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Jouw gloednieuwe
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Intro

Een nieuw huis
met de karakteristieken
van toen in hartje Schiedam!
Wil jij niets van het stadse leven missen, maar lonkt ook het comfort van
een nieuwbouwhuis én wil je graag meer leefruimte en een goeie tuin?

Duurzaam
Klaar voor de toekomst

Maak kennis met Leven in de Branderij. Een uniek nieuwbouwplan waarin
de architectuur van het oude Schiedam terug te zien is. Waar nu nog de
brandweerkazerne staat, komen 19 schitterende huizen. Nieuw wonen in
een oud jasje, hartje Schiedam. Lijkt het je wat?
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Architect
Volledig van nu met
een knipoog naar toen

Situatie
Jouw straat, jouw huis,
jouw droom

52

Kopersadvies
Advies en begeleiding

De variatie van nieuwbouwhuizen in Leven in de Branderij is groot. Er zijn statige
Stadspaleizen, stoere Brandershuizen en chique Herenhuizen. Altijd heb je
een tuin die gunstig op de zon ligt en éen privéparkeerplaats in het besloten

54

Van Wijnen
Meer dan bouwen

binnenhof. In deze brochure vertellen we je meer over de buurt en laten we
de huizen zien. Laat je inspireren door de verhalen van de architect en de
ontwikkelaar en als je vragen hebt, bel! We helpen je graag om van deze plek
jouw nieuwe thuis te maken.
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Verkoopinformatie

Goed om te weten
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Ontwikkelaar
Een stukje achtergrondinformatie
KIM TOUSSAINT VERTELT
Hoe is de ontwikkeling tot stand gekomen? Wat is
de grootste kwaliteit van het plan? Waarom is er voor
dit type huizen gekozen. Kim Toussaint is de ontwikkelaar
van Leven in de Branderij en dus is zij de aangewezen
persoon om antwoord te geven op deze vragen. Dat doet ze
met enthousiasme.

Jouw mening telt
“Toen eenmaal bepaald was welke type huizen we gingen bouwen,
hebben we de geïnteresseerden benaderd. We wilden graag weten
waar zij in huis behoefte aan hadden. Denk hierbij aan een leefkeuken,
werkruimte, grote slaapkamer of juist meer kamers. En waar zou je
de badkamer het liefst willen. De respons was groot, nuttig én verwerkt
in het definitieve ontwerp.”

“Deze 19 huizen maken onderdeel uit van een groter plan. Want ook aan
de overkant van dit plan, aan de Zijlstraat, komen nog circa 45 huizen.
Deze worden op een later moment ontwikkeld en in verkoop gebracht.
Grappig is dat onze plannen wel begonnen met de ontwikkeling aan de
overzijde. Herman Jansen, dé jeneverbrander van Schiedam, wilde in
de Brandersbuurt blijven ondernemen, nieuw bouwen en had minder
ruimte nodig. Hij verkocht een deel van zijn terrein en gaf ons daarmee
de kans om hier midden in de oude stad nieuwbouw te realiseren.
Van de gemeente begrepen we dat ook de brandweerkazerne op de
sloopnominatie stond en zo was het plan gevat om dit deel ook te
ontwikkelen. Zo wordt dit gebied straks een fraai geheel met huizen die

“dit gebied wordt straks
een fraai geheel met huizen
die niet misstaan
in de oude binnenstad”

niet misstaan in de oude binnenstad.”
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Grote nieuwe huizen in de binnenstad van Schiedam

Dit wordt bijzonder

“Want zoals je in het interview met de architect zal lezen, is de oude

“Ik vind dat we hier echt wat bijzonders neerzetten. De plek is ideaal,

Schiedamse bebouwing van deze plek en iets verderop een grote

de tuinen liggen gunstig op de zon, toekomstbestendig doordat de

inspiratiebron geweest. Maar voor het zover was, hebben we eerst

woningen uitgerust zijn met een warmtepomp, iedereen heeft een

bedacht voor wie we deze huizen wilden gaan bouwen. Omdat het

eigen parkeerplaats en kleine kinderen kunnen veilig spelen op het

aanbod van grote gezinshuizen in de stad schaars is, was de keuze

groenstrookje die bij het afgesloten parkeerhofje wordt aangelegd.

snel gemaakt. Hier komen geen appartementen, maar huizen met een

Maar bovenal blinkt dit plan uit door de rijke architectuur. Dit plan

tuin. En dat betekent dat je ruim kunt wonen in een ontspannen setting,

is nu mooi en over 100 jaar ook nog. En ja, wie wil er nou niet een

zonder dat je ook maar iets van het stadse leven hoeft te missen.

gloednieuw huis met de uitstraling van een oud pand in de binnenstad

Hiervandaan loop je echt in een paar minuten het centrum in.”

van Schiedam?”
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Schiedam
In Schiedam voel je je thuis
Schiedam is de stad van jeneverstokerijen. Er is nog
een enkeling actief, maar ook op andere manieren wordt
de rijke historie van het jenever stoken goed bewaard.
Er zijn nog werkende graanmolens en de Brandersfeesten
trekken elk jaar weer duizenden bezoekers. De Gondelvaart op zaterdagavond is altijd een groot spektakel.

