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WELKOM 
   BIJ REESVELT
 Daar waar het vertrouwd voelt

Aan de rand van Reeuwijk-Dorp, met een weids 

uitzicht over de polders, wordt Reesvelt  gerealiseerd. 

De wijk heeft een chique, dorpse uitstraling met 

een grote variatie aan woningen. Naast de 20 

rijwoningen en 12 twee-onder-een-kapwoningen 

komen er ook 12 vrijstaande, luxe woningen. Alle 

woningen worden gebouwd in de zo gewilde jaren ’20 

en ’30-stijl en hebben vrijwel allemaal een fijne tuin 

aan het water. Kinderen kunnen er veilig op straat 

spelen en er is ook een speeltuin waar ze heerlijk 

kunnen ravotten. De wijk straalt gezelligheid uit, 

het is zo’n plek waar je je snel thuis voelt en nooit 

meer weg wilt. Je zou het zo niet zeggen als je over 

de boerenweggetjes fietst door het landschap met 

zijn graslanden, slootjes, plassen en dijken, maar 

Reeuwijk-Dorp ligt echt midden in de driehoek Den-

Haag, Rotterdam en Utrecht. Vanuit het dorp ben 

je dan ook binnen enkele minuten op de A12. Het 

winkelcentrum van Waddinxveen met een uitgebreid 

aanbod, ligt om de hoek, evenals die van Gouda en 

natuurlijk die van Reeuwijk-Brug. Toch geniet je hier 

volop van de rust en de ruimte, want beide zijn hier 

heel gewoon. Daarom is Reeuwijk-Dorp misschien 

wel het best bewaarde geheim van het Groene Hart.

26-31 W O N I N G T Y P E  R 3
Eengezinswoningen
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REEUWIJK
   Het dorp 

Wonen in Reeuwijk-Dorp 
In de winter schaatsen door de polders, in de zomer een hengeltje uitgooien vanaf je eigen stei-

ger, met een prachtig panorama-uitzicht over de weilanden. Hazen rennen door de velden en 

een statige reiger stapt door het hoge gras, hij neemt zijn positie in aan de oever van de sloot. Je 

ziet nog net dat hij een visje vangt alvorens hij zijn vleugels spreidt en wegvliegt, met zijn prooi 

tussen z’n snavel geklemd. De natuur is hier prachtig en puur. Het zou ook zomaar jouw uitzicht 

kunnen worden. De 53 woningen in de chique jaren ’20 en ’30-stijl van het project Reesvelt wor-

den namelijk op wooneilanden gebouwd aan de rand van Reeuwijk-Dorp.  

Vrijwel iedere woning staat aan het water, waardoor mooie weidse vergezichten ontstaan. Van-

zelfsprekend worden de woningen aardgasvrij opgeleverd en aangesloten op een duurzaam 

energiesysteem.   

De polders rondom Reesvelt zijn bij uitstek geschikt om tijdens een rondje hardlopen even lek-

ker je hoofd leeg te maken. Dat kan overigens ook bij RVC’33, de voetbalvereniging van Reeu-

wijk-Dorp waar, buiten het voetbal, veel activiteiten voor de (jeugd)leden worden georgani-

seerd. Er hangt sowieso een gemoedelijke, ongedwongen sfeer in het dorp. Dat zie je onder 

andere terug in het verenigingsleven. De kinderen gaan in eigen dorp naar de basisschool, het 

kinderdagverblijf en de voor- en naschoolse opvang liggen om de hoek. Zowel bij de Italiaan 

als bij Happz in Reeuwijk-Dorp kun je uitstekend eten. Reeuwijk-Dorp is een verademing voor 

mensen die de gezelligheid van een dorp zoeken en de reuring van de steden in de buurt willen 

hebben. 

Op avontuur!
De kinderen ravotten in de speeltuin van de wijk. Een veilig idee en fijn dat dit zo dichtbij huis 

kan. Overigens hoeven ze ook voor school niet ver de deur uit, want De Bron ligt eveneens in de 

wijk. Kinderdagverblijf met BSO Ouders Wensch, is een begrip in Reeuwijk! Dit kinderparadijs is 

gevestigd in een boerderij, om de hoek van Reesvelt. Wat het voor kinderen extra leuk maakt is 

dat er een hond, poezen, koeien, kippen, geiten en konijnen zijn die ze mogen aaien en voeren. 

Zodra er een kalfje geboren wordt, krijgen de kleintjes een overalletje aan en gaan ze op kraam-

bezoek. Er is een buitenspeelplaats en in de hooiberg achter de stal kunnen de grotere kinderen 

ouderwets klimmen en klauteren. Zo nu en dan gaan de kids van de BSO met verrekijkers de 

polder in om te vissen of om weidevogels te spotten. Niet alleen leuk, maar natuurlijk ook erg 

leerzaam! Wedden dat je kind met mooie verhalen thuiskomt? 
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om heerlijk te ontspannen
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De Reeuwijkse Plassen
Wat een geluk dat De Reeuwijkse Plassen - ontstaan door turf- 

en zandwinning - op een paar minuten afstand liggen van Reeu-

wijk-Dorp. Je kunt er namelijk heerlijk wandelen, fietsen, varen, 

suppen, duiken, zeilen, surfen of gewoon wat luieren op het strand-

je. Een verfrissende duik in het water is natuurlijk ook heerlijk. Voor 

het huren van een bootje kun je terecht bij horecagelegenheden  

’t Wapen van Reeuwijk, ’t Vaantje en bij Vakantiepark Landal.

Gouda bruist!
Sfeervol overdag met gezellige terrasjes, De Waag en als stralend 

middelpunt het prachtige gotische Goudse Stadhuis. Betoverend 

in de avonduren, wanneer de verlichting in de bomen rondom het 

Goudse Stadhuis aan gaan. Naast een uitgebreid winkelaanbod 

zijn op en rondom de Markt tal van leuke en vaak verrassende 

horecagelegenheden te vinden om gezellig een drankje te doen, 

zoals De Zalm, Bodega 32 en BarBier. Of om er een hapje te eten, 

zoals bij Gouda’s oudste en beroemdste eetcafé: Vidocq, 

Viejee’s, Koeien en Kaas en Japans restaurant Kichi. 

