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Inhoud

Wonen in Oud-Beijerland
Oud-Beijerland is de grootste plaats in de Hoeksche

De winkels om de
hoek, sportclubs op
fietsafstand en veel
recreatie in de
buurt

Waard. Met een rijk verleden als agrarische gemeente,
is Oud-Beijerland nu voornamelijk gericht op forensen.
Het vervult bovendien een regionale centrumfunctie.
Het dorp is gelegen aan het Spui en aan de Oude Maas en
beschikt over een jachthaven. Sinds 2019 maakt OudBeijerland samen met Korendijk, Strijen, Cromstrijen en
Binnenmaas deel uit van de gemeente Hoeksche Waard.
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‘Wonen aan de dijk’ krijgt een Vereniging van Eigenaren. Een actieve VvE
zorgt voor het beheer en onderhoud van de gemeenschappelijke delen.
In het geval van ‘Wonen aan de dijk’ betekent dat met name het onderhoud aan
het gemeenschappelijke parkeerterrein en het achterpad, wat dat grenst aan een ruime
groenstrook. Deze rechtsvorm borgt het goed regelen van gemeenschappelijke zaken.
Omdat er jaarlijks geld gereserveerd wordt, kom je achteraf niet voor verrassingen te staan.

Door de fijne ligging, dicht bij allerlei

Stel je badkamer samen aan

Bepaal aan de hand van de online

Het is door deze constructie bijvoorbeeld ook eenvoudiger privé elektrische laadpalen te plaatsen

voorzieningen, is ‘Wonen aan de dijk’

de hand van de geselecteerde

woonconfigurator jouw ideale

op het parkeerterrein.

een feest voor gezinnen.

producten.

woning.
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Ben je op zoek naar een duurzame en
vertrouwde woning met karakteristieke
uitstraling? Met ‘Wonen aan de dijk’ bieden wij
aan de Oostdijk, nabij het centrum van OudBeijerland, twee hoek- en tien rijwoningen aan
waar vertrouwd, duurzaam en praktisch wonen
de kenmerkende eigenschappen zijn!

De woningen zijn ruim opgezet en worden
zeer compleet opgeleverd. Bovendien kun je
de woning naar jouw eigen smaak inrichten,
hiervoor zijn al verschillende mogelijkheden
bedacht. Aan de westzijde parkeer je de auto
op het eigen parkeerterrein. Op wandelafstand
vind je het winkelcentrum van Oud-Beijerland,
de supermarkt, de basisschool en diverse
recreatiemogelijkheden: kortom, een zeer
aantrekkelijk project op een heerlijke locatie!

Het project

Ideaal wonen
met veel
voorzieningen
bij de hand
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Het project
Indeling
De twaalf woningen worden in twee verschillende
breedtes opgeleverd. Verder hebben beide
hoekwoningen een bijzondere uitstraling gekregen
ten opzichte van de andere tien woningen.
Op de begane grond vind je een ruime woonkamer
aan de tuinzijde, die in verbinding staat met de
open keuken.
De woningen beschikken op de eerste verdieping
over drie slaapkamers en een badkamer met

Met dit project
bieden we alle
voorwaarden voor
heerlijk wonen aan
de dijk!

toilet. Op de zolder bevindt zich de technische
ruimte, met daarin onder andere de warmtepomp
en het ventilatiesysteem.

Energiezuinig
Martijn Versteeg: “Vanzelfsprekend
voldoen de woningen aan de BENG-eisen.
De woningen zijn energiezuinig: we
Martijn ziet het al helemaal voor zich: “Pa wast de auto, de oudste zoon komt op de fiets terug

leveren standaard op met pv-panelen

van de voetbal terwijl moeder en dochter lekker in de tuin van de zon genieten!”

aan de voorzijde, warmtepompen en een
WTW-installatie.