“er is op recreatief gebied
genoeg te doen in de buurt.
Het spreekt voor zich dat
de watersport lonkt”
Lekker naar buiten
Met zo’n lekkere tuin achter je huis en de Schie om de hoek hoef je
er niet meer echt uit om de rust op te zoeken. Toch is er op recreatief
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Je hebt hier alles

gebied genoeg te doen in de buurt. Het spreekt voor zich dat de

Ook als er niet gefeest wordt, is Schiedam een fijne plek om te wonen.

watersport lonkt, maar met de Broekpolder in de spreekwoordelijke

Voor je dagelijkse boodschappen, een avond uit, om te sporten of lekker

achtertuin loont het de moeite je horizon te verbreden. Je kunt er

op een terras te hangen hoef je Schiedam absoluut niet uit. Kortom, je

fantastisch wandelen, fiets, rennen, mountainbiken, skaten en schaatsen

hebt hier alles. Dit in combinatie met molens, grachten en oude panden

in de winter. Het Klauterwoud is trouwens een aanrader als je avontuur-

maken de stad tot een heel aantrekkelijke woonplek. De Lange Haven

lijke kinderen hebt. En wist je al dat het oudste Stadspark van Nederland

met op de achtergrond de molen is een veel gefotografeerde plek

op zo’n 13 minuten loopafstand ligt van Leven in de Branderij. De

en daar kun jij straks om de hoek wonen.

Plantage is een mooie groene plek in de stad.
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Aantrekkelijk

“je hebt hier alles. Dit in combinatie met molens,
grachten en oude panden maken de stad tot
een heel aantrekkelijke woonplek”
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Locatie
Midden in de stad leven
en toch zo op de snelweg
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Leven in de Branderij komt in de Brandersbuurt.
Om precies te zijn aan de mooie Breedstraat en
de Verbrande Erven. hartje Schiedam dus. Via de
Verbrande Erven loop je door de Sint Pieterssteeg
naar de Schie. Hier steek je de Beursbrug of de
Ooievaarsbrug over en voor je het weet ben je in het
centrum. Een wandeling van nog geen 5 minuten.

laa

Reis je met het openbaar vervoer? Dan loop je in 3 minuten naar de

n

korte Haven

dichtstbijzijnde bushalte en ook de metrohalte is praktisch om de hoek.
Schiedam heeft een treinstation: ‘Schiedam Centraal’ ligt op 6 minuten
fietsen en met 5 minuten treinen zit je in hartje Rotterdam.
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“Meestal betekent wonen
midden in de stad dat
het even duurt voordat
je de snelweg bereikt.
Niet in het geval van
Leven in de Branderij”

AMSTERDAM (50 min.)
DEN HAAG (22 min.)
DELFT (18 min.)
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Vogelvlucht
impressie

centrum

“Als je Schiedam
van bovenaf bekijkt,
zie je dat de
Brandersbuurt
een schiereiland is”
Oude Brandersbuurt krijgt nieuw jasje
De Brandersbuurt ondergaat een metamorfose.

fase 1

Stadsfabriekjes maken plaats voor karakteristieke
nieuwbouwhuizen en daarmee wordt van een
industrieel, onsamenhangend geheel een aantrekkelijke buurt gemaakt. In alles is de historie
van de plek nog afleesbaar en daarmee is de ziel
van de plek geborgd. Hoe bijzonder is het dat je
een grote eengezinswoning met tuin in de stad
kunt kopen.

fase 2 (in ontwikkeling)

Als je Schiedam van bovenaf bekijkt, zie je
dat de Brandersbuurt een schiereiland is. Op
slechts één punt haakt het aan op het vaste
land, verder wordt de buurt omringd door de
Noordvestgracht, de Schie en de Korte Haven.
Met bruggen wordt de verbinding naar de
binnenstad en uitvalswegen gemaakt. Je kunt
je vast voorstellen hoe bijzonder het is om hier
thuis te komen.
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Architect

LEVEN IN DE BRANDERIJ IS VOLLEDIG VAN NU
MET EEN KNIPOOG NAAR TOEN
“We maken geen kopie van het verleden, maar we brengen
wel een stukje historie terug in de stad.”

Drie inspiratiebronnen, één ontwerp
“We hebben inspiratie geput uit de geschiedenis van Schiedam en dat

Drie inspiratiebronnen, één ontwerp

Volop variatie en rijk gedetailleerd

zie je straks terug in het type huizen en de details. Veel mensen buiten

“We hebben inspiratie geput uit de geschiedenis van Schiedam en dat

“Leven in de Branderij biedt volop variatie en is ontworpen met aan-

Aan het woord is Ralph van de Donk, architect bij Architéma

Schiedam zijn verrast als ze de Lange Haven ontdekken, een prachtige

zie je straks terug in het type huizen en de details. Veel mensen buiten

dacht voor detail. Dat is wat het straatbeeld van de binnenstad zo aan-

Architectuurstudio. Nieuw is Ralph niet in het gebied. Al zo’n jaar of tien

gracht die qua grandeur doet denken aan Amsterdam. Een heden-

Schiedam zijn verrast als ze de Lange Haven ontdekken, een prachti-

trekkelijk maakt en dat is wat je hier straks ook zult zien. Deze mooie

is hij bij de planvorming van dit bijzondere stukje wederopbouw van

daagse interpretatie van de barokke stadspaleizen die hier te vinden

ge gracht die qua grandeur doet denken aan Amsterdam. Een heden-

mix van stijlen en panden heeft een rijkdom en kwaliteit die ouderwets

Schiedam betrokken. Even neemt hij je mee in de geschiedenis, want

zijn, komt terug in Leven in de Branderij. Het Stadspaleis is een groot

daagse interpretatie van de barokke stadspaleizen die hier te vinden

aandoet, maar qua comfort, ruimte en duurzaamheid zijn de huizen he-

die is van invloed geweest op het ontwerp.

huis met een rijke detaillering en opvallende witaccenten. Ook de

zijn, komt terug in Leven in de Branderij. Het Stadspaleis is een groot

lemaal van nu.”

