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Nog één laatste groet, een brede armzwaai omhoog.
De schipper maakt de trossen los, de motor gromt.
Een verre bestemming roept, het water wijst de weg.
Van wal gaat het, het rumoer op de kade verstomt.
Eenmaal op de rivier is het land voltooid verleden tijd.
Het leven gaat verder op het ritme van golven en wind.
Maar altijd wijst het kompas huiswaarts, naar de wal.
Naar die ene kade waar hij zijn thuis straks weer vindt.
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ZWIJNDRECHT

LOCATIE
NOUV’EAU

HET ZWIJNDRECHT DAT NOG NOOIT BESTOND
Het is zo’n knijp-in-de-arm-moment, daar aan de boulevard. Is dit écht
Zwijndrecht? Staan deze appartementen wel aan de Oude Maas, of is het de
Nieuwe Maas een paar steden verderop? Ja, hier aan de Ringdijk heeft
Zwijndrecht een complete metamorfose ondergaan. Ooit het terrein van
rijstpellerij Euryza, nu een woonwijk met spraakmakende architectuur.
Appartementen met een uitzicht als een ansichtkaart: Groeten uit Zwijndrecht.

Langzamerhand is het tijd om de kroon op het werk aan de Ringdijk te zetten.
Wéér met een icoon aan de Oude Maas, wéér met moderne architectuur die
veel grotere steden jaloers maakt. Met Nouv’Eau voegt Euryza nog
eens 38 appartementen toe aan het aantal dat in de afgelopen tijd is
gerealiseerd of in aanbouw is. Onderdeel van hetzelfde plan zijn ook
vier stadswoningen: Oeverture.
EEN FINALE VAN ALLURE
De locatie, tussen het Veerplein en Het Crescent, krijgt een finale van allure.
Straks is Euryza compleet. Een wijk die Zwijndrecht letterlijk van een andere
kant laat zien: aan het water, en toch in de nabijheid van alle voorzieningen.
Flaneren over de boulevard. Uitblazen op het terras aan het centrale plein dat
Euryza krijgt of verderop aan het Veerplein. Shoppen om de hoek, de Ringdijk
over. Een locatie die zo Zwijndrechts is als het maar kan. Helemaal Nouv’Eau.
WONEN IN TWEE STEDEN TEGELIJK
Met de waterbus aan de kade is het verleidelijk om eens vaker de buurstad
Dordt te bezoeken. Die vertrekt bijna voor de deur van uw appartement.
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VOGELVLUCHT IMPRESSIE

OEVERTURE
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NOUV’EAU
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38 APPARTEMENTEN

HET PLAN
NOUV’EAU

DUBBEL GENIETEN
Het lagere deel van Nouv’Eau heeft nóg een pluspunt.
Niet alleen de voorzijde die aan het water grenst heeft veel glas,
ook de zijkant. Hier vandaan heeft u een spectaculair uitzicht op
de spoorbrug en kijkt u straks uit over het nieuwe Euryzaplein met
een horecabestemming. Gezellige terrassen verzekerd.