Wat dacht je van een avondje cabaret in de Goudse 

Schouwburg of een spannende film in Cinema Gouda? En 

dan is er nog Goudasfalt; hip, trendy en oergezellig! Op 

dit voormalige industrieterrein met stadsstrand en uit-

zicht op historisch Gouda worden allerlei evenementen 

georganiseerd: foodtruckfestivals, workshops, muziek, 

theater…  You name it…  

Fort Wierickerschans – Bodegraven 
Fiets je graag? Dan is het zeker de moeite waard om eens 

naar Fort Wierickerschans te rijden. Het fort werd in 1673 

gebouwd als verdedigingswerk in de Oude Hollandse Wa-

terlinie en is eeuwenlang gebruikt voor militaire doelein-

den. Tegenwoordig is het een bezoekerscentrum waar je 

de historie opnieuw beleeft en zijn er de meest uiteenlo-

pende feesten waarin het fort als decor dient. 

Utrecht

Den Haag

Rotterdam

Reeuwijk

Gouda

Gouda

Reeuwijk

EVEN VERDEROP
Hotspots 

Dichtbij de
  grote steden

Reeuwijk - Dorp

Reeuwijk

Oud-Reeuwijk

Gouda
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WONINGAANBOD Zo veel variatie  
     in 3 woningtypen

20 rijwoningen
De rijwoningen met bergingen variëren in gebruikersoppervlakten 

tussen de 110 m² en 129 m² en zijn verdeeld over vijf woonblokken. 

De hoekwoningen zijn in de meeste gevallen wat groter dan de tus-

senwoningen. Zo ook de woningen met tuitgevel, waardoor er extra 

ruimte op zolder ontstaat. De architect besteedt veel aandacht aan 

details. Met name de mooie houten makelaars in de topgevels, de 

variatie in metselwerk, typen deuren, luifels, zinken hemelwateraf-

voeren en de roedeverdeling in de raampartijen, tillen de woning ab-

soluut naar een hoger niveau. Dit is een heerlijke gezinswoning met 

3 slaapkamers en een badkamer op de 1e verdieping. De zolderver-

dieping is ideaal als hobbyruimte en zelfs geschikt als 4e slaapkamer, 

al dan niet met optionele dakkapel erop. De woonkamer heeft een 

goede indeling, maar kan eventueel worden uitgebreid. Zie je het al 

voor je? In de zomer zit je heerlijk in je eigen tuin aan het water en in 

de winter stap je hier zo op het ijs. 

12 twee-onder-een-kapwoningen
De twee-onder-een-kappers worden in verschillende varianten uit-

gevoerd. De kleinere varianten hebben geen aangebouwde berging, 

maar een houten berging in de achtertuin en een gebruikersopper-

vlakte van 117 m² of 122 m². De wat grotere varianten hebben een 

gebruikersoppervlakte van 163 m² of 169 m² en je hebt de keuze uit 

een langskap of een tuitgevel. Deze woningen beschikken over een 

aangebouwde stenen berging met een spouwmuur, waardoor dit een 

hele prettige klus-en opslagruimte is. Bouwnummer 47 vormt hierop 

een uitzondering. Deze twee-onder-een-kapwoning heeft een ruime 

separate karakteristieke houten berging welke is voorzien van een za-

deldak met rode keramische dakpannen. De woningen zijn zeer stijl-

vol dankzij de toepassing van keramische pannen, zinken of uitgetim-

merde goten, zinken hemelwaterafvoeren, rollagen in het (al dan niet 

gekeimde) metselwerk en raamkozijnen met en zonder luiken en een 

afwisselende roedeverdeling. De woningen hebben een royale woon-

keuken en een tuingerichte living. Op de eerste verdieping komen een 

drietal ruime slaapkamers en een badkamer. Daarnaast bestaan nog 

diverse mogelijkheden om de woning uit de breiden op de begane 

grond of een dakkapel op zolder. Met een vrij uitzicht over het water 

en de koeien in de wei, is het heerlijk genieten van de rust op het 

platteland.  

12 vrijstaande luxe woningen
Deze twee typen stijlvolle, vrijstaande woningen zijn echt een klas-

se apart. Het eerste type heeft een gebruikersoppervlakte van 167 

m². Het andere type varieert tussen de 193 m² en 196 m². Er zijn ver-

schillende mogelijkheden om de woning uit te breiden. Denk bijvoor-

beeld aan een fraaie erker of een uitbouw op de begane grond aan de 

achterzijde, of zelfs door de aangebouwde berging als tuinkamer bij 

de woonkamer te betrekken. De woning heeft standaard drie of vier 

slaapkamers en een zeer ruime zolder, waar je optioneel al dan niet 

in combinatie met meerdere dakkapellen een vierde, vijfde of zesde 

slaapkamer kunt realiseren. De woonkeuken wordt de gezelligste plek 

van het huis. Extra fijn is dat je vanuit de woonkamer al kan genieten 

van de tuin en het prachtige uitzicht over het water en de polders. 

Zoals vermeld zijn er twee typen woningen, waarvan het ene wordt 

uitgevoerd met houten makelaars in de topgevels, mooie overstekken, 

rollagen en spekbanden in het metselwerk. Kenmerkend aan het an-

dere type is de topgevel, afgewerkt met zinken randen en gemetselde 

ezelsoren, de fraaie raampartijen met luiken en grote dubbele ramen, 

zodat er veel licht de woning binnenkomt. Alle woningen worden be-

dekt met keramische dakpannen, met uitzondering van “de special” 

bouwnummer 39 die een rieten kap krijgt. Ook deze woningen be-

schikken over een aangebouwde stenen berging met een spouwmuur, 

waardoor dit een hele prettige klus- en opslagruimte is. Bouwnummer 

48 vormt hierop een uitzondering: deze vrijstaande woning heeft een 

ruime separate karakteristieke houten berging, voorzien van een za-

deldak met rode keramische dakpannen. 



Zie jij jezelf al wonen in deze mooie wijk?. Er is een grote variatie aan 

woningen: er worden in dit plan 20 rijwoningen, 12 tweekappers en 12 

vrijstaande woningen gebouwd die elk hun eigen karakter hebben en op 

ruime kavels staan. Het omliggende polderlandschap heeft een promi-

nente rol gekregen bij de inrichting van de openbare ruimte. Je ziet daar-

om opmerkelijk veel water, groen en bruggetjes over de sloten in de wijk 

en prachtige doorzichten richting de omliggende polders.