Herenhuizen ontlenen hun uiterlijk aan de oude binnenstad van

huis met een rijke detaillering en opvallende witaccenten. Ook de He-

Schiedam. De hoge ramen met een sterk verticale oriëntatie en de

renhuizen ontlenen hun uiterlijk aan de oude binnenstad van Schiedam.

Ralph tipt tot slot: “Als straks de huizen zijn gebouwd en nieuwe men-

ingetogen baksteenmotieven verwijzen naar de klassieke renaissance-

De hoge ramen met een sterk verticale oriëntatie en de ingetogen bak-

sen hier opnieuw geschiedenis gaan schrijven, loop dan eens door het

architectuur. Tot slot komen er Brandershuizen. Deze hebben een wat

steenmotieven verwijzen naar de klassieke renaissancearchitectuur.

straatje en ontdek dat er op een heel subtiele manier verwezen is naar

stoerder en moderner karakter en refereren aan de arbeidershuizen die

Tot slot komen er Brandershuizen. Deze hebben een wat stoerder en

het brandersverleden. Want in de gevel is op verschillende manieren

hier ooit stonden.”

moderner karakter en refereren aan de arbeidershuizen die hier ooit

een figuur verwerkt; een klein detail waarmee we onze verbondenheid

stonden.”

met het verleden tonen.”

“De mooie mix van stijlen en
panden heeft een rijkdom
en kwaliteit die ouderwets
aandoet”

Volop variatie en rijk gedetailleerd
“Leven in de Branderij biedt volop variatie en is ontworpen met
aandacht voor detail. Dat is wat het straatbeeld van de binnenstad zo
aantrekkelijk maakt en dat is wat je hier straks ook zult zien. Deze mooie
mix van stijlen en panden heeft een rijkdom en kwaliteit die ouderwets

Wat een bijzondere historie

aandoet, maar qua comfort, ruimte en duurzaamheid zijn de huizen

“Met bijna 400 jeneverstokerijen was Schiedam vroeger de ‘Jenever

helemaal van nu.”

Hoofdstad’ van de wereld. Het gros van de stokerijen bevond zich
in de Brandersbuurt. Een plek met een diepe verwevenheid van

Ralph tipt tot slot: “Als straks de huizen zijn gebouwd en nieuwe mensen

arbeidershuizen en stadsindustrie. Het graan werd gemalen in de

hier opnieuw geschiedenis gaan schrijven, loop dan eens door het

molens om de hoek. Nog steeds zijn er molens actief. De hoogste

straatje en ontdek dat er op een heel subtiele manier verwezen is naar

historische - nog werkende - molens van Nederland staan in Schiedam.

het brandersverleden. Want in de gevel is op verschillende manieren

Na de 2e wereldoorlog ging de hamer door de rijke geschiedenis.

een figuur verwerkt; een klein detail waarmee we onze verbondenheid

Eigenlijk heel zonde. Slechts enkele brandershuisjes en een villa van de

met het verleden tonen.”

Italiaanse architect Giovanni Giudici bleven staan. Met de ontwikkeling
van Leven in de Branderij krijgen we de kans om een stukje historie
terug te geven aan de stad.”
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Jouw straat,
jouw huis,
jouw droom
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Leven in de Branderij fase 1 bestaat uit 19 eengezinshuizen
met tuin, voorzien van berging én een eigen parkeerplaats.
De tuinen liggen erg gunstig: op het zuiden of westen. Dat
betekent dat je ondanks de stadse setting maximaal kunt
genieten van het buitenleven. In je tuin staat een berging
voor de fiets en wat tuinspullen. Vanuit de tuin loop je het
binnenhof in, waar we - naast de privéparkeerplaatsen ook een groene speelplek hebben bedacht. Ideaal als je
kleine kinderen hebt.
De 19 huizen verdelen we grofweg in een Stadspaleis, Herenhuis of
Branderswoning. Binnen de basistypen zit ook weer de nodige variatie,

2

4

3

maakt. En dan hebben we het niet alleen over de uitstraling. Ook de
bijvoorbeeld vier woonlagen, waardoor je de begane grond als werk-

1

2

17
18

kamer, woonkeuken of atelier kunt gebruiken.
Op de volgende pagina’s laten we je de plattegronden zien en
vertellen we je meer over de verschillende huizen. Lees verderop in de
brochure meer over de technische details en de manier waarop we de
huizen opleveren.
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van 119 tot 175 m². Waar je ook voor gaat, elk huis heeft iets wat het uniek

12

7

6

5

11
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9

8

waardoor je veel te kiezen hebt. De woonoppervlaktes lopen uiteen

indeling wisselt. Het Stadspaleis en een aantal Herenhuizen heeft

“De stadse tuinen
hebben een diepte van
circa 8 tot 10 meter”
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Brandershuis
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herenhuis
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impressie
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begane grond

schaal 1:50

Interieur
impressie
175 m2

Woningtype

Stadspaleis
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• Woonoppervlakte 175 m²

Leven in de Branderij. Ze zijn wat breder aan de voorkant en hebben

• 1 privéparkeerplaats in het besloten hof

drie woonlagen en een grote zolder. In de basisindeling is de begane

• Tuin - met berging - op het zuiden

grond één grote leefkeuken met een schuifpui naar de tuin. Je kunt

• Enorme leefkeuken met schuifpui

ook kiezen voor een indeling, zodat je eindelijk die lang gedroomde

• Woonkamer op de 1e verdieping

werkruimte of het atelier aan huis kunt maken.

