwoningen en Boerderijwoningen 
aan De Kreek, bouwnummers 10 t/m 13
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• Woonoppervlakten van circa 135 tot 160 m²
• Perceeloppervlakten van circa 330 tot 450 m²
• Beukmaat (breedte) 6,0 meter
• 3 slaapkamers
•  Voortuin, zijtuin en riante achtertuin. De achtertuin 

bevindt zich aan het water en heeft een tuindiepte 
van circa 14 tot 18 meter.

• Aangebouwde berging
• 2 parkeerplaatsen op eigen terrein
•  Bouwnummers 5, 6, 8, 10, 11, 18 en 19 beschikken over 

een separaat toilet op de 1e verdieping.
•  Bouwnummer 8 beschikt over een dwarskap.

Twee-onder-een-kapwoning 
aan De Kreek
Uitgelichte bouwnummers: 5, 6, 7, 8, 10, 11, 18 & 19

05 06 07 08

10

11

18

19

GSPublisherVersion 0.3.100.100

begane grond

VOORBEELD WONING BNR. 5
SCHAAL 1:50

Impressie Twee-onder-een-kapwoning, bouwnummer 7Alle verkooptekeningen van de individuele woningen 
zijn te downloaden via de projectwebsite.
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GSPublisherVersion 0.3.100.100

GSPublisherVersion 0.3.100.100

2e verdieping

VOORBEELD WONING BNR. 5
SCHAAL 1:50

De zolder wordt als onbenoemde 
ruimte opgeleverd.

1e verdieping

VOORBEELD WONING BNR. 5
SCHAAL 1:50
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Impressie Twee-onder-een-kapwoningen en Vrijstaande woning 
aan De Kreek, bouwnummers 7 t/m 9
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Vrijstaande woning 
Impressie Vrijstaande woning, bouwnummer 9

Het is misschien wel één van de mooiste plekjes in ’t groen: de locatie van 
deze Vrijstaande woning in De Kreek. De woning ligt op een hoek, waar de 
kreek ombuigt. Vanuit verschillende kanten van de woning en tuin heb je een 
schitterend uitzicht over het water. Dit verveelt nooit! Geniet tot in de late uurtjes 
van een gezellige barbecue en ontwaak met het ontspannende geluid van de 
natuur. Zie jij jezelf hier al wonen? 

De woning is binnen van alle gemakken voorzien met een ruime woonkamer met 
zijuitbouw, drie slaapkamers, een badkamer, twee afzonderlijke toiletruimtes, 
een zolder en een garage. De buitengevel is aan de bovenzijde bekleed met 
verticale, zwarte planken, als knipoog naar de traditionele boerderij.

Een
bijzonder plekje
in ’t groen 70 71



Vrijstaande 
woning

• Woonoppervlakte van circa 190 m²
• Perceeloppervlakte van circa 560 m²
• Beukmaat (breedte) 6,3 meter
• 3 slaapkamers
• Ruime tuin rondom de woning gelegen aan het water
• Aangebouwde garage
• 2 parkeerplaatsen op eigen terrein
• Grote zolder

Uitgelicht bouwnummer: 9

09

GSPublisherVersion 0.3.100.100

begane grond

VOORBEELD WONING BNR. 9
NIET OP SCHAAL

Impressie Vrijstaande woning, bouwnummer 9

Alle verkooptekeningen van de individuele woningen 
zijn te downloaden via de projectwebsite.
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GSPublisherVersion 0.3.100.100

GSPublisherVersion 0.3.100.100

2e verdieping

VOORBEELD WONING BNR. 9
NIET OP SCHAAL

1e verdieping

VOORBEELD WONING BNR. 9
NIET OP SCHAAL

De zolder wordt als onbenoemde 
ruimte opgeleverd.
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Hoogwaardig 
sanitair

Twee-onder-een-kapwoningen & Vrijstaande woning
• Tegelwerk inbegrepen
• Hangend toilet van Villeroy & Boch, type Architectura
• Elektrische handdoekenradiator
• Vloerverwarming
• Villeroy & Boch wastafel, type Architectura
• Douchecombinatie van Hansgrohe, type Ecostat Comfort

Erfwoningen, Boerderijwoningen & Laanwoningen
• Tegelwerk inbegrepen
• Hangend toilet van Villeroy & Boch, type O.novo compact
• Elektrische handdoekenradiator
• Vloerverwarming
• Villeroy & Boch wastafel, type O.novo compact
•  Douchecombinatie van Hansgrohe, type Crometta Vario/ 

Ecostat 1001CL

Wonen in ’t groen betekent niet alleen een heerlijk buitenleven: 
ook binnen is het volop genieten. Het toilet en de badkamer 
zijn voorzien van hoogwaardig sanitair van gerenommeerde 
merken, zoals Villeroy & Boch en Hansgrohe. Verder zijn de 
ruimtes voorzien van prachtig tegelwerk. Natuurlijk zijn er in 
overleg verschillende extra opties mogelijk. 
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Duurzaam en 
comfortabel wonen
Wonen in ’t groen staat voor wonen met respect voor mens en milieu. 
De woningen zijn uitgerust met verschillende duurzame installaties 
volgens de BENG norm (Bijna Energie Neutraal Gebouwd). Deze 
installaties, waaronder zonnepanelen, een balansventilatie met 
warmteterugwinning (WTW) en een bodemwarmtepomp, zorgen
voor een lage energierekening én dragen ook bij aan een
comfortabel en gezond binnenklimaat. Daarnaast worden
de woningen gasloos opgeleverd.

