25 nieuwbouwappartementen in Barendrecht

“H OF F E L I J K
WO N E N M ET
J E VO ET E N I N
H ET GRO E N ”
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E XC E L L E N T
WO N E N I N
BA R E N DR EC H T
Barendrecht is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een
populaire woonlocatie. Gelegen aan de zuidzijde van
Rotterdam en omgeven door belangrijke uitvalswegen,
is de ligging ideaal voor wie dicht bij de stad Rotterdam
wil wonen, maar graag geniet van de rust en een groene
omgeving.
Aan de zuidzijde van Oud-Barendrecht is de wijk Vrouwenpolder-Lagewei gesitueerd. Een unieke plek, dicht bij het
centrum van Barendrecht. Deze nieuwe woonwijk is de laatste
grote uitbreidingslocatie van Barendrecht. De Hofdame
komt op een prominente plek te staan en zal het gezicht
van de wijk Vrouwenpolder worden.
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T H U I S , M ET D E S TA D
BI N N EN H A N DBER EI K
Vrouwenpolder wordt begrensd door de Middeldijk, de Kilweg, de Middelweg en de
3e Barendrechtseweg. De Hofdame wordt samen met basisschool Hof van Máxima
de beeldbepalende entree van de wijk. Aan de noordzijde van De Hofdame grenst de
Adrianapolder met karakteristieke eengezinswoningen, en aan de zuidzijde van het
gebied zal Vrouwenpolder fase 5 ontwikkeld worden met grenzend aan het plan
gebied grondgebonden woningen.
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Oude

Maas

De locatie van De Hofdame is ideaal. Met nog geen vijf minuten

Met lekker weer fietst u zo de natuur in naar de Zuidpolder met o.a.

bent u op de snelweg A29 en het centrum van Rotterdam is binnen

kinderboerderij De Kleine Duiker en natuurspeelplaats Barendbos.

twintig autominuten te bereiken. De bus stopt letterlijk voor de deur

Een klein stukje verder ligt recreatiegebied Oude Maas, waar diverse

en in tien minuten fietst u naar het station met directe treinverbindin-

recreatieve voorzieningen te vinden zijn. Golfclub Oude Maas ligt

gen naar Rotterdam en Dordrecht/Breda. Ook het centrum van

bijvoorbeeld op slechts 12 autominuten. Een goede middenweg

Barendrecht is met vijf minuten heel dichtbij. Hier vindt u uitgebreide

tussen een dorps karakter met voorzieningen op afstand en een

voorzieningen zoals supermarkten, winkels, horeca en het theater.

stadse cultuur met alle daarbij behorende hectiek. Op deze plek

En ook het winkelcentrum Carnisse-Veste is met vijf minuten snel

woon je dan ook dicht bij de stad, met alle rust en ruimte die past bij

aan te rijden. Naast het winkelcentrum is ook een gezondheids

landelijk wonen. Een ideale locatie dus!

centrum gevestigd, evenals de polikliniek van het Ikazia ziekenhuis.
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Bring me systeem
• Toegang gebouw middels Bringme badge
• Opent de voordeur voor koeriers en verwijst ze door naar de Bringme box
• Bezoekers worden doorverbonden naar de desbetreffende bewoner middels de
videocom

het ‘Bringme’-systeem

WO N E N O P N I V E AU
Stap binnen in De Hofdame en ervaar de luxe en de ruimte van dit bijzonder architectonisch vormgegeven gebouw. Het gebouw staat letterlijk met zijn voeten in het
groen. Door het gebouw iets ‘op te tillen’ staat het als het ware op een groene terp.
Hierdoor sluit het prachtig aan op de aangrenzende groenstructuur van de Oude
Trambaan. De verhoging in combinatie met het aantrekkelijke groen rondom en aan
het gebouw zorgen ervoor dat de bewoners van de appartementen op de begane grond
veel privacy hebben. Het zorgt er tevens voor dat het gebouw naadloos aansluit op het
omringende landschap.

U komt het gebouw binnen via een royale entree, welke omzoomd is

Het gemak van Bringme:

door aantrekkelijk en levendig groen rondom het gebouw. De entree

• Toegang gebouw middels Bringme Badge

van De Hofdame weerspiegelt de kwaliteit van het gebouw en laat qua

• Bringme opent de voordeur voor koeriers en verwijst ze door

design en afwerking niets te wensen over. Binnen in de gemeenschap-

naar de Bringme Box

pelijke ruimten is duidelijk aandacht besteed aan de inrichting en het

• Ontvang bezoekers op afstand middels de videocom

gebruik van materialen. Zo is de entree voorzien van een hoogwaardige

•D
 e Bringme Bel geeft koeriers en maaltijdbezorgers automatisch

tegelvloer en zijn zowel de gemeenschappelijke hal als de bordessen

instructie om te leveren in de Bringme Box

in het trappenhuis voorzien van tapijt, wat een luxe uitstraling geeft.
Ook beschikt De Hofdame over het unieke ‘Bringme’-systeem.