DE FINISHING TOUCH VAN EURYZA
Een echte aardrijkskundeklassieker is het: de Oude Maas. Een van de grote rivieren
van Holland, dertig kilometer lang. Je zult er maar op uitkijken. Uitkijken op het
manoeuvreren van de binnenvaartschepen die blindelings hun route volgen. Letterlijk
een mooi vooruitzicht, met uw keus voor een van de 38 appartementen in Nouv’Eau.
Door de variatie in opzet is de kans groot dat ook uw woonwensen er realiteit worden.
EEN FINALE IN TWEE DELEN
Nouv’Eau maakt de skyline aan de Oude Maas áf, in twee delen. Eén gebouw met
negen verdiepingen, het andere met vijf. Familie van elkaar in architectuur,
verschillend van elkaar in kleurgebruik. In beide delen vindt u verschillende typen
appartementen. Wat die variëteit aan appartementen bindt, is het ongehinderde
uitzicht naar buiten: richting het water en de skyline van Dordt.
DRIE- EN VIERKAMER-APPARTEMENTEN
Nagenoeg alle appartementen in Nouv’Eau hebben minimaal drie kamers. Zonder
uitzondering zijn de appartementen ruim van opzet. U kiest uit een ligging meer
op straatniveau of één op hoogte, in het linker of rechter gebouw. Altijd heeft u het
privilege van een exclusief buitenverblijf. In de meeste gevallen aan de rivierzijde,
in het gebouw links ook aan de kant van het nieuwe centrale Euryzaplein.
DUURZAAM EN TOEKOMSTBESTENDIG WONEN
Terecht is de energievoorziening een belangrijk criterium als u zich oriënteert op een
andere woning. Van meet af aan is Euryza duurzaam opgezet. Gasleidingen komen
er in de hele wijk niet meer aan te pas. Een slimme opslag voor warmte en koude
in de grond (WKO) wél. Die installatie haalt in de winter warm water naar boven,
in de zomer koud water. Zo kunt u niet alleen verwarmen maar ook koelen.
Comfortabel en onzichtbaar, via de vloer.
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Centraal in de Drechtsteden woont u er ook. Met de auto is Dordt goed te bereiken:
de Ringdijk op, de Brugweg over en u staat in nog geen vijf minuten aan de overkant.
Ook het openbaar vervoer is er goed geregeld: niet alleen over de weg - in 13 min loopt
u naar het station Zwijndrecht - maar ook over het water.

N

NG
DI
JK

BU

SW
AN
EN

HOO
FD

EURYZA IS VOORAL CENTRAAL WONEN
Eigenlijk woont u in Euryza heel centraal. Centraal in Zwijndrecht bijvoorbeeld, want
een kilometer verderop staat u al in het centrum. Winkelcentrum Walburg is zelfs
op loopafstand en met de e-bike is het minutenwerk. Scholen en sportclubs zijn in
een plaats als Zwijndrecht ook nooit ver weg.

LAA

W

LAN
GEW
.

NOUV’EAU

R IE T

L
SIN

En centraal in zuidwest-Nederland wonen is het zeker: vanuit Euryza rijdt u efficiënt naar
steden als Rotterdam en Den Haag, en naar bestemmingen beneden de rivieren. Steden
als Breda en Tilburg bijvoorbeeld. Centraal in de natuur ligt Euryza ook al. Richting het
noorden domineren de koeien het beeld in de Alblasserwaard, naar het zuiden toe zijn
het hectares akkerbouw die het landschap van de Hoeksche Waard bepalen. En Nationaal
Park De Biesbosch zit bijna om de hoek. Heerlijk om een lange wandeling in te maken.
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OVERZICHT

VERDIEPINGEN

WELK APPARTEMENT HEEFT UW VOORKEUR?
Elf woonlagen telt Nouv’Eau. Aan de lagere linkerzijde 16 appartementen en aan de
hogere rechterzijde 22 appartementen. Vanuit elke woonlaag heeft u een prachtig
zicht op de rivier. En hoe hoger uw appartement gelegen is, hoe verder uw panorama
reikt. Onderstaand overzicht laat de verdeling van appartementen zien.
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IMPOSANT HOOFDENTREE
Nouv’Eau en het naastgelegen gebouw High (van High & L’Eau) delen een
gezamenlijk hoofdentree. De artist impression geeft een beeld van de kwaliteit
die u ervaart bij binnenkomst.
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TYPE
G1
G2
G3
G4
G5
G6
F1
F2
F3
F4

BOUWNUMMERS
602
603
607/612
608/613/618/623/628/630/632/634/636/638
617/622/627/629/631/635/637
633
601
604/609/614/619/624
605/610/615/620/625
606/611/616/621/626

SFEERIMPRESSIE TERRAS

WONEN AAN EEN WATERKNOOPPUNT
Een jachtje dobbert voorbij, bestemming onbekend. Het zesbaks-duwstel dat aan stuurboord
passeert, houdt voldoende ruimte vrij. Verderop nadert alweer een binnenvaartschip, aan de
horizon doemt het zeil van een zeilschip op. Als u al geen maritiem expert was, wordt u het
hier wel. Per jaar passeren er 150.000 vaartuigen op de Oude Maas, op de locatie van Euryza.