• 3 slaapkamers, waarvan 1 woningbreed
• Badkamer met douche, wastafel en 2e toilet

17
18
19

De woonkamer vind je op de 1 verdieping. Wat een sfeervolle ruimte
e

die door de grote raampartijen prachtig wordt verlicht. Hiervandaan
kijk je mooi de Breedstraat in. Op de 2 verdieping zijn er 3 slaapkamers,
e

waarvan 1 woningbreed. De badkamer heeft een inloopdouche en

bouwnummers 11, 12 en 13

20

7

10

13

De rijk gedetailleerde Stadspaleizen zijn de grootste huizen van

• Vrij indeelbare zolderverdieping met wasmachine- en
drogeraansluiting
• Gasloze woning, verwarmd door middel van
een toekomstbestendige warmtepomp

2e toilet. Tot slot heb je een zeer riante zolderverdieping die zich vrij laat

• Luxe sanitair

indelen. Extra kamers nodig? Je maakt ze hier eenvoudig.

• Mogelijkheid voor een werkruimte aan huis
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Woningtype
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Stadspaleis
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verdieping 2

verdieping 3

schaal 1:50

schaal 1:50
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5900
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Stadspaleis
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herenhuis special
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schaal 1:50
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bouwnummers
Brandershuis: 2 t/m 4, 8, 16 en 17
Herenhuis: 5, 9, 10, 14, 18 en 19

4000

Brandershuis
& herenhuis

1

2

3

6

11

9420

Woningtypen

10

Keuken
optioneel

Twee verschillende woningtypen met beide een eigen karakter
maar met dezelfde plattegrond. Maak kennis met de woningtypen

• Woonoppervlakte 119 tot 136 m²

Brandershuis & Herenhuis

• 1 privéparkeerplaats in het besloten hof

2390

• Tuin - met berging - op het zuiden of westen
Het Brandershuis is een stoer, lekker ruim huis met een aantal heel

• Woonkamer met grote schuifpui naar de tuin

fraaie details. Het Herenhuis herken je aan de grote raampartijen.

• 3 slaapkamers, waarvan 1 woningbreed
• Badkamer met douche, wastafel en 2e toilet

Er zijn Brandershuizen en Herenhuizen met een zadeldak of een tuitgevel en er zijn ook 2 herenhuizen met een plat dak, ook de steenkleur
wisselt. De huizen met een tuitgevel hebben een ruimere zolderverdieping. De keuken ligt aan de straatkant en de woonkamer is
tuingericht. De grote schuifpui zorgt voor een vrij zicht op de tuin. Die
ligt trouwens ideaal: op het zuiden of westen.

28

• Vrij indeelbare zolderverdieping met wasmachine- en

5100

drogeraansluiting

De getekende raampartijen
zijn van het Brandershuis

• Gasloze woning, verwarmd door middel van
een toekomstbestendige warmtepomp
• Luxe sanitair

Woningtypen
Brandershuis & herenhuis
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verdieping 1

verdieping 2

schaal 1:50

schaal 1:50
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5920

TECHNIEK

zadeldak
Bouwnummers
2, 4, 8, 10, 16, 18 en 19
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2615
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4800
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De getekende raampartijen
zijn van het Brandershuis
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Woningtypen
Brandershuis & herenhuis

Woningtypen
Brandershuis & herenhuis
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schaal 1:50
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9420

TECHNIEK

10160

7670

5920

tuitgevel

10160

4800

TECHNIEK

Bouwnummers
3, 9 en 17
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plat dak
Bouwnummers
5 en 14

5100

5100

Woningtypen
Brandershuis & herenhuis

Woningtype
herenhuis
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Interieur
impressie
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Woningtypen
Brandershuis & herenhuis

Woningtypen
Brandershuis & herenhuis
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bouwnummer 1

400 0

herenhuis
special

9420

Woningtype

Aan de Breedstraat, op bouwnummer 1, komt een heel bijzonder
Herenhuis. Wit gekeimd, met dwarskap én voorzien van een enorme

• Woonoppervlakte 146 m²

zijuitbouw. Die uitbouw zorgt ervoor dat je een gezellige leefkeuken

• 1 privéparkeerplaats in het besloten hof

aan de voorkant van het huis kunt maken. De woonkamer ligt aan de

• Tuin - met berging - op het zuiden

tuinkant en is via de schuifpui met buiten verbonden. Zet de pui lekker

• Grote leefkeuken aan de voorzijde van het huis

open en geniet op een mooie dag al in de vroege ochtend van de zon.

• Tuingerichte woonkamer met schuifpui

2340

6140

• 3 slaapkamers, waarvan 1 woningbreed met
Ook boven is het lekker ruim. In de douche zit een inloopdouche en

• Badkamer met inloopdouche, wastafel en 2e toilet

je nog meer kamers? Dan kun je die gemakkelijk op de vrij indeelbare

• Vrij indeelbare zolderverdieping met wasmachine- en

2e verdieping maken. Door de vorm van de kap en de ramen in de voor- en
achtergevel is de ruimte er heel geschikt voor. Je kunt het natuurlijk
ook één grote open ruimte laten, zodat je hier lekker kunt werken,
sporten of spelen.
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verdiepingshoge ramen

2e toilet. Verder zijn er 3 slaapkamers, waarvan 1 woningbreed. En wil

drogeraansluiting
• Gasloze woning, verwarmd door middel van
een toekomstbestendige warmtepomp
• Luxe sanitair

41 40
5100

Keuken
optioneel
Woningtype
herenhuis special
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verdieping 1

verdieping 2

schaal 1:50

schaal 1:50

3310

4420

3350

2615

2085

10160

Bad en
2 wastafel
optioneel
e

TECHNIEK

5920

2000

3100

10160

9 420

4100

280 0

2615

4800
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5100

5100

Woningtype
herenhuis special

Woningtype
herenhuis special
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begane grond

schaal 1:50

Interieur
impressie
170 m2

Woningtype

Herenhuis XL
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• Woonoppervlakte 170 m²

jouw droomhuis zijn. De extra hoge herenhuizen hebben drie volledige

• 1 privéparkeerplaats in het besloten hof

woonlagen én een zolderverdieping met een raam in de voorgevel.