Installaties:
•  In de woning wordt balansventilatie met 

geïntegreerde warmteterugwinning toegepast (WTW).
• Vloerverwarming in alle verblijfsruimten
• Standaard vier zonnepanelen 
•  Voor verwarmen, koelen en warm water wordt de woning 

voorzien van een bodemwarmtepomp. Deze bodemwarmtepomp 
maakt gebruik van warmte- en koudeopslag in de bodem met 
een gesloten verticale bodemwarmtewisselaar. De bodem-
warmtewisselaar bevindt zich onder, naast of achter de woning. 
De bodemwarmtepomp is in alle woningen standaard opgesteld 
op de begane grond. Alleen bij de Vrijstaande woning is de 
bodemwarmtepomp opgesteld in de berging.

Behangklaar

Erfwoningen, Boerderijwoningen & Laanwoningen
Staal met bovenlicht enkelglas
Twee-onder-een-kapwoningen & Vrijstaande woning
Staal zonder bovenlicht

Erfwoningen, Boerderijwoningen & Laanwoningen
Opdekdeur afgelakt
Twee-onder-een-kapwoningen en Vrijstaande woning
Stompe deur afgelakt

Spuitwerk

Vloerverwarming in verblijfsruimten

Erfwoningen, Boerderijwoningen & Laanwoningen
Wandtegels 250 x 330 mm. tot 1.500 mm hoogte, hierboven structuurspuitwerk 
Twee-onder-een-kapwoningen & Vrijstaande woning
Wandtegels 300 x 600 mm. tot plafond, liggend verwerkt.
Strokenmix (600 x 50/100/150 mm.) op reservoir en achterwand toilet

Erfwoningen, Boerderijwoningen & Laanwoningen
Wandtegels 250 x 330 mm. betegeld tot plafond liggend verwerkt 
Twee-onder-een-kapwoningen & Vrijstaande woning
Wandtegels 300 x 600 mm. tot aan het plafond, liggend verwerkt. Strokenlijst 
(600 x 50/100/150 mm.) op de achterwand van de douche en indien aanwezig 
op reservoir toilet

Erfwoningen, Boerderijwoningen & Laanwoningen
Vloertegels 300 x 300 mm., ter plaatse van de douchehoek voorzien van tegels 
150 x 150 mm.  
Twee-onder-een-kapwoningen & Vrijstaande woning
Vloertegels 600 x 600 mm.

Dichte trappen van begane grond naar 1e verdieping 
Open trappen van 1e verdieping naar 2e verdieping

Wanden

Binnendeurkozijnen

Binnendeuren

Plafond

Verwarmingsinstallatie

Wandtegels toilet

Wandtegels badkamer

Vloertegels toilet en badkamer

Trappen

Wit

Wit

Wit

Mat wit of hoogglans wit

Mat wit of hoogglans wit

Antraciet, Basalt, Hell Grau, Braun, Schlamm, Beige 

Interieur Afwerking

Afwerking

Kleur

Kleur

Baksteen

Houten gevelelementen

Hout, Sapeli Mahonie (FSC mix 70%) met Meranti glaslatten

Hout, Sapeli Mahonie (FSC mix 70%) met Meranti glaslatten

Aluminium

Dakpannen

Zink

Gevel basis

Gevel accenten

Buitenkozijnen

Buitenkozijnen
bewegende delen

Dakraam

Dakbedekking

Hemelwaterafvoer en dakgoten

Bouwnummers 1 t/m 19, 31 t/m 34 en 40 t/m 54: Saffier 
Bouwnummers 5 t/m 11, 18 en 19 (plint): Bruin 
Bouwnummers 59 t/m 68: Rood/Oranje

Bouwnummers 5 t/m 19: Zwart 
Bouwnummers 40, 43 en 53: Sandelwood

Bouwnummers 5 t/m 19: Wit
Bouwnummers 1 t/m 4, 31 t/m 34 en 40 t/m 54: Kwartsgrijs
Bouwnummers 59 t/m 68: Basaltgrijs

Bouwnummers 5 t/m 11, 18 en 19: Antracietgrijs
Bouwnummers 12 t/m 17 en 59 t/m 68: Basaltgrijs
Bouwnummers 1 t/m 4, 31 t/m 34 en 40 t/m 54: Kwartsgrijs

Standaard

Antraciet

Zink

Exterieur
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Colofon
’t groen is een ontwikkeling van:

Meer informatie?
Heb je vragen of opmerkingen?
Neem contact op met de 
makelaars via onderstaande 
contactgegevens.

Atta Makelaars
010-4335710
info@atta.nl

Ooms Veldhoen & Romeijn 
Makelaars
0186-619300
hoekschewaard@ooms.com

Disclaimer:
Aan deze uitgave kunnen geen 
rechten worden ontleend. De teksten, 
sfeerplattegronden en artist impressies 
zijn gebaseerd op de laatst bekende 
gegevens. Deze geven een impressie 
weer. In een aantal impressies en 
sfeerplattegronden zijn meerwerkopties 
verwerkt (zoals een dubbele wastafel). 
Hieraan kunnen geen rechten worden 
ontleend. Een keuken is niet standaard 
inbegrepen in de woning. Zonder 
voorafgaande schriftelijke toestemming 
van de ontwikkelaar is het niet toegestaan 
de inhoud van deze uitgave geheel of 
gedeeltelijk over te nemen of op enige 
andere wijze openbaar te maken.
’t groen wordt gerealiseerd door 
Novaform. Copyright september 2022.

Branding en communicatie:
MASC Vastgoedcommunicatie
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Fase 1

wonenintgroen.nl