Een knooppunt op het water is het, van Rotterdam naar Duitsland en van Amsterdam naar
Antwerpen. Op een regenachtige novembermiddag is het vanuit de huiskamer al net zo
genieten als op die zomerse julidag op uw balkon. En hé, is dat geen zeeschip dat
inmiddels uw uitzicht binnenvaart?
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IMPRESSIE

VOGELVLUCHT
NOUV’EAU

NOUV’EAU

OEVERTURE

INDRUKWEKKEND INTIEM
De appartementengebouwen langs de rivier mogen dan indrukwekkend overkomen:
in z’n schaal blijft Euryza intiem, compact, vriendelijk. Nouv’Eau komt te liggen aan het
binnenplein op de locatie, met stadswoningen Oeverture als de barrière naar de Ringdijk.
Het plein wordt met veel groen ingericht en geeft Euryza precies die kleinschaligheid
die bij een plaats als Zwijndrecht past.

Het plein is ook de verbinding tussen de verschillende fasen. Elke fase heeft weer een
eigen identiteit in architectuur, samen vormen ze één geheel. Modern maar ook tijdloos.
Vernieuwend maar ook vertrouwd. Echt Zwijndrecht.
Goed om te weten is dat gebouwen High & L’eau - links van Nouv’Eau - reeds in
aanbouw zijn. De witte volumes in de impressie geven de toekomstige ontwikkeling
weer van circa 25 rijwoningen.
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INTERIEURIMPRESSIE F1
GETOOND BOUWNUMMER 601

BWNR 601

CALAIS

SCHAAL 1:75

TYPE F1

DRIEKAMER-APPARTEMENTEN
Wonen op de begane grond. Zodat u toch het gevoel van contact
met de straat heeft. Die trouwens op veilige afstand is vanwege
de hoge kade. Iets voor u?

Welkom in Calais, een driekamer-appartement aan de voet van Nouv’Eau.
Aan de voorzijde heeft u een heerlijk ruime woonkamer - met uitzicht en aan de achterzijde twee grote slaapkamers. Een interne berging en
een badkamer maken Calais compleet. Hoe breed is appartement is,
is goed te zien op het terras. Twee zitjes passen er met gemak.

KENMERKEN
• Ligging: begane grond
• Woonoppervlakte ca. 102 m2
• Terras ca. 16 m2 met uitzicht over de Oude Maas
• Living met plafondhoge glaspuien aan terraszijde
• Open keuken met luxe keukeninrichting, inclusief apparatuur
• Woonkamer
• Twee slaapkamers
• Complete badkamer met tweede toilet
• Extra plafondhoogte
• Vloerverwarming en passieve vloerkoeling
• Berging met opstelplaats voor wasmachine en -droger
• Privé parkeerplaats en berging in parkeergarage
BEGANE GROND
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BWNR 602

BIARRITZ

SCHAAL 1:75

TYPE G1

DEAUVILLE

SCHAAL 1:75

TYPE G2

DRIEKAMER-APPARTEMENTEN
In het hogere deel van Nouv’Eau ligt type Biarritz, op de
begane grond. Het is ongetwijfeld uw voorkeursappartement
als een grote buitenruimte bovenaan uw wensenlijst staat.

DRIEKAMER-APPARTEMENTEN
Ook Deauville geeft u de kans om maximaal van de locatie
te genieten, gezeten op uw ruime terras. Het appartement ligt op
de begane grond, wat weer een extra dimensie aan het wonen geeft.

Want riant is uw terras, uitkijkend over het water. De langgerekte
woonkamer is één met de open keuken. Van de twee slaapkamers
heeft er één een grotere oppervlakte en is slaapkamer twee misschien
wel een ideale werkkamer. Ook de afmetingen van de badkamer
mogen er zijn, met daarnaast een separaat toilet.