Gevarieerd gevelbeeld
Martijn Versteeg, van ontwikkelaar BM Van
Houwelingen, is trots op het project: “De ruime
woningen sluiten aan bij het bestaande dijkbeeld.
We creëren een gevarieerd gevelbeeld en maken
gebruik van verschillende soorten baksteen: precies
zoals de woningen in de omgeving. Daardoor past
‘Wonen aan de dijk’ prachtig in het straatbeeld!”
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De hoek- en
rijwoningen hebben
een bijzondere
uitstraling gekregen

Personaliseer je woning
Daarnaast bieden we ook mogelijkheden
tot het personaliseren van de woningen:
denk daarbij aan een uitbouw op de
begane grond, of een extra dakkapel op
de zolderverdieping.
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Locatie

Mooi
centraal
gelegen

Sportcentrum De Boogerd

Pitoreske haven

Diverse sportclubs

“Door de fijne ligging, dicht bij allerlei
voorzieningen, is ‘Wonen aan de dijk’ een
feest voor gezinnen. De winkels om de hoek,
sportclubs op fietsafstand en veel recreatie
in de buurt. Ook wanneer bijvoorbeeld
vakantievrienden langskomen is er veel te
beleven. Je bent in no time in de natuur of zit

Winkels om de hoek

je met twee of drie gezinnen op een terrasje
aan de pittoreske haven!”

Recreëren in de natuur

Recreatie & cultuur

Bereikbaarheid

In Oud-Beijerland kun je veel zien en doen in je

Met behulp van een kaartje en het scannen

Oud-Beijerland ligt aan de provinciale weg

vrije tijd! Een mooie fietstocht over de dijken van

van QR-codes bij monumenten en bijzondere

N217: het dorp wordt in het oosten verbonden

het Spui, winkelen in het historisch centrum of

locaties, kom je meer te weten over

met de A29 bij de Heinenoordtunnel en in het

genieten van het zonnetje met een frisse duik in

Oud-Beijerland. Jaarlijks vindt een cultureel

noorden van Oud-Beijerland stap je zo op de

de zwembaai bij de Oude Tol! Ook de verbinding

festival plaats in het Laningpark onder de naam

veerpont naar Spijkenisse of Rhoon. Er zijn

over het water biedt unieke kansen: een dagje

‘De Parkdagen’. Dit festival biedt een podium

busverbindingen met Rotterdam Zuidplein,

op stap met de waterbus naar het Haringvliet is

voor verenigingen, instellingen en inwoners van

Kralingse Zoom en de meeste plaatsen in de

zeker een aanrader. In het centrum van Oud-

de Hoeksche Waard.

Hoeksche Waard.

Beijerland is een cultuurroute uitgestippeld.
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In Oud-Beijerland
vind je veel
verschillende
voorzieningen
op loop- of
fietsafstand
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De inrichting

Woonconfigurator

Stel jouw droomkeuken
& -badkamer samen
De plek waar je in de ochtend geniet van een kop koffie, na het werk gezellig bijpraat
met je partner en in de avond heerlijk dineert met familie of vrienden.

Stel je ideale
woning samen

Bekijk online de
mogelijkheden
voor jouw
droomwoning.”

Op www.wonenaandedijk.com kun je met behulp van de BM Woonconfigurator jouw toekomstige
woning samenstellen. Je kan de verschillende groot bouwkundige opties, zoals een uitbouw of
openslaande deuren, bekijken waardoor u direct een realistisch beeld krijgt van uw toekomstige
woning. Ook kun je nadat je de woning hebt samengesteld er virtueel doorheen lopen!
Door een eigen account te maken kun je de indelingen van jouw woning bewaren en op een later
moment bespreken met de makelaar of met de verkoopbegeleider van BM van Houwelingen.
Voor de keukens bieden wij jou als koper alle
keuzevrijheid: je kunt een keuken kopen bij onze prefered
partner, of zelf bepalen van welke leverancier je gebruik

De badkamer is
compleet, maar je
mag hem natuurlijk
ook zelf ontwerpen!”
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wilt maken. Het sanitair en het tegelwerk zijn inbegrepen
bij de woning, maar ook hiervoor geldt dat je dit naar
wens kunt veranderen.”

Zo kun je op je gemak en in jouw eigen tijd de verschillende opties en mogelijkheden bekijken.

vertrouwd

Verkoop

0186 – 619 300
hoekschewaard@ooms.com

Ontwerp

Ontwikkeling & realisatie

wonenaandedijk.com