REESVELT
Vogelvlucht



12 13

REESVELT
Gevelaanzichten

BNR. 13

BNR. 23

BNR. 37

BNR. 47 BNR. 46 BNR. 48 BNR. 49 BNR. 50 BNR. 51 BNR. 52 BNR. 53

BNR. 36 BNR. 38 BNR. 39 BNR. 40 BNR. 41 BNR. 45 BNR. 43BNR. 44 BNR. 42

BNR. 25

BNR. 12

BNR. 22 BNR. 24 BNR. 29 BNR. 28 BNR. 27 BNR. 26 BNR. 33 BNR. 32 BNR. 31 BNR. 30 BNR. 34 BNR. 35

BNR. 11 BNR. 10 BNR. 16 BNR. 21 BNR. 20 BNR. 19 BNR. 18 BNR. 17BNR. 15 BNR. 14



Deze heerlijke riante eengezinswoningen worden uitgevoerd in verschil-

lende geveltypes. Rijwoningen type R1 liggen verdeeld over het plan, maar 

hebben met elkaar gemeen dat ze allen een riante tuin aan een breed wa-

ter hebben. Ga je voor een gevel met uitgetimmerde dakgoten of voor de 

woning met een zinken mastgoot en roedeverdeling in de ramen? Gaat je 

voorkeur uit naar extra ruimte op zolder en een tuitgevel of heb je je oog 

laten vallen op die ene wit geschilderde woning? 

TYPE R1
Eengezinswoningen

RH2

RH2-T R1 R1 RH2

R1 R1-T RH2
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Bouwnummers getoond: 19, 20, 28, 32

Bouwnummer gespiegeld: 18, 27, 31

Kaveloppervlak:   van 117 tot 130 m²  

Woonoppervlak:  117 tot 122 m²

Aantal slaapkamers: standaard 3 + 1 optioneel op zolderverd.

Kenmerken:

 • Heerlijke tuin aan een breed water

 • Unieke gevels

 • Duurzame warmtepompinstallatie op bodemlussen

 • Vloerverwarming en (beperkte) vloerkoeling op de  

begane grond en de eerste verdieping

 • Woonoppervlakte circa 117 tot 122 m²

 • 3 ruime slaapkamers

 • Mooie badkamer met een douche, wastafel en een 

tweede toilet

 • Ruime zolderverdieping met optiemogelijkheden voor  

een zolderindeling

 • Technische ruimte op zolder met een aansluiting voor  

de wasmachine

 • Diverse optie- en uitbreidingsmogelijkheden

Uitbreidingsmogelijkheden

 • Uitbouw woonkamer met 1,2 of 2,4 meter

 • Dakkapel(len)

 • Dakra(a)m(en)

 • Zolderindeling

 • Energieneutraal d.m.v. extra pv-panelen

TYPE R1
Eengezinswoningen
    

TYPE R1

Plattegronden zijn niet op schaal

Vanwege de verscheidenheid aan gevels kunnen de po-

sities van de ramen bij bepaalde bouwnummers afwijken 

van de plattegrond die wordt getoond. Bekijk de gevel-

tekeningen en de juiste plattegronden per bouwnum-

mer op woneninreesvelt.nl

16

Begane grond

R1



Tweede verdiepingEerste verdieping

18 19
Plattegronden zijn niet op schaal

Vanwege de verscheidenheid aan gevels kunnen de po-

sities van de ramen bij bepaalde bouwnummers afwijken 

van de plattegrond die wordt getoond. Bekijk de gevel-

tekeningen en de juiste plattegronden per bouwnum-

mer op woneninreesvelt.nl

Tweede verdieping 
met tuitgevel



In deze breedste en grootste eengezinswoningen van het plan kun je alle 

kanten op met de indeling. Bovendien zijn deze woningen gesitueerd op 

een nog rijkere kavel met een eigen achterom en een heerlijke ligging aan 

het brede water. Sommige woningen zijn uitgevoerd met een tuitgevel. Dat 

zorgt net even voor die unieke uitstraling en op de zolderverdieping levert 

het je bovendien nog eens een mooie, extra ruimte op. 

TYPE RH2
Eengezinswoningen

R1R1R1 RH2-T

RH2-TT1-T
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TYPE RH2
Eengezinswoningen
    

Bouwnummers getoond: 21, 29, 33

Bouwnummer gespiegeld: 17, 26, 30

Kaveloppervlak:   van 146 tot 194 m²  

Woonoppervlak:  van 124 tot 129 m²

Aantal slaapkamers: 3 + optioneel 1 op zolderverd.

Kenmerken:
 • Zeer riante kavels

 • Eigen achterom

 • Vrijstaande berging in de achtertuin

 • Unieke gevels

 • Woonoppervlakte van circa 124 tot 129 m²

 • Duurzame warmtepompinstallatie op bodemlussen

 • Vloerverwarming en (beperkte) vloerkoeling op de 

begane grond en de eerste verdieping

 • 3 riante slaapkamers

 • Mooie badkamer met een douche, wastafel en een 

tweede toilet

 • Zeer ruime zolderverdieping met optiemogelijkheden 

voor een zolderindeling

 • Technische ruimte op zolder met een aansluiting voor 

de wasmachine

 • Diverse optie- en uitbreidingsmogelijkheden

Uitbreidingsmogelijkheden

 • Uitbouw woonkamer met 1,2 of 2,4 meter

 • Dakkapel(len)

 • Dakra(a)m(en)

 • Zolderindeling

 • Energieneutraal d.m.v. extra pv-panelen

TYPE RH2

Plattegronden zijn niet op schaal

Vanwege de verscheidenheid aan gevels kunnen de po-

sities van de ramen bij bepaalde bouwnummers afwijken 

van de plattegrond die wordt getoond. Bekijk de gevel-

tekeningen en de juiste plattegronden per bouwnum-

mer op woneninreesvelt.nl

22

Begane grond

RH2-T
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Tweede verdiepingEerste verdieping Tweede verdieping
met tuitgevel

Plattegronden zijn niet op schaal

Vanwege de verscheidenheid aan gevels kunnen de po-

sities van de ramen bij bepaalde bouwnummers afwijken 

van de plattegrond die wordt getoond. Bekijk de gevel-

tekeningen en de juiste plattegronden per bouwnum-

mer op woneninreesvelt.nl



Deze twee rijen eengezinswoningen zijn charmant tot in de kleinste details. 

Met rijk gevarieerde gevels, voorzien van overstekken en houten makelaars 

of juist doorgetrokken gevels met zinken muurafdekkers en kozijnen met 

roedes. De woningen hebben een volwaardig woonprogramma met 3 slaap-

kamers en een goede zolderverdieping die tot 4e slaapkamer is in te richten.

TYPE R3
Eengezinswoningen

R3 R3 R3-HR3-H

R3-HR3-H R3-T
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TYPE R3

TYPE R3

Eengezinswoningen
    

Bouwnummers getoond: 10, 12, 14, 15

Bouwnummer gespiegeld: 11, 13, 16

Kaveloppervlak:   van 95 tot 136 m² 

Woonoppervlak:  van 110 tot 115 m²

Aantal slaapkamers: 3 + 1 optioneel op zolderverd. 