Op de hoek van het hoogste gebouw beschikt u over een woonkamer
die aan de voor- en achterzijde iets verspringt. De open keuken ligt
aan de achterzijde van de woonkamer. Met twee slaapkamers heeft u
altijd nog de mogelijkheid van een werkkamer aan huis. Ook plezierig:
een toilet in de badkamer en één separaat toilet.

KENMERKEN
• Ligging: begane grond
• Woonoppervlakte ca. 83 m2
• Terras ca. 41 m2 met uitzicht over de Oude Maas
• Living met plafondhoge glaspuien aan terraszijde
• Open keuken met luxe keukeninrichting, inclusief apparatuur
• Woonkamer
• Twee slaapkamers
• Complete badkamer met tweede toilet
• Extra plafondhoogte
• Vloerverwarming en passieve vloerkoeling
• Berging met opstelplaats voor wasmachine en -droger
• Privé parkeerplaats en berging in parkeergarage

KENMERKEN
• Ligging: begane grond
• Woonoppervlakte ca. 83 m2
• Terras ca. 35 m2 met uitzicht over de Oude Maas
• Living met plafondhoge glaspuien aan terraszijde
• Open keuken met luxe keukeninrichting, inclusief apparatuur
• Woonkamer
• Twee slaapkamers
• Complete badkamer met tweede toilet
• Extra plafondhoogte
• Vloerverwarming en passieve vloerkoeling
• Berging met opstelplaats voor wasmachine en -droger
• Privé parkeerplaats en berging in parkeergarage
BEGANE GROND
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BWNR 603

BEGANE GROND
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INTERIEURIMPRESSIE G2
GETOOND BOUWNUMMER 603
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BWNRS 604/609/614/619/624

NANTES

SCHAAL 1:75

TYPE F2
DRIEKAMER-APPARTEMENTEN
Nantes laat u kiezen: wonen één-, twee-, drie-, vier- of vijfhoog?
In alle gevallen is het een aantrekkelijke keus. Door de ligging aan
de zijkant van het linker gebouw kijkt u uit over de gezelligheid
van het nieuwe Euryzaplein en schuin naar de Oude Maas.

Ook uw balkon heeft zijligging. Drie kamers telt Nantes. Van die
drie neemt de woonkamer met de open keuken de meeste
vierkante meters in beslag. U heeft er twee slaapkamers tot uw
beschikking. Heerlijk ruim is ook de badkamer, net als de interne
berging die meteen fungeert als was- en droogruimte.

VANAF DE BOULEVARD HEEFT U EEN PRACHTING ZICHT OP
DE DORDTSE SKYLINE EN EVENTUELE VRACHTSCHEPEN
DIE BIJ TIJD EN WIJLE HIER AFGEMEERD WORDEN.

KENMERKEN
• Ligging: eerste t/m vijfde verdieping
• Woonoppervlakte ca. 88 m2
• Terras ca. 7 m2 met uitzicht over de Oude Maas
• Living met plafondhoge glaspuien aan terraszijde
• Open keuken met luxe keukeninrichting, inclusief apparatuur
• Woonkamer
• Twee slaapkamers
• Complete badkamer met tweede toilet
• Vloerverwarming en passieve vloerkoeling
• Berging met opstelplaats voor wasmachine en -droger
• Privé parkeerplaats en berging in parkeergarage

EERSTE T/M VIJFDE VERDIEPING
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INTERIEURIMPRESSIE F3
GETOOND BOUWNUMMER 615
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BWNRS 605/610/615/620/625

BORDEAUX

SCHAAL 1:75

TYPE F3

NICE

SCHAAL 1:75

TYPE F4

DRIEKAMER-APPARTEMENTEN
Opvallend ruime appartementen zijn het, de typen met de
naam ‘Bordeaux’. De driekamer-appartementen zijn verdeeld
over vijf verdiepingen, één tot en met vijf. De ligging is zonder meer
aantrekkelijk: op de voorste hoek van het gebouw aan de linkerzijde.

DRIEKAMER-APPARTEMENTEN
Liever frontaal uitzicht op het water? Kies dan voor Nice,
driekamer-appartementen aan de linkerzijde van Nouv’Eau.
Met het balkon aan de voorkant is een fraai panorama verzekerd.
Woonplezier trouwens ook: de woonkamer met open keuken is
een flink aantal vierkante meters groot.