• Tuin - met berging - op het zuiden

Hier woon je - net als bij de Stadspaleizen - op de 1e verdieping en is

• Enorme leefkeuken met schuifpui

de hele begane grond ingedeeld als geweldige leefkeuken. Hier zou je

• Woonkamer op de 1e verdieping voorzien van Frans balkon

ook een werkkamer of atelier kunnen maken.

• 3 slaapkamers, waarvan 1 woningbreed
• Badkamer met douche, wastafel en 2e toilet

17
18
19

De woonkamer vind je op de 1 verdieping. Wat een sfeervolle ruimte
e

die door de deuren met Frans balkon prachtig wordt verlicht. Hiervandaan kijk je mooi de Breedstraat in. Op de 2 verdieping zijn er
e

3 slaapkamers, waarvan 1 woningbreed. De badkamer heeft een inloop-

bouwnummers 6, 7 en 15

40

6

7

10

13

Zoek je ruimte, maar wil je de stad niet verlaten? Dan kan dit zomaar

• Vrij indeelbare zolderverdieping met wasmachine- en
drogeraansluiting
• Gasloze woning, verwarmd door middel van
een toekomstbestendige warmtepomp

douche en 2e toilet. Tot slot heb je een nog zeer riante zolderverdieping

• Luxe sanitair

die zich vrij laat indelen. Extra kamers nodig? Je maakt ze hier eenvoudig.

• Mogelijkheid voor een werkruimte aan huis
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Begane grond

verdieping 1

schaal 1:50

schaal 1:50

4800

4800

3270
3150

9420

10160

10160

9420

5350

Keuken
optioneel

280 0

400 0

2645

2390

2340
4800
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5100

5100

Woningtype
Herenhuis xl

Woningtype
Herenhuis xl
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verdieping 2

verdieping 3

schaal 1:50

schaal 1:50

3270

2085

4420

2615

9420

4100

2000

3150

10160

10160

TECHNIEK

2 800

2615

3410
4800

5100
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Woningtype
Herenhuis xl

5100

Woningtype
Herenhuis xl
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Korte Haven

“De korte Haven met op de achtergrond
de molen is een veel gefotografeerde plek
en daar kun jij straks om de hoek wonen”
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In de badkamers komen standaard grote wand- en vloertegels. We
hebben voor deze tegel gekozen, omdat de kopers van vorige projecten
hier heel enthousiast over waren. Je hebt de keuze uit mat of glanzend.
Gegarandeerd jarenlang mooi! Als je liever een andere tegel wilt, kan
dat natuurlijk. Het sanitair komt uit de tijdloze designserie Omnia
Architectura van het kwaliteitsmerk Villeroy & Boch.

“In de badkamers komen
standaard grote wanden vloertegels”
In de badkamer zit in de basis een inloopdouche. Wil je een ligbad,
dan is dat mogelijk. Houd er wel rekening mee dat aanpassing van
de boiler van de warmtepomp nodig is. Vraag ons gerust naar alle
mogelijkheden!

Extase
sanitair & tegelwerk
Lekker ontspannen na een lange dag of fris ontwaken?
In de badkamer van Leven in de Branderij is het elke dag
weer genieten. Wij zorgen voor een comfortabele, luxe
basis en jij bent vrij om daar je eigen draai aan te geven.
Het grote voordeel van een nieuwbouwhuis kopen.

Showrooms
Sanitairshowroom
Laat je sowieso eens inspireren in de (digitale)
sanitairshowroom van:
Gévier-Dales
Rumpsterweg 8b
3981 AK Bunnik
T 030 657 12 99

“Wij zorgen voor een
comfortabele, luxe basis en
jij bent vrij om daar je eigen
draai aan te geven”
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Tegelshowroom
Het tegelwerk bekijk je in de tegelshowroom van:
Lingen Keramiek
Rivium Westlaan 22
2909 LD Capelle aan den IJssel
T 010 202 15 15
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Duurzaam
Klaar voor de toekomst
Leven in de Branderij is klaar voor de toekomst! De huizen
zijn namelijk energiezuinig en hebben geen gasaansluiting.
Voor Leven in de Branderij hebben we ervoor gekozen om te
investeren in duurzaamheid en in gasloze installaties. Zo passen we
in de huizen balansventilatie, een A+++ warmtepomp en bij een aantal

Lekker
jouw gloednieuwe droomkeuken
Voor de één hoort koken er gewoon bij, voor de ander is
het een ware passie. Maar nergens kook je zo lekker als
in jouw gloednieuwe droomkeuken. Omdat wij jou graag
alle keuzevrijheid willen geven, wordt jouw nieuwbouwhuis opgeleverd zonder keuken. We hebben wel een deal
gesloten met Bruynzeel. Zij hebben een mooie projectaanbieding voor alle kopers van Leven in de Branderij.