Kenmerken:
 • Afwisselende unieke gevels

 • Hoekwoningen met een grote tuin en een eigen achter-

om met een vrijstaande berging

 • Tuin aan een breed water

 • Woonoppervlakte van circa 110 tot 115 m²

 • Duurzame warmtepompinstallatie op bodemlussen

 • Vloerverwarming en (beperkte) vloerkoeling op de 

begane grond en de eerste verdieping

 • 3 volwaardige slaapkamers

 • Mooie badkamer met een douche, wastafel en een 

tweede toilet

 • Praktische zolderverdieping met optiemogelijkheden 

voor een zolderindeling

 • Technische ruimte op zolder met een aansluiting voor 

de wasmachine

 • Diverse optie- en uitbreidingsmogelijkheden

Uitbreidingsmogelijkheden

 • Uitbouw woonkamer met 1,2 of 2,4 meter

 • Dakkapel(len)

 • Dakra(a)m(en)

 • Zolderindeling

 • Energieneutraal d.m.v. extra pv-panelen

Plattegronden zijn niet op schaal

Vanwege de verscheidenheid aan gevels kunnen de po-

sities van de ramen bij bepaalde bouwnummers afwijken 

van de plattegrond die wordt getoond. Bekijk de gevel-

tekeningen en de juiste plattegronden per bouwnum-

mer op woneninreesvelt.nl

28

Begane grond

R3



3130

Tweede verdiepingEerste verdieping

Plattegronden zijn niet op schaal

Vanwege de verscheidenheid aan gevels kunnen de po-

sities van de ramen bij bepaalde bouwnummers afwijken 

van de plattegrond die wordt getoond. Bekijk de gevel-

tekeningen en de juiste plattegronden per bouwnum-

mer op woneninreesvelt.nl

Tweede verdieping
met tuitgevel



OVERZICHT
Woningtypes 

V2 T1 T1-T V1 V2 V1 V1-T
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Een chique, gevarieerde wijk die naadloos aansluit op haar om-
geving Voor Vergeer Planontwikkeling waren, ten aanzien van het ontwerp 

van Reesvelt, twee aspecten van groot belang: de wijk moest een grote di-

versiteit aan woningen én een dorps karakter krijgen. Richard van Tigge-

le van Venster Architekten kon zich er goed in vinden: “Diversiteit vinden 

we heel belangrijk in onze projecten, maar ook een bepaalde samenhang. 

Bij deze grote variatie aan typen woningen, van mooie gezinswoningen en 

tweekappers tot vrijstaande woningen, passen we enkele architectuurstijlen 

toe die op alle plekken in het plan terugkeren. Woningen met fraai getim-

merde overstekken en houten versieringen in de voorgevels (de zogenaamde 

makelaars) en woningen die chique topgevels hebben met zinken dakranden 

clusteren we in één of enkele woningen naast elkaar. Zo ontstaat een afwis-

selend geheel van series panden die verschillen in breedte, kleur, gevelbe-

handeling, dakvorm en stenen. Maar door de gemaakte keuzes harmoniëren 

ze echter heel mooi met elkaar.”

Inspiratie voor dit mooie project haalde Van Tiggele uit de lokale architec-

tuur en de landschappelijke geschiedenis. “Reeuwijk Dorp is een typisch 

lintdorp, meerdere linten komen bij elkaar en het water domineert het land-

schap. De architectuur is er vaak landelijk of klassiek. Boerderijen staan op 

grote erven en worden ontsloten door bruggetjes. De woningen staan paral-

lel of haaks op de weg en hebben pannen op de daken. Ze zijn opgebouwd 

met stenen in verschillende bruin- en roodtinten en de vaak verticale raam-

partijen hebben diverse vormen van metselwerkversieringen. Deze mooie 

diversiteit geeft mij genoeg inspiratie om een afwisselende buurt te creëren 

waarbij de woningen een verfijnde eenheid vormen.” 

Er zitten heel veel mooie details in het plan, zoals houten makelaars met 

dakoverstekken die verspreid over het plan voorkomen. Metselwerkdetails 

als rollagen (op sommige plekken met accentkleuren), spekbanden en deur-

omlijstingen zie je ook in het project terug. Sommige topgevels zijn zo opge-

metseld dat het grote schoorstenen lijken, afgewerkt met zinken randen en 

gemetselde ezelsoren. Venster Architekten kiest altijd mooi verouderende 

materialen zoals handvorm bakstenen en keramische pannen. Daarnaast is 

gekozen voor houten kozijnen, omdat ze het beste bij de traditionele archi-

tectuur passen. Onderhoudsaspecten van bepaalde materialen en details 

worden zeker niet uit het oog verloren.

Maar, wat maakt wonen in Reesvelt nu zo bijzonder? “Het bete-

kent landelijk en groen wonen in de Randstad in een duurzame, 

kindvriendelijke en waterrijke omgeving, met chique woningen 

in een afwisselende architectuurstijl en met het comfort van 

nu”, antwoord Van Tiggele zeer beslist. Zeg nou zelf, wie wil hier 

nu niet wonen?

Richard van Tiggele -   Venster Architekten  

DE ARCHITECT
aan het woord



Centraal op het middeneiland bevinden zich deze vier unieke 

twee-onder-een-kapwoningen. Gelegen op een heerlijke ruime kavel, al dan 

niet direct aan het water, met een eigen achterom naar de bijbehorende 

separate berging. De robuuste overstekken met houten makelaars geven de 

tweekappers een uniek karakter.

TYPE RH1
Twee-onder-één- 
   kapwoningen
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Kenmerken:
 • Ruime kavels

 • Eigen achterom

 • Separate bergingen in de achtertuin

 • Overstekken met houten makelaars

 • Woonoppervlakte van circa 117 tot 122 m²

 • Duurzame warmtepompinstallatie op bodemlussen

 • Vloerverwarming en (beperkte) vloerkoeling op de 

begane grond en de eerste verdieping

 • 3 ruime slaapkamers

 • Mooie badkamer met douche, wastafel en een tweede 

toilet

 • Ruime zolderverdieping met optiemogelijkheden voor 

een zolderindeling

 • Technische ruimte op zolder met aansluiting voor de 

wasmachine

 • Diverse optie- en uitbreidingsmogelijkheden

Uitbreidingsmogelijkheden

 • Uitbouw woonkamer met 1,2 of 2,4 meter

 • Dakkapel(len)

 • Dakra(a)m(en)

 • Zolderindeling

 • Energieneutraal d.m.v. extra pv-panelen

TYPE RH1
Tweekappers

TYPE RH1
Bouwnummers getoond: 42 en 44

Bouwnummer gespiegeld: 43 en 45

Kaveloppervlak:   van 145 tot 164 m²  

Woonoppervlak:  117 tot 122  m²

Aantal slaapkamers: 3 + optioneel 1 op zolderverd.