Uw uitzicht: deels naar Het Crescent, deels richting Oude Maas.
Naast de woonkamer met open keuken telt Bordeaux twee grote
slaapkamers en een royale interne bergruimte. Het balkon ligt aan
de zijkant van uw appartement.

De eerste slaapkamer mag gerust ‘master bedroom’ heten, qua
oppervlakte. Dan blijft er nog een tweede slaapkamer over voor
bijvoorbeeld werk of studie. Een interne berging en een badkamer
complementeren uw verblijf in Nice, verdeeld over de eerste
tot en met vijfde etage.

KENMERKEN
• Ligging: eerste t/m vijfde verdieping
• Woonoppervlakte ca. 102 m2
• Terras ca. 7 m2 met uitzicht over de Oude Maas
• Living met plafondhoge glaspuien aan terraszijde
• Open keuken met luxe keukeninrichting, inclusief apparatuur
• Woonkamer
• Twee slaapkamers
• Complete badkamer met tweede toilet
• Vloerverwarming en passieve vloerkoeling
• Berging met opstelplaats voor wasmachine en -droger
• Privé parkeerplaats en berging in parkeergarage

KENMERKEN
• Ligging: eerste t/m vijfde verdieping
• Woonoppervlakte ca. 103 m2
• Terras ca. 11 m2 met uitzicht over de Oude Maas
• Living met plafondhoge glaspuien aan terraszijde
• Open keuken met luxe keukeninrichting, inclusief apparatuur
• Woonkamer
• Twee slaapkamers
• Complete badkamer met tweede toilet
• Vloerverwarming en passieve vloerkoeling
• Berging met opstelplaats voor wasmachine en -droger
• Privé parkeerplaats en berging in parkeergarage
EERSTE T/M VIJFDE VERDIEPING
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BWNRS 606/611/616/621/626

EERSTE T/M VIJFDE VERDIEPING
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INTERIEURIMPRESSIE F4
GETOOND BOUWNUMMER 606

34

BWNRS 607/612

SCHAAL 1:75

TOULON
TYPE G3

DRIEKAMER-APPARTEMENTEN
Graag iets op hoogte wonen, maar wel de gezelligheid
van de boulevard ervaren? De appartementen Toulon liggen
op de eerste en tweede etage van het rechter gebouw.

EERSTE T/M TWEEDE VERDIEPING

BWNRS 608/613/618/623/628/630/632/634/636/638

SCHAAL 1:75

ROCHELLE
TYPE G4

DRIEKAMER-APPARTEMENTEN
Heeft u graag de ruimte? Alstublieft: Rochelle heeft het.
De woonkamer neemt samen met de open keuken een flink
aantal vierkante meters in beslag. Beide slaapkamers zijn even groot en al even ruim. Hetzelfde geldt voor de badkamer en de berging.

Reken op een heel ruim appartement, met een woonkamer die
één is met de open keuken en twee slaapkamers. Vooral de grootste
slaapkamer overtreft uw verwachtingen, maar ook slaapkamer twee
heeft forse afmetingen. Badkamer en berging zijn niet minder ruim.
En het balkon aan de voorzijde is ongetwijfeld de plek die
in de zomer favoriet is.

Uw balkon is aan de voorzijde van het gebouw aan de rechterkant
van Nouv’Eau gepositioneerd. Aan u de keus: iets lager wonen met
het contact met de boulevard, of op hoogte. Type Rochelle loopt door
tot en met de tiende verdieping voor een echte penthousebeleving.