“De keuken is
het levendige hart
van jouw woning”
Laat je inspireren door de nieuwe trends!
Stem de keukenfronten af op de kasten in de woonkamer. Zo ontstaat er
een harmonieuze sfeer. Kies je voor modern en hoogglans of warm en

Heb je altijd gedroomd van een fijne, open keuken? Zo’n plek waar een

robuust in geolied eiken? Nederland telt steeds meer amateurkoks die

gezellig etentje al begint met een wijntje in de keuken. In jouw nieuwe

met hun kookambities ook steeds hogere eisen stellen aan hun keuken-

huis in Leven in de Branderij heb je alle ruimte om jouw droomkeuken

inrichting. En daar wordt het aanbod van apparatuur op afgestemd

te realiseren. De praktische indeling van de grote, open livings maakt

Bedenk hoe je wilt koken, ontdek wat er mogelijk is en geniet straks

meerdere opstellingen mogelijk.

dagelijks van een keuken die in alle opzichten past bij wat jij nodig hebt.

“Hier krijg je de kans
om jouw droomkeuken
te realiseren”

huizen ook zonnepanelen toe. Vanwege het karakter van de binnenstad
van Schiedam, dat als Beschermd Stadsgezicht is aangewezen, worden
deze zonnepanelen zoveel mogelijk aan de achterzijde van het
dak geplaatst. Ook de vloerverwarming in alle verblijfruimen van je

“De warmtepomp
vervangt de
traditionele cv-ketel”

nieuwe huis geven zeer veel comfort. Nooit meer koude voeten en/of
warmteverlies door roosters in de ramen! De balansventilatie in
combinatie met de vloerverwarming zorgt namelijk voor een
aangename, constante temperatuur.

De warmtepomp
Alle huizen in Leven in de Branderij worden uitgerust
met een lucht-warmtepomp. Deze installatie vervangt
de traditionele cv-ketel voor de verwarming en het warm

“Voor Leven in de Branderij
hebben we ervoor gekozen
om te investeren
in duurzaamheid en
in gasloze installaties”

tapwater (het warme water uit de kraan). De warmtepomp die wordt toegepast heeft geen gasaansluiting
en haalt warmte uit de buitenlucht. De warmtepomp
bestaat uit twee units, een binnen- en buitenunit.
De buitenunit onttrekt energie vanuit de buitenlucht.
Deze energie wordt in de binnenunit omgezet in warmte.
In Leven in de Branderij staat de binnenunit op zolder
en de buitenunit nabij de buitenberging. Het warme
water wordt opgeslagen in een boilervat van 200 liter.
Een duurzame en energiezuinige oplossing!

Showroom
keukenshowroom

Laat je inspireren in de showroom van:
Bruynzeel Keukens
Pesetastraat 34-36
2991 XT Barendrecht
T 010 486 86 00
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Kopersadvies
Advies en begeleiding
Vanaf het moment van aankoop tot drie maanden na
oplevering van de woning kunnen kopers bij Van Wijnen
rekenen op persoonlijke begeleiding. De afdeling kopersadvies van Van Wijnen denkt graag met de kopers mee.

“persoonlijke begeleiding
van het moment van aankoop
tot na oplevering”
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“Een huis dat helemaal past
bij jouw wensen vergroot
het woongenot!”

Waarom kiest Van Wijnen voor deze vorm van begeleiding van kopers?

Hoe bereidt Van Wijnen kopers voor op al deze keuzes?

antwoord. Kopers vinden het vaak heel prettig om één contactpersoon

Na de koop van een nieuwe woning zijn er zoveel beslissingen te

Alle kopers ontvangen ons ideeënboekje met bijbehorende uitdruk-

te hebben. Een huis kopen is toch een spannend proces waar ontzettend

nemen. Wij zorgen voor een professionele begeleiding in dit proces.

meubels. Een handig boekje dat een uitstekend beeld geeft van de

veel bij komt kijken.

We zorgen dat mensen zich bewust zijn van de keuzemogelijkheden

mogelijkheden en helpt woonwensen helder te krijgen. Vervolgens

en adviseren hen, zodat de uiteindelijke woning precies past bij

komen ze bij ons op gesprek en nemen we samen al hun woonwensen

Zijn er nog tips voor de toekomstige bewoners?

de bewoners.

door. Wij denken mee en adviseren vanuit onze brede ervaring. Vaak

Maak zeker gebruik van het ideeënboekje en denk goed na over wat

kunnen wij tijdens de afspraak al laten weten of bepaalden wensen

je wilt. Een detail als voldoende contactdozen lijkt nu misschien niet zo

uitvoerbaar zijn.

belangrijk, maar niemand wil toch verlengsnoeren in een prachtige en

Kun je iets vertellen over de keuze van de kopers?

splinternieuwe woning? Een huis dat helemaal past bij jouw wensen

De keuken, de badmaker en het toilet kunnen de kopers altijd zelf
bepalen, al bieden we de badkamer en het toilet wel aan in de

Wat houdt de begeleiding verder in?

basis. Verder kun je onder meer de indeling van het huis veranderen

We zijn tijdens het hele proces, vanaf moment van aankoop tot drie

en de deuren en het deurbeslag uitkiezen. Maar er is ook aandacht

maanden na oplevering, het vaste aanspreekpunt. Ook kunnen kopers

voor details als een tweede tv-aansluiting, extra contactdozen en

bij ons terecht met al hun vragen. Eén mailtje en wij zorgen voor een

vergroot jouw woongenot!

aangepaste aansluitpunten.
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Van Wijnen
Meer dan bouwen
leven in de branderij wordt ontwikkeld en gebouwd
door Van Wijnen: een solide familiebedrijf met zo’n 1.700
medewerkers. We hebben meer dan 110 jaar ervaring in
het ontwikkelen, bouwen en onderhouden van woningen.
Dit doen we met oog voor de toekomst. Zo creëren we
woningen en omgevingen die de tijd aankunnen.