Vanuit de entree zijn de 25 appartementen te bereiken, welke zijn

Deze digitale conciërge is een all-in-one-oplossing die zorgt voor een

verdeeld over vijf woonlagen. Kies de woning die bij u past; een ruim

ongeëvenaard wooncomfort. Deze slimme privépakketbrievenbus kan

appartement op de begane grond met een groene buitenruimte, of ga

zowel post als pakjes ontvangen en stuurt een berichtje wanneer de

voor een appartement met een weids uitzicht en een groot terras op

postbode is langs geweest. U hoeft nooit meer onnodig naar de brieven-

de bovenste etage.

bus te lopen of thuis te blijven om uw pakket in ontvangst te nemen.
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HIER BENT
U THUIS
In De Hofdame komen meerdere typen appartementen. De appartementen variëren in woonoppervlakte
van ca. 93 tot 130 m2. In de basis is uitgegaan van
driekamerappartementen, welke bij een aantal types
optioneel uit te breiden zijn naar vierkamerappartementen. Alle appartementen beschikken over een
groot eigen terras, een ruime privéberging en minimaal één eigen parkeerplaats in de garage onder het
gebouw. Het is mogelijk om een extra parkeerplaats
af te nemen.

Interieurimpressie type D.

De plattegronden zijn zo ontworpen dat de appartementen
geheel naar eigen smaak en wens in te richten zijn. Vloeren
lopen vloeiend over in plafondhoge ramen, voor een optimale
beleving van licht, openheid, ruimte en uitzicht. Door de lichte
leefruimtes wandelt u naar de moderne badkamer, designkeuken en uw eigen buitenruimte. De Hofdame is een heerlijk
rustige plek waar u zich direct thuis zult voelen.
Op de volgende pagina’s geven wij een impressie weer van de
diverse typen appartementen. Een volledig overzicht van alle
typen appartementen inclusief de plattegronden en bouw
tekeningen vindt u op onze website wonenindehofdame.nl
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C1

T Y PE B1

C1

Bouwnummers: 2 en 7 | Woonoppervlakte: 97 m2
A1

B1

D

E1

D

GBO 2
48,45 m²

GBO 2
48,45 m²

E1

E2

A1

Bouwnummers: 4, 9, 14 en 19 | Woonoppervlakte: 113 m2
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E1

D

GBO 2
48,45 m²
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01 verdieping GO

00 begane grond GO
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F1
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D

D
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B2
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02 tweede verdieping GO

02 tweede verdieping GO

D

E3

D

C2
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E3

C2

E2

C1

B2

F2

B2

F1
B1

F2

A2

02 tweede verdieping GO

02 tweede verdieping GO
01 verdieping GO

Getoonde impressieplattegrond van bouwnummer 4 op de begane grond.

Getoonde impressieplattegrond van bouwnummer 7 op de eerste verdieping.

KENMERKEN

Driekamer hoekappartement
Ruime badkamer
Kookeiland mogelijk
Ligging op het oosten (ochtend- en middagzon)
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schaal 1:?

KENMERKEN

Driekamerappartement
Ruime badkamer
Kookeiland mogelijk
Ligging op het westen (namiddag- en avondzon)
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Interieurimpressie type E3
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00 begane grond GO

B2

01 verdieping GO

02 tweede verdieping GO

D

E3

C2
D

T Y PE C 2

T Y PE B 2

P3

C2
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D

E3

P2

E3

C2

F2

Bouwnummers: 13 en 18 | Woonoppervlakte: 117 m

2
B2

F2

P1

Bouwnummers: 12 en 17 | Woonoppervlakte: 119 m2

P4

B2

F2

02 tweede verdieping GO

02 tweede verdieping GO

D

E3

C2

D

E2

C1
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F2

F1
B1

A2

02 tweede verdieping GO

01 verdieping GO

Getoonde impressieplattegrond van bouwnummer 12 op de tweede verdieping.