KENMERKEN
• Ligging: eerste t/m tweede verdieping
• Woonoppervlakte ca. 117 m2
• Terras ca. 9 m2 met uitzicht over de Oude Maas
• Living met plafondhoge glaspuien aan terraszijde
• Open keuken met luxe keukeninrichting, inclusief apparatuur
• Woonkamer
• Twee slaapkamers
• Complete badkamer met tweede toilet
• Vloerverwarming en passieve vloerkoeling
• Berging met opstelplaats voor wasmachine en -droger
• Privé parkeerplaats en berging in parkeergarage

KENMERKEN
• Ligging: eerste t/m tiende verdieping
• Woonoppervlakte ca. 137 m2
• Terras ca. 9 m2 met uitzicht over de Oude Maas
• Living met plafondhoge glaspuien aan terraszijde
• Open keuken met luxe keukeninrichting, inclusief apparatuur
• Woonkamer
• Drie slaapkamers
• Complete badkamer met tweede toilet
• Vloerverwarming en passieve vloerkoeling
• Berging met opstelplaats voor wasmachine en -droger
• Privé parkeerplaats en berging in parkeergarage
EERSTE T/M TIENDE VERDIEPING
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BWNRS 617/622/627/631/635/637

SAINT-MALO

SCHAAL 1:75

TYPE G5

BWNR 629

SAINT-MALO (SPECIAL)

SCHAAL 1:75

TYPE G5

DRIEKAMER-APPARTEMENTEN
Eigenlijk is ‘Saint Malo’ de naam voor twee typen appartementen.
Weliswaar allebei met drie kamers, maar het appartement met
die naam op de zesde etage heeft een exclusief extraatje: een
riant terras aan de zijkant, op het ‘dak’ van het gebouw aan
de linkerkant. Beide plattegronden zijn hiernaast afgebeeld.

Daarnaast heeft u het balkon aan de voorzijde, dat ook de
Saint Malo-typen op de derde, vierde, vijfde, zevende, negende
en tiende etage hebben. De woonkamer heeft een open keuken,
de twee slaapkamers zijn ruim en daarnaast beschikt u over een
badkamer en interne berging.

KENMERKEN
• Ligging: eerste t/m vijfde, zevende, negende en tiende verdieping
• Woonoppervlakte ca. 118 m2
• Terras ca. 9 m2 met uitzicht over de Oude Maas
• Living met plafondhoge glaspuien aan terraszijde
• Open keuken met luxe keukeninrichting, inclusief apparatuur
• Woonkamer
• Twee slaapkamers
• Complete badkamer met tweede toilet
• Vloerverwarming en passieve vloerkoeling
• Berging met opstelplaats voor wasmachine en -droger
• Privé parkeerplaats en berging in parkeergarage

KENMERKEN
• Ligging: zesde verdieping
• Woonoppervlakte ca. 118 m2
• Dakterras ca. 29 m2 en terras van 9 m2 met uitzicht over de Oude Maas
• Living met plafondhoge glaspuien aan terraszijde
• Open keuken met luxe keukeninrichting, inclusief apparatuur
• Woonkamer
• Twee slaapkamers
• Complete badkamer met tweede toilet
• Vloerverwarming en passieve vloerkoeling
• Berging met opstelplaats voor wasmachine en -droger
• Privé parkeerplaats en berging in parkeergarage
DERDE T/M VIJFDE, ZEVENDE,
NEGENDE EN TIENDE VERDIEPING
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ZESDE VERDIEPING
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INTERIEURIMPRESSIE G6
GETOOND BOUWNUMMER 633
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BWNR 633

MARSEILLE

SCHAAL 1:75

TYPE G6

VIERKAMER-APPARTEMENTEN
Het comfort van een appartement, de ruimte van een
eengezinswoning: dat is type Marseille, een appartement met
drie slaapkamers. Het zijn ook nog eens ruime slaapkamers,
zodat u er zelfs met (opgroeiende) kinderen zou kunnen wonen.

De woonkamer deelt de ruimte met de open keuken, zowel de
badkamer als de berging zijn fors. Aan de voorzijde van uw appartement
is uw buitenverblijf: een heerlijk balkon, dat uitkijkt over de Oude Maas
en Dordt. Temeer omdat de ligging op de achtste etage is!