Vanwege de verscheidenheid aan gevels kunnen de po-

sities van de ramen bij bepaalde bouwnummers afwijken 

van de plattegrond die wordt getoond. Bekijk de gevel-

tekeningen en de juiste plattegronden per bouwnum-

mer op woneninreesvelt.nl

Plattegronden zijn niet op schaal
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Eerste verdieping

Plattegronden zijn niet op schaal

Vanwege de verscheidenheid aan gevels kunnen de po-

sities van de ramen bij bepaalde bouwnummers afwijken 

van de plattegrond die wordt getoond. Bekijk de gevel-

tekeningen en de juiste plattegronden per bouwnum-

mer op woneninreesvelt.nl

Tweede verdieping
met tuitgevel

Tweede verdieping



Deze charmante tweekapper aan het water heeft het allemaal. Veel ruimte, 

een sfeervolle zijentree, een ruime berging, twee parkeerplaatsen op eigen 

terrein en de beleving van het water.

TYPE T1/T2
Twee-onder-één-
   kapwoningen
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TYPE T1/T2
Tweekappers

TYPE T1/T2

Kenmerken:

 • Unieke afwisselende gevels

 • Rijke detaillering

 • Zeer ruime kavels aan het water

 • Ruime berging en twee parkeerplaatsen op eigen 

terrein.

 • Woonoppervlakte van circa 163 tot 169 m²

 • Binnenkozijnen met stompe deuren

 • Grote woonkamer en een ruime leefkeuken

 • Openslaande deuren naar de achtertuin

 • 3 riante slaapkamers op de eerste verdieping

 • Grote badkamer met een douche, ligbad, wastafel en 

een tweede toilet

 • Duurzame warmtepompinstallatie op bodemlussen

 • Vloerverwarming en (beperkte) vloerkoeling op de 

begane grond en de eerste verdieping

 • Ruime zolderverdieping met optiemogelijkheden voor 

een zolderindeling

 • Technische ruimte op zolder met een aansluiting voor 

de wasmachine

 • Diverse optie- en uitbreidingsmogelijkheden

Uitbreidingsmogelijkheden

 • • Uitbouw woonkamer met 1,2 of 2,4 meter

 • • Uitbouw berging met 1,2 meter

 • • Tuinkamer

 • • Openslaande deuren in de voorgevel

 • • Omwisselen van de keuken en de woonkamer

 • • Dakkapel(len)

 • • Dakra(a)m(en)

 • • Zolderindeling

 • • Energieneutraal d.m.v. extra pv-panelen

Bouwnummers getoond: 23, 25, 37 (en 47 zonder aangebouwde berging)

Bouwnummer gespiegeld: 22, 24, 36, 46

Kaveloppervlak:   van 246 tot 371 m²  

Woonoppervlak:  van 163 tot 169 m²

Aantal slaapkamers: 3 + optioneel 2 op zolderverd.

Vanwege de verscheidenheid aan gevels kunnen de po-

sities van de ramen bij bepaalde bouwnummers afwijken 

van de plattegrond die wordt getoond. Bekijk de gevel-

tekeningen en de juiste plattegronden per bouwnum-

mer op woneninreesvelt.nl

Plattegronden zijn niet op schaal
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Tweede verdiepingEerste verdieping

Bouwnummer 47 heeft geen aange-

bouwde maar een ruime separate 

houten berging (geschakeld met 

berging van bnr. 48)

(schaal is afwijkend)

berging bnr. 47berging bnr. 48

Plattegronden zijn niet op schaal

Vanwege de verscheidenheid aan gevels kunnen de po-

sities van de ramen bij bepaalde bouwnummers afwijken 

van de plattegrond die wordt getoond. Bekijk de gevel-

tekeningen en de juiste plattegronden per bouwnum-

mer op woneninreesvelt.nl

Tweede verdieping 
met tuitgevel
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Hoe de beleving van 
wonen in de polder 
wordt vormgegeven

Misschien sta je er niet zo bij stil, maar er komt nog heel wat kijken bij 

de ontwikkeling van een bouwplan. Je krijgt o.a. te maken met gemeen-

telijke verordeningen, beschikkingen, bestemmingsplannen, milieuvoor-

schriften etc. Alvorens de architect aan de slag gaat, wordt een steden-

bouwkundige ingeschakeld. Hij of zij houdt zich bezig met de ruimtelijke 

en landschappelijke inpassing van de nieuwe ontwikkeling en kijkt dan 

naar verkeer, landschap, planologie (beleid), passende architectuur en 

de huidige karakteristiek van de plek. Tijl Hekking is partner en steden-

bouwkundige bij IMOSS bureau voor stedenbouw. Tijdens het tekenen en 

ontwerpen van fase I nam hij de ontwikkeling van fase II al mee. De be-

leving van wonen in de polder en het behoud van de landschappelijke 

structuur van sloten en opstrekkende kavels, waren uitgangspunten voor 

het ontwerp en inrichting van het plan

“Het ruimtelijk concept van beide fasen is een nieuw ontginningslint, 

waarbij de straat Reesveld de plandelen ontsluit”, licht Hekking toe. “Het 

lint slingert door de polder en verbindt de verschillende eilanden met 

elk een eigen woonsfeer. Kavelsloten lopen door beide plandelen en de 

bruggen over het water maken het water beleefbaar, met mooie verge-

zichten over de polder. Er komen aan beide zijden van de meest zuidelij-

ke ontsluitingsweg doorzichten op de polder.” 

“Op het westelijke eiland is een autovrije groene ruimte gemaakt waar-

aan men woont en kinderen kunnen spelen. Dit versterkt het kleinscha-

lige karakter en de beleving van de verschillende eilanden, het past ook 

helemaal bij Reeuwijk-Dorp. Geen lange rijwoningen maar korte rijen, 

afgewisseld met tweekappers en vrijstaande woningen met tuinen aan 

het water. Het wonen aan de polder, waarbij nagenoeg alle woningen een 

tuin aan het water hebben, maakt dit plan uniek. Met woningen die aan 

de autovrije groene ruimte staan, besloten in een hofje of juist aan de 

straat. Mensen voelen zich thuis in deze fijnschalige opzet.” 

DE LANDSCHAPS-
  ARCHITECT

aan het woord Een centraal nieuw ontginningslint (de Reesveld) 

ontsluit de verschillende eilanden. De bestaande 

landschappelijke polderstructuur is ingepast en 

beleefbaar vanaf de verschillende bruggen die de 

eilanden ontsluiten.