Getoonde impressieplattegrond van bouwnummer 18 op de derde verdieping.
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KENMERKEN

Driekamer hoekappartement
Ruime badkamer
Kookeiland mogelijk
Ligging op het zuidwesten (ochtend-, middag- en avondzon)
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KENMERKEN

Driekamer hoekappartement
Ruime badkamer
Kookeiland mogelijk
Ligging op het zuiden (ochtend- en middagzon)
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B1

B1

00 begane grond GO

C1

T Y PE E1 & E 3

Bouwnummers: 5, 15 en 20 | Woonoppervlakte: 121 - 125 m2
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D
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D
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D
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B1

Bouwnummers: 16 en 21 | Woonoppervlakte: 126 m2
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D
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D
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02 tweede verdieping GO
02 tweede verdieping GO
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E3
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D
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F2

F1
B1

A2

02 tweede verdieping GO

01 verdieping GO

Getoonde impressieplattegrond van bouwnummer 16 op de tweede verdieping.
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Getoonde impressieplattegrond van bouwnummer 5 op de begane grond.

KENMERKEN

Afgesloten eetkamer mogelijk
Ruime badkamer
Kookeiland mogelijk
Zicht op het omringend groen
Ligging op het westen (namiddag- en avondzon)
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KENMERKEN

Vierkamer hoekappartement
Extra werkkamer mogelijk
Ruime badkamer
Kookeiland mogelijk
Ligging op het noordoosten (ochtendzon)
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Interieurimpressie type F1
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B2

F2

P1

P4

02 tweede verdieping GO
00 begane grond GO

D

01 verdieping GO
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D

C2
D
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B2

B2

F2

F2

Bouwnummer: 11 | Woonoppervlakte: 92 m2

P1
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P3
P2
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Bouwnummers: 24 | Woonoppervlakte: 127 m2

D
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02 tweede verdieping GO

02 tweede verdieping GO
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D

E3
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F2

F1
B1

A2

02 tweede verdieping GO

01 verdieping GO

Getoonde impressieplattegrond van bouwnummer 24 op de vierde verdieping.

Getoonde impressieplattegrond van bouwnummer 11 op de eerste verdieping.

KENMERKEN

Vierkamer hoekappartement
Ruime badkamer met optioneel
directe toegang tot hoofdslaapkamer
Kookeiland mogelijk
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Groot terras van 40 m2
Ligging op het noordwesten (ochtend- en
avondzon)

schaal 1:?

KENMERKEN

Driekamer hoekappartement
Ruime badkamer
Groot terras van 40 m2
Ligging op het noordoosten (ochtendzon)

25

H I E R WO O N T U
ÉC H T GRO E N
De Hofdame wordt een energieneutraal appartementencomplex,
waar het gezond en comfortabel wonen is. Het ontwerp van het
gebouw is kwalitatief hoogstaand met een zo laag mogelijke
milieubelasting. Waarbij veel aandacht is geschonken aan de
bouwkundige optimalisaties, de toe te passen materialen, de
installaties en de omringende flora en fauna. Al deze factoren
dragen bij aan een hoge woon- en leefkwaliteit voor de toekomstige bewoners.
De comfortabele, natuurinclusieve woningen liggen in een biodivers landschap
met ruimte voor flora en fauna. Mooie voorbeelden hiervan zijn de nestkasten
welke worden geïntegreerd in de gevel en het groene dak dat werkt als een verrassende tweede biotoop. Er is aandacht voor klimaatadaptatie dankzij het opvangen,
gebruiken en infiltreren van regenwater via het retentiedak.
In De Hofdame wordt u niet alleen omringd door een groene en duurzame omgeving, u woont ook écht groen. Tijdens de bouw maken we gebruik van bio-based
en circulaire materialen en er wordt een Materialenpaspoort opgesteld. De juiste
toepassing van bouwkundige maatregelen zorgt ervoor dat het energieverbruik
vermindert. Energie die niet gebruikt wordt, hoeft namelijk ook niet opgewekt te
worden. Daarnaast wordt het energieverbruik volledig gecompenseerd middels
een zonnepanelen-installatie op het platte dak van het gebouw. Daarmee zijn de
appartementen energieneutraal! Dat scheelt een hoop in de maandelijkse lasten.
De appartementen in De Hofdame zijn daarnaast volledig gasloos en hebben
ieder een individuele warmtepompinstallatie. De lage-temperatuurverwarming zal
primair via de vloer verlopen. Dat betekent geen in het oog springende radiatoren,
alles is netjes in de vloeren weggewerkt. Een individueel balansventilatiesysteem
met warmteterugwinning garandeert een uitstekende luchtkwaliteit en zorgt voor
een aangenaam en gezond leefklimaat in de woningen.
De Hofdame wordt een gezonde en comfortabele woonplek die op de lange termijn
bijdraagt aan de leefbaarheid en het duurzame karakter van de omringende omgeving.
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Type C