Stichting GarantieWoning
Kwaliteit staat bij ons centraal. Naast de persoonlijke
begeleiding tijdens het aankopen en bouwen van jouw
woning is dit terug te zien in het gebruik van duurzame
materialen en een zorgvuldige afwerking. Om je extra
zekerheid te geven draagt Van Wijnen het keurmerk
van Stichting GarantieWoning. Zo weet je dat jouw woning
en de bijbehorende garantieregeling voldoen aan de

Als betrokken vakliefhebbers kijken we voorbij de techniek. We

vastgestelde criteria en reglementen van Stichting

luisteren naar jouw woonwensen en denken met je mee. Een ervaren

GarantieWoning. Meer informatie over deze SWK-garantie

kopersbegeleider helpt je stap voor stap bij het maken van de juiste

wordt verstrekt bij de aankoop van jouw woning.

keuzes om jouw droomwoning te realiseren.
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Aandachtspunten
Goed om te weten
Het kopen van een woning is een grote stap in je leven.
Het is dan ook zaak dat je duidelijkheid hebt over wat er
allemaal bij die stap komt kijken. Daarom hebben wij een
aantal belangrijke aandachtspunten voor je op een rij
gezet. Heb je na het lezen nog vragen? De makelaar helpt
je graag verder.

hebt gekregen. Gedurende de bedenktijd kun je de overeenkomst

leveringsdatum worden in het algemeen twee akten getekend;

ontbinden zonder opgaaf van redenen en zonder verdere consequenties.

de akte van levering (de kosten hiervan zijn voor rekening van de
ontwikkelaar) en de (eventuele) hypotheekakte (de kosten hiervan zijn

Opschortende voorwaarden
opschortende voorwaarden opgenomen, gekoppeld aan de datum

Service en SWK-garantie

waarop de bouw naar verwachting van de ontwikkelaar kan starten.

Om extra zekerheid te kunnen geven hebben wij ons aangesloten bij

Voor het verstrijken van deze opschortingsdatum ontvang je van de

Stichting Waarborgfonds Koopwoningen (SWK). Dit instituut hanteert

ontwikkelaar bericht of de opschortende voorwaarden zijn vervuld.

strenge selectienormen voordat een bouwondernemer kan worden

Even voorstellen

Zo ja, dan is de koop- en aannemingsovereenkomst bindend. Zijn de

ingeschreven. Denk je daarbij bijvoorbeeld aan: vakbekwaamheid,

Leven in de Branderij is een ontwikkeling van Van Wijnen Project-

voorwaarden (nog) niet vervuld, dan wordt er een nieuwe opschortings-

deskundigheid, technische kwaliteit van de uitvoerders, kredietwaardig-

ontwikkeling West B.V. en wordt gerealiseerd door Van Wijnen Dordrecht

datum voorgesteld.

heid enz. Bij elk bouwplan dat voor garantie bij het SWK wordt

B.V. Van Wijnen heeft ruime ervaring op het gebied van ontwikkeling,

aangemeld, wordt niet alleen nauwkeurig bekeken of het voldoet aan

realisatie en onderhoud van woningbouw, waarbij het kwaliteitsdenken

Grondrente en rente tijdens de bouw

alle technische eisen die door het instituut worden gesteld, maar ook

centraal staat. Het constante streven naar kwaliteit is onder andere te-

De grondrente heeft betrekking op de koopsom (het bedrag dat

of de omvang van het plan de financiële en technische capaciteiten

rug te zien in de zorgvuldige afwerking, de duurzame materialen en de

je betaalt voor de grond van de woning). De prijs van de door jou

van de bouwondernemer niet te boven gaat. Pas als aan alle eisen

persoonlijke begeleiding gedurende het bouwproces.

gekochte nieuwbouwwoning wordt gebaseerd op de datum van de

wordt voldaan, mag de woning onder SWK-Garantie worden verkocht

start verkoop. Op het moment dat je eigenaar wordt van de grond

en ontvangt de koper na het tekenen van de overeenkomst het

Koop- en aannemingsovereenkomst

(bij de notariële overdracht, als je de leveringsakte ondertekent)

waarborgcertificaat.

Wanneer je een woning koopt, sluit je een koopovereenkomst voor de

is deze grond vaak meer waard geworden. Ook koopt Van Wijnen

grond met Van Wijnen Projectontwikkeling West B.V. Voor de bouw

Projectontwikkeling West B.V. de grond voordat deze aan je wordt

van het huis sluit je een aannemingsovereenkomst met Van Wijnen

doorverkocht. De kosten van de grond wordt dus voor je voorgeschoten.

Dordrecht B.V. Beide overeenkomsten zijn onlosmakelijk met elkaar

Dit wordt ook wel voorfinanciering genoemd. Wij mogen om deze

verbonden. Deze overeenkomsten brengen rechten en plichten met

twee redenen rente over de grond vanaf de datum van start verkoop

zich mee. De koper is bijvoorbeeld verplicht de koop- en aanneemsom te

in rekening brengen. Dit heet grondrente of grondkostenrente. Bij de

betalen. Van Wijnen Projectontwikkeling West B.V. neemt de verplichting

aanneemsom (het bedrag dat je betaalt voor jouw woning zelf) werkt

op zich om de grond te leveren. Van Wijnen Dordrecht B.V. is verplicht

het ongeveer hetzelfde. Als Van Wijnen Dordrecht B.V. is gestart met de

het huis te bouwen. Deze afspraak kan alleen vervallen wanneer er

bouw voordat je het koopcontract tekent, betaal je rente over de termijnen

eventuele opschortende voorwaarden uit de koop- en aannemings-

die inmiddels gepasseerd zijn, de zogeheten vervallen termijnen.