              - IMOSS bureau voor stedenbouwTijl Hekking



Unieke vrijstaande villa’s met stuk voor stuk een fenomenale ligging! Ver-

deeld over het plan liggen acht buitengewoon ruime villa’s type V1 met 

ieder een eigen karakter op een bijzonder grote kavel met een tuin op het 

zuiden. Gelegen aan de polder of aan het centrale lint; kies je voor de rust 

of de dynamiek van het dorp? 

TYPE V1
Vrijstaande woningen

V1 V1

V1 SPECIAL



Type V1 (bnr. 39) inclusief opties erker en 
uitbouw woonkamer met tuinkamer



55

TYPE V1
Vrijstaande woningen

TYPE V1

Kenmerken:

 • Zeer riante kavels met een tuin op het zuiden

 • Direct aan het water gelegen

 • Gevarieerde gevels, rijk aan details

 • Ruime aangebouwde berging en twee parkeerplaatsen 

op eigen terrein

 • Woonoppervlakte van circa 193 tot 196 m²

 • Woningbrede leefkeuken en woonkamer

 • Openslaande deuren naar de achtertuin

 • Binnenkozijnen met stompe deuren.

 • 4 grote slaapkamers op de eerste verdieping

 • Grote badkamer met een douche, ligbad en een dubbele 

wastafel

 • Separaat toilet op de eerste verdieping

 • Vloerverwarming en (beperkte) vloerkoeling op de 

begane grond en de eerste verdieping

 • Ruime zolderverdieping met diverse optiemogelijkheden 

voor een zolderindeling

 • Technische ruimte op zolder met een aansluiting voor 

de wasmachine

 • Diverse optie- en uitbreidingsmogelijkheden

Uitbreidingsmogelijkheden

 • •Uitbouw woonkamer met 1,2 of 2,4 meter

 • •Uitbouw berging met 1,2 meter

 • •Tuinkamer

 • •Erkers

 • •Openslaande deuren voor- en/of zijgevel

 • •Omwisselen van de keuken en de woonkamer

 • •Dakkapel(len)

 • •Dakra(a)m(en).

 • •Zolderindeling

 • •Energieneutraal d.m.v. extra pv-panelen

Bouwnummers getoond: 34, 35, 40, 50, 53

Bouwnummer gespiegeld: 39, 41, 51

Kaveloppervlak:   van 382 tot 663 m²  

Woonoppervlak:  van 193 tot 196 m²

Aantal slaapkamers: 4 + optioneel 2 op zolderverd.

Vanwege de verscheidenheid aan gevels kunnen de po-

sities van de ramen bij bepaalde bouwnummers afwijken 

van de plattegrond die wordt getoond. Bekijk de gevel-

tekeningen en de juiste plattegronden per bouwnum-

mer op woneninreesvelt.nl

Plattegronden zijn niet op schaal

54

Begane grond



5756

Eerste verdieping Tweede verdieping

Tweede verdieping 
met tuitgevel (bnr.50)

Vanwege de verscheidenheid aan gevels kunnen de po-

sities van de ramen bij bepaalde bouwnummers afwijken 

van de plattegrond die wordt getoond. Bekijk de gevel-

tekeningen en de juiste plattegronden per bouwnum-

mer op woneninreesvelt.nl

Plattegronden zijn niet op schaal



Charmante, ruime vrijstaande villa’s op meer dan riante kavels. De vier ver-

fijnde, vrijstaande woningen zijn zowel aan het lint, aan de polder als subtiel 

centraal in het plan gesitueerd met een directe ligging aan het water. Een 

plaatje door de rijke architectuur met charmante roedeverdeling en raam-

luiken of rijke overstekken met houten makelaars en soms een erker aan de 

voorgevel. 

TYPE V2/V3
Vrijstaande woningen

V1 SPECIALV2T1



Type V2 / V3 (bnr. 38) met de 
mogelijkheid uitbouw woonkamer met 2,40 meter
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TYPE V2/V3

TYPE V2/V3

Kenmerken:

 • Grote kavels aan brede watergangen

 • Ruime bergingen en twee parkeerplaatsen op eigen 

terrein

 • Rijke detaillering

 • Woonoppervlakte van circa 167 tot 171 m²

 • Grote woonkamer met openslaande deuren

 • Ruime leefkeuken met veel licht

 • Binnenkozijnen met stompe deuren

 • 3 grote slaapkamers op de eerste verdieping

 • Riante badkamer met een douche, ligbad en een dubbe-

le wastafel

 • Separaat toilet op de eerste verdieping

 • Duurzame warmtepompinstallatie op bodemlussen

 • Vloerverwarming en (beperkte) vloerkoeling op de 

begane grond en de eerste verdieping

 • Ruime zolderverdieping met optiemogelijkheden voor 

een zolderindeling

 • Technische ruimte op zolder met een aansluiting voor 

de wasmachine

 • Diverse optie- en uitbreidingsmogelijkheden

Uitbreidingsmogelijkheden

 • Uitbouw woonkamer met 1,2 of 2,4 meter

 • Uitbouw berging met 1,2 meter

 • Tuinkamer

 • Erkers

 • Openslaande deuren voor- en/of zijgevel

 • Omwisselen van de keuken en de woonkamer

 • Dakkapel(len)

 • Dakra(a)m(en)

 • Zolderindeling

 • Energieneutraal d.m.v. extra pv-panelen

Bouwnummers getoond: 48 (V3, separate berging) en 52

Bouwnummer gespiegeld: 38 en 49

Kaveloppervlak:   van 407 tot 554 m²  

Woonoppervlak:  van 167 tot 171 m²

Aantal slaapkamers: 3 + optioneel 2 op zolderverd.

Vanwege de verscheidenheid aan gevels kunnen de po-

sities van de ramen bij bepaalde bouwnummers afwijken 

van de plattegrond die wordt getoond. Bekijk de gevel-

tekeningen en de juiste plattegronden per bouwnum-

mer op woneninreesvelt.nl

Plattegronden zijn niet op schaal
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Vrijstaande woningen
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Tweede verdieping

Vanwege de verscheidenheid aan gevels kunnen de posities 

van de ramen bij bepaalde bouwnummers afwijken van de plat-

tegrond die wordt getoond. Bekijk de geveltekeningen en de 

juiste plattegronden per bouwnummer op woneninreesvelt.nl

Plattegronden zijn niet op schaal

Eerste verdieping Tweede verdieping



6766 676766

O
P

T
IE

S
W

at
 is

 e
r 

mo
ge

li
jk

?