Type A

K EU K E N
De keuken is vaak de centrale plek in een woning. Hier komt u samen met uw vrienden of familie en
geniet u met elkaar van een heerlijke maaltijd of u start er de dag met een goede kop koffie en een
lekker ontbijt. Alle appartementen zijn daarom voorzien van een luxe en volledig uitgeruste keuken
van SieMatic met bijpassende Siemens of Miele-apparatuur, waarvan de waarde verrekend is in
de koopsom. Deze is naar eigen wens aan te passen en in te delen. SieMatic hanteert drie lifestyle-
types. Gaat uw voorkeur uit naar een kookeiland? Of heeft u liever een L-vormige keuken langs de
wand? Dit is allemaal mogelijk. We nodigen u graag uit uw ideale keuken samen te stellen in de
keukenshowroom van ASWA te Dordrecht. Kiest u toch liever zelf uw keuken uit? Geen probleem,
wij verrekenen de waarde van de keuken met de koopsom van het appartement, zodat u zelf een
eigen leverancier kunt kiezen.
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In samenwerking met ASWA keukens
hebben wij drie voorbeeld keukenopstellingen
gerealiseerd. Omdat elk appartement anders
van opzet is, is het niet mogelijk om in elk
appartement dezelfde keuken te realiseren.
In de brochure van ASWA keukens laten we
u graag de mogelijkheden zien. Of u kunt
samen met ASWA keukens in de showroom
de keuken samenstellen die perfect bij u past.

Type A
SieMatic-keuken met vier Siemens-apparaten:
• Geïntegreerde koel-vriescombinatie
• Combimagnetron
• Inductiekookplaat met afzuiging
• Geïntegreerde vaatwasser
• 2 cm design composiet keukenblad
• Geïntegreerde spoelbak en eenhendel kraan
• Inclusief montage en aansluiten
• 5 jaar garantie
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Type B

Type B

Type C

SieMatic-keuken met vier Siemens-apparaten:

SieMatic-keuken met vier Siemens-apparaten:

• Geïntegreerde koel-vriescombinatie

• Geïntegreerde koel-vriescombinatie

• Multifunctionele oven met magnetronfunctie

• Multifunctionele oven met magnetronfunctie

• Inductiekookplaat met afzuiging

• Inductiekookplaat met afzuiging

• Geïntegreerde vaatwasser

• Geïntegreerde vaatwasser

• 2 cm design composiet keukenblad

• 2 cm design composiet keukenblad

• Geïntegreerde spoelbak en eenhendel kraan

• Geïntegreerde spoelbak en eenhendel kraan

Waar start of sluit u de dag het beste af dan in een heerlijke badkamer? Dé ruimte waarin

• Inclusief montage en aansluiten

• Inclusief montage en aansluiten

ontspanning en een gevoel van luxe centraal mogen staan. Creëer uw eigen wellness met

• 5 jaar garantie

• 5 jaar garantie

een heerlijk ligbad of een weldadige regendouche. Alle appartementen zijn uitgerust met

BADKAMER
een badkamer en sanitair van hoogwaardige kwaliteit. Vanzelfsprekend kunt u deze naar
eigen wens aanpassen.

Wilt u liever uw keuken helemaal naar eigen wens invullen? Dan kunt u terecht in de showroom
in Dordrecht, Helmond, Hilversum of Uden. Hier doet u inspiratie op en ziet u de verschillende
stijlen en mogelijkheden. Zo stelt u uw nieuwe keuken helemaal naar eigen inzicht samen.
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Opdrachtgever
Vrouwe Zes B.V.
K.P. van der Mandelelaan 110
3062 MB Rotterdam
010 - 475 55 74

Verkoop & informatie
Ooms Makelaars Barendrecht
Brugge 3
2993 LB Barendrecht
0180 - 626 500
www.ooms.com

Disclaimer
Deze brochure is nauwkeurig en met zorg samengesteld.
Aan de inhoud van deze verkoopbrochure, plattegronden en
impressies kunt u geen rechten ontlenen. (Sommige plattegronden en/of impressies kunnen opties bevatten). Wijzigingen zijn
niet uit te sluiten en daarom behouden wij het recht om voorafgaand aan en tijdens de realisatie van het plan die wijzigingen
aan te brengen, waarvan de noodzakelijkheid blijkt, mits deze
wijzigingen geen afbreuk doen aan waarde, kwaliteit en bruikbaarheid van de woning. Deze wijzigingen zullen geen van de
partijen enig recht geven tot het vragen van vergoeding of
verrekening van meerdere of mindere kosten.
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wonenindehofdame.nl