overeenkomst worden ingeroepen. Je tekent de koop- en aannemings-

Een benaming hiervoor is rente tijdens de bouw. Is de bouw nog niet

Van Wijnen is aanspreekpunt voor service en garantie. Van Wijnen

kracht. Op sommige onderdelen is dit korter (bijvoorbeeld 1 jaar op

overeenkomst digitaal bij de makelaar op kantoor. De makelaar zal

begonnen op het moment van betaling van de eerste termijn, dan

hanteert voor haar projecten zeer hoge standaardnormen. Daarnaast

schilderwerk). De tekst van de koop- en aannemingsovereenkomst

de overeenkomsten uitgebreid met je doornemen en jij hebt alle

betaal je deze rente niet.

worden eveneens de normen en eisen van het SWK in acht genomen.

is overeenkomstig het model van het SWK. De koper heeft dus altijd

Deze stichting maakt zich sterk voor jouw belangen als koper. Zo

een veilig contract. De verkoopdocumentatie is samengesteld volgens

gelegenheid hier vragen over te stellen. Ook Van Wijnen tekent de

“Extra zekerheid dankzij
Stichting Waarborgfonds
Koopwoningen (SWK)”

Wat betekent de SWK-garantie voor jou?
Wanneer je een woning met SWK-garantie koopt, betekent dat onder
andere het volgende: met de aanmelding van het bouwplan en
de afgifte van het SWK-waarborgcertificaat verplicht Van Wijnen zich
tot de garantie op de kwaliteit van de woning. Deze is zes jaar van

koop- en aannemingsovereenkomst digitaal. Zodra alle partijen de

Eigendomsoverdracht

heb je dankzij het SWK bijvoorbeeld onder alle omstandigheden de

de richtlijnen van het SWK. Je blijft nooit met een half afgebouwde

koop- en aannemingsovereenkomst digitaal hebben ondertekend,

De eigendomsoverdracht bij de projectnotaris vindt plaats nadat:

absolute garantie dat de woning wordt afgebouwd. Verder heeft het SWK

woning zitten wanneer er iets tijdens de bouw mis mocht gaan met

krijg je een exemplaar per mail toegezonden. Deze kun je gebruiken

• Eventuele opschortende voorwaarden niet meer kunnen worden

een belangrijke taak als het gaat om de garantie op de woning. Deze

de bouwondernemer. Door bemiddeling van het SWK wordt jouw

garantie wordt verstrekt door Van Wijnen terwijl het SWK ervoor borg

woning door een ander afgebouwd, terwijl de eventuele schade

staat dat alle verplichtingen die in de garantie zijn opgenomen, ook

tot een bepaald maximum door het SWK wordt gedragen. Wanneer

daadwerkelijk worden nagekomen. Als koper heb je dus altijd de

er geschillen zouden ontstaan over de kwaliteit van de woning,

Zodra aan deze twee voorwaarden is voldaan, worden de grond

volledige zekerheid dat de woning aan de strenge SWK kwaliteitsnormen

kan het SWK uitspraak doen die bindend is voor koper én bouwer.

en eventuele opstallen notarieel aan je geleverd in de vorm van de

voldoet. Meer hierover kun je lezen in het boekje ‘SWK Garantie- en

De verkooptekeningen en technische omschrijvingen ontvang je als

Bedenktijd

zogenoemde ‘akte van levering’. Een concept van de akte is als

waarborgregeling 2014’. In dit boekje staat tevens alle informatie over

contractstuk en zijn onderdeel van de koop- en aannemings-

Na ondertekening van de koop- en aannemingsovereenkomst is er één

contractstuk reeds bijgevoegd. Voor de datum van de levering ontvang

de garantietermijnen en over de onderdelen die van garantie zijn

overeenkomst. Wij wensen je als toekomstige bewoners van het plan

kalenderweek bedenktijd. Deze bedenktijd gaat in, één dag nadat je het

je van de notaris de (concept) nota van afrekening. Op deze nota

uitgesloten. Bij het tekenen van de koop- en aannemingsovereenkomst

Leven in de Branderij veel woongenot in jouw nieuwe (t)huis en nieuwe

exemplaar van de compleet ondertekende overeenkomst in handen

zie je welk bedrag op de datum van levering moet zijn betaald. Op de

ontvang je dit boekje.

woonomgeving!

voor de aanvraag van je hypotheek en eigen administratie. Ook de
notaris ontvangt een digitaal exemplaar per e-mail. Verder wordt na
het tekenen van de overeenkomst het waarborgcertificaat van Stichting
Waarborgfonds Koopwoningen (SWK) aangevraagd.
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voor eigen rekening).

In de koop- en aannemingsovereenkomst worden meestal enkele

ingeroepen.
• Je (indien nodig) overeenstemming hebt bereikt met de
hypotheekverstrekker.
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VERKOOPINFORMATIE

Ooms Makelaars Schiedam/Vlaardingen
Gerrit Verboonstraat 2
3111 AA Schiedam
T 010 273 01 02
schiedam@ooms.com

LEVEN IN DE BRANDERIJ IS EEN ONTWIKKELING VAN:

Van Wijnen Projectontwikkeling West
Calandstraat 4
3316 EA Dordrecht
www.vanwijnen.nl

Disclaimer
Deze brochure is met de grootste zorg samengesteld. Echter kunnen aan de brochure, tekeningen, maatvoeringen,
impressies e.d. geen rechten worden ontleend.
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levenindebranderij.nl

levenindebranderij.nl