Plattegronden zijn niet op schaal

Begane grondBegane grond

optie erker 

zijgevel

optie erker voorgevel

(standaard bij bnr. 38)

optie volledige 

uitbouw met tuinkamer

optie uitbouw woonkamer 2,4 m +

uitbouw berging 1,2 mTYPE V1 TYPE V2/V3
(V3 is zonder aangebouwde berging)
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Geen 
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Alles nieuw en geen zorgen over het onderhoud 
Je koopt niet elke dag een nieuwe woning, daar denk 

je van te voren goed over na. Misschien zie je tegen de 

investeringen op die je moet doen bij een verbouwing 

van je huidige woning, of twijfel je over de aankoop 

van zo’n karakteristiek oud huisje. Dan geven we je 

toch even wat overwegingen mee. Een oud huis mag 

dan z’n charmes hebben, maar je bent ook altijd bezig 

met het onderhoud ervan. Je bent nog niet klaar met 

het schilderen van de kozijnen en dan is de cv-ketel 

aan vervanging toe, of komt het vernieuwen van de 

bedrading er aan. Terwijl je er bij een nieuwbouw-

woning de komende jaren geen omkijken naar hebt. 

Want hé, alles is nieuw! Bovendien, in een oud huis 

blijf je natuurlijk hakken, breken en verbouwen om 

het helemaal naar je zin te maken. Alhoewel die grijs-

blauwe bloemetjestegeltjes vast ooit weer in de mode 

komen, maak je bij een nieuwbouwwoning je eigen 

keuzes voor de keuken en badkamer. Daarnaast zijn er 

nog de verschillende opties waar je voor kunt kiezen 

en bepaal je zelf de tuinaanleg. Ook een fijn idee: het 

hang- en sluitwerk van de woningen is inbraakwerend 

conform de laatste eisen. 

Energiezuiniger, waardoor je stukken voor-
deliger uit bent! Door te kiezen voor een nieuw-

bouwwoning ben je al snel honderden euro’s per jaar 

goedkoper uit. Je hebt immers geen gasaansluiting 

meer en je maakt gebruik van de energie die de zonne-

panelen op het dak opwekken. De woning wordt zeer 

energiezuinig verwarmd en (licht) gekoeld via een 

warmtepomp met bodemlus en is bovendien optimaal 

geësoleerd. De totale energielasten per maand zul-

len dus beduidend lager zijn dan je wellicht gewend 

bent. Even voor het vergelijk: een nieuw, duurzaam 

gebouwd huis is hierdoor al gauw vele malen zuini-

ger in gebruik en milieuvriendelijker dan woningen die 

begin jaren ’90 werden gebouwd. Dus, als je energie 

DE 
 MEERWAARDE
van nieuwbouw

en daarmee geld wilt besparen dan is de aankoop van 

een nieuwbouwwoning de juiste stap naar een duurzame 

toekomst.
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De woning die je koopt wordt gasloos opgeleverd 

en is aangesloten op een duurzaam en energiezui-

nig energiesysteem. Voor een belangrijk deel wordt 

de energie opgewekt door de zonnepanelen op het 

dak, gecombineerd met een warmtepompinstallatie. 

Deze is aangesloten op een bodemlus die tot wel 

150 meter onder de grond gaat. In tegenstelling tot 

andere vaak toegepaste waterpompsystemen, waar-

van de buitenunits veel geluid maken, produceert dit 

systeem (zónder buitenunit) nagenoeg geen geluid 

en heeft het minder onderhoud nodig. Een warmte-

pomp met bodemlus is het meest gunstige energie-

concept voor aardgasvrije nieuwbouw. Het levert een 

beter rendement op dan alle andere systemen en is 

onderscheidend doordat het de woning niet alleen 

verwarmt, maar ook zeer energiezuinig koelt. Onder 

koeling moet je verstaan dat de woning in warme 

zomermaanden enkele graden kan worden terug ge-

koeld door relatief koud water door de vloerverwar-

ming te laten stromen. Dit duurzame systeem levert 

naast de CO2-reductie ook nog eens een aanzienlijke 

energie- en geldbesparing op. Bovendien is de wo-

ning het hele jaar door, 24 uur per dag, gelijkma-

tig verwarmd en heb je, dankzij de vloerverwarming, 

nooit meer last van koude voeten. Stoffige radiato-

ren behoren tot het verleden en ook de cv-ketel zie je 

niet terug in je nieuwe huis. In plaats daarvan wordt 

een voorraadvat geplaatst, zodat je over voldoende 

warm tapwater beschikt in de keuken en de badka-

mer. Was je voorheen gewend om op gas te koken, 

dan is de inductieplaat een uitstekend alternatief. 

De plaat is net zo snel warm als op gas, bovendien 

is het schoonhouden ervan een fluitje van een cent. 

Je zult zien, wonen zonder gas wordt steeds aantrek-

kelijker.

Optimaal gebruik
 maken van de zon

Klaar voor 
  de toekomst

DUURZAAMHEID 
EN COMFORT 
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Alle gebruikelijke standaard aansluitpunten zijn in 

ieder geval in de keuken aanwezig.

DE KEUKEN, HELEMAAL 
 ZEN WORDENDe gezelligste plek 

 in jouw woning in de badkamer

Drukke dag gehad? Neem dan tijd voor een well-

ness-momentje in je badkamer. Stap met een goed 

boek in een heerlijk schuimend bad. Of zet je favorie-

te Spotify playlist aan, stap onder de rainshower met 

zo’n fijn Rituals product en kom in de relaxmodus. Het 

is nu even me-time, daarna kan je de hele wereld weer 

aan.

Jouw badkamer wordt in de basis opgeleverd met sani-

tair en goede kwaliteitskranen van Villeroy & Boch en 

Grohe. De vloer en wanden worden voorzien van luxe 

tegelwerken. Wil je de badkamer vormgeven zoals jij 

dat wilt, dan is dat uiteraard mogelijk. Tegenwoordig 

is het een ruimte waar je je prettig moet voelen en wat 

dat betreft is er op badkamergebied ongelooflijk veel 

mogelijk! Geometrische patronen in het tegelwerk 

voor een badkamer in retrostijl doen het goed. Zo ook 

industrieel met beton ciré op de muren en zwarte kra-

nen. Zie je een badkamer in een retrolook wel zitten 

met ronde waskommen en geometrische patronen in 

het tegelwerk? Of wordt het toch landelijk met een 

inloopdouche, gestucte wanden, houtlook vloertegels 

en voeg je stoere rvs kranen toe? 

Alles draait om het vinden van de juiste balans in 

design, materiaalgebruik, patronen en kleuren. En 

dat hoeft helemaal niet duur te zijn. Een eenvoudi-

Het ruikt weer heerlijk in de keuken. Het stokbrood gevuld met 

kruidenboter kan bijna uit de oven. Op de kookplaat staat een 

goed gevulde pan met soep te pruttelen. Je pakt er alvast een 

wijntje bij en zet de walnoten, appels en het deeg klaar. De kinde-

ren is beloofd dat ze een appeltaart mogen bakken, dus straks is 

het hier weer gezellig druk. Wat een fijn begin van het weekeinde! 

De keuken is het hart van je woning en die richt je natuurlijk het 

liefst zelf in. Een ieder heeft tenslotte andere ideeën en wensen 

ten aanzien van de opstelling, de hoeveelheid aan opbergruimte, 

de stijl, het materiaal en de apparatuur. Alle gebruikelijke stan-

daard aansluitpunten zijn in ieder geval in de keuken aanwezig, 

je hoeft alleen nog maar jouw droomkeuken uit te zoeken. Je kunt 

hiervoor terecht bij de project- keukenshowroom. 

Aangezien de aankoop van een keuken, naast ontzettend leuk, 

ook een behoorlijk moeilijke beslissing is, adviseren wij je eens 

langs te gaan bij de project- keukenshowroom. Ze geven goede 

adviezen, bieden je een doordacht ontwerp aan en staan garant 

voor een perfecte installatie van de keuken. De showroomad-

viseur bespreekt met respect voor je budget jouw persoonlijke 

wensen. Ze laten je zien welke opties het beste passen bij jouw 

situatie, zodat de ideale keuken ontstaat. En weet je wat nu zo 

fijn is? Bij aankoop van een woning in Reesvelt ontvang je een 

waardecheque die je bij de project- keukenshowroom kunt ver-

zilveren. Dat is alvast mooi meegenomen! Daarnaast worden bij 

aankoop van een keuken bij de project- keukenshowroom de in 

basis aanwezige elektrapunten en de water aan- en afvoer van 

de keuken kosteloos verplaatst binnen de keukenzone, inclusief 

de coÖrdinatie en het tekenwerk hiervan. Natuurlijk staat het je 

vrij om een keuken elders aan te schaffen. In dat geval kunnen 

we de hiervoor benodigde aansluitpunten op de gewenste positie 

aanbrengen.  

ge badkamer kan je al een ‘personal touch’ geven 

door accessoires toe te voegen die op elkaar zijn 

afgestemd. Met een mooie eyecatcher erbij cre-

ëer je jouw eigen unieke badkamer. Dit alles is al 

tijdens de bouw te realiseren als je je badkamer 

en het tegelwerk uitzoekt bij de sanitair- en tegel-

showroom die aan het project is verbonden. In dat 

geval worden de sanitaire ruimtes conform jouw 

wensen afgewerkt en vallen ze bovendien onder de 

Woningborg-garantie.

Het lijkt wel een spa, zo 
 een royale badkamer
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Met veel enthousiasme begeleiden wij je, als gerenommeerd NVM make-

laarskantoor en tevens NVM Nieuwbouw specialist bij de aankoop van 

jouw woning in het nieuwbouwproject Reesvelt in Reeuwijk-Dorp. Van 

Herk makelaardij is sterk vertegenwoordigd in de regio met meerdere 

makelaarskantoren die bij vele nieuwbouwprojecten betrokken zijn.

Van Herk makelaardij is de eerste makelaar in Nederland die de CO2-uit-

stoot in haar bedrijfsvoering compenseert. Onze organisatie is door de 

Climate Neutral Group erkend met de standaard 'Klimaatneutraal Gega-

randeerd'. We hebben onze CO2-uitstoot geheel naar nul weten te bren-

gen en zijn daarmee 100% klimaatneutraal. Met trots voeren we dan ook 

het logo 'Klimaatneutrale organisatie'.

Als verkoopteam van dit fraaie nieuwbouw-

project gebouwd in de chique jaren ‘20 en ‘30 

stijl staan wij voor je klaar om je te verwelko-

men als nieuwe bewoner en trotse eigenaar 

van een van deze prachtige woningen gelegen 

op een mooie locatie. Wij voorzien je graag 

van alle informatie en adviseren je optimaal 

bij het aankoopproces. Graag maken wij je 

wegwijs bij de aankoop van jouw nieuwe wo-

ning in Reesvelt. Ook voor de verkoop van 

jouw huidige woning ben je bij ons aan het 

juiste adres. Wij bieden je kosteloos een vrij-

blijvend adviesgesprek aan. Neem gerust con-

tact met ons op of van harte welkom op ons 

kantoor voor een (hernieuwde) kennismaking 

en een goede kop koffie.

Van Herk Makelaardij 

Lange Tiendeweg 104

2801 KK Gouda

Telefoon: 0182-577700

Email: gouda@vanherk.nl

HET VERKOOPTEAM
    De makelaar

Vergeer Planontwikkeling houdt zich bezig met integrale ontwikkeling 

van woning- en utiliteitsbouw, waarbij de uiteindelijke gebruikers of be-

woners centraal staan. Het is onze belangrijkste taak om ervoor te zorgen 

dat wij hen een comfortabele woon- of werkplek bieden waar men zich 

volledig thuis voelt. 

De inrichting van de openbare ruimte is een belangrijk onderdeel bij de 

ontwikkeling van onze projecten. Het plan moet recht doen aan de omge-

ving of het landschap en het karakter ervan versterken. We zetten ons in 

voor een duurzame woonomgeving en laten ons inspireren door externe 

factoren als bijvoorbeeld samenwerking, duurzaamheid en innovatie. Met 

een scherp oog voor detail monitoren we het complete plan van de eerste 

ontwerpschetsen tot en met de oplevering.

Vergeer Planontwikkeling en Vergeer Bouw bv zijn twee zelfstandig ope-

rerende bedrijven onder één dak. Daar waar mogelijk maken we gebruik 

van elkaars expertise en bundelen we de krachten. Dankzij deze optimale 

samenwerking realiseren we de mooiste projecten. Een nieuwe wijk reali-

seren is een prachtig vak. Zeker voor zo’n fantastische plek, in ons eigen 

dorp. Voor ons is dat echt heel bijzonder, we lopen daarom graag nog een 

extra stapje harder voor onze dorpsgenoten. Wij zijn trots op het resul-

taat, hebben er met heel veel genoegen aan gewerkt en rijden graag nog 

eens langs om te zien hoe de wijk zich ontwikkelt. We hopen dat je geniet 

van het mooie leven in Reesvelt. Heel veel woonplezier gewenst! 

DE ONTWIKKELAAR
Vergeer Planontwikkeling 