KENMERKEN
• Ligging: achtste verdieping
• Woonoppervlakte ca. 118 m2
• Terras ca. 9 m2 met uitzicht over de Oude Maas
• Living met plafondhoge glaspuien aan terraszijde
• Open keuken met luxe keukeninrichting, inclusief apparatuur
• Woonkamer
• Drie slaapkamers
• Complete badkamer met tweede toilet
• Vloerverwarming en passieve vloerkoeling
• Berging met opstelplaats voor wasmachine en -droger
• Privé parkeerplaats en berging in parkeergarage

ENKELE APPARTEMENTEN IN HET LAGERE DEEL
VAN NOUV’EAU KIJKEN STRAKS UIT OVER HET
NIEUWE EURYZAPLEIN EN BOULEVARD.
ACHTSTE VERDIEPING
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IMPRESSIE

EURYZA KADE
NOUV’EAU

HET GEVOEL VAN DE GROTE STAD, DE INTIMITEIT VAN ZWIJNDRECHT
Met de realisatie van Euryza is een bijzonder stukje stad aan Zwijndrecht toegevoegd.
Appartementen met een eigentijdse architectuur, een boulevard, een rivier die altijd
in beweging is: het is het Zwijndrecht dat nog nooit bestond. Op het terrein dat zoveel
historie heeft, krijgt de stad een nieuwe toekomst.

Ontdekt door bewoners die de allure van het plan onderkennen, maar ook de charme
van de provinciestad die Zwijndrecht nog altijd is. Nouv’Eau is de finale aan de Oude Maas
die dezelfde grandeur ademt als in de vorige fasen. Waar wacht u nog op?
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OVER

HOMESTUDIOS
NOUV’EAU

Een nieuw thuis begint natuurlijk met de woning zelf, maar persoonlijk wonen gaat over meer dan
vierkante meters en vrij-op-naamprijzen. Wanneer u straks de sleutel van uw nieuwbouwwoning
krijgt overhandigd, is het belangrijk dat uw nieuwe huis zo snel mogelijk aanvoelt als thuis.
Daarvoor kunt u – na het tekenen van het koopcontract – terecht bij Homestudios.
Homestudios helpt u om keuzes te maken uit de voor uw woning beschikbare kopersopties.
Daarbij staan persoonlijke begeleiding door kundige specialisten, een inspirerend experience
center en een interactieve online omgeving centraal.
Uniek is de mogelijkheid om bij Homestudios belangrijke onderdelen van uw woning helemaal
woonklaar te laten opleveren. Denk aan de keuken en het sanitair, maar ook binnendeuren en
volledig afgewerkte wanden en vloeren behoren tot de mogelijkheden. Helemaal passend bij uw
persoonlijke woonstijl, wensen én budget. En natuurlijk: klaar op het moment dat u de sleutel
van uw nieuwe huis krijgt overhandigd.

MEER- EN MINDERWERK

KOPERSOPTIES
NOUV’EAU

ONTDEK DE MOGELIJKHEDEN VOOR UW BOUWNUMMER ONLINE
Alle kopersopties van deze en andere woningtypes ontdekt u online op Mijn Homestudios.
Van extra lichtpunten en data-aansluitingen tot een grote master bedroom met ruimte voor
een inloopkast. Bundel uw favoriete kopersopties (inclusief bijbehorende investering) in
woonontwerpen; een goed hulpmiddel om te ontdekken welke woning het beste bij u past.

Verder ontdekt u aan de hand van voorbeeldopties meer over de unieke mogelijkheid om
(delen van) uw woning woonklaar op te laten leveren met Homestudios.
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KELDERVERDIEPING
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GEZAMENLIJKE KELDERVERDIEPING MET GEBOUW HIGH & L’EAU

PARKEREN

PARKEREN IN DE PARKEERKELDER EN VERDER ALLE RUIMTE IN DE BERGING
Als bewoner met een auto heeft u een eigen plaats in de parkeergarage, onder het gebouw. Deze is uitsluitend toegankelijk voor u en uw medebewoners
en de bewoners van het naastgelegen project High & L’eau. Ieder appartement in Nouv’Eau heeft een eigen berging op de begane grond of in de
parkeergarage. Handig als u niet alles in de interne berging van uw appartement een plekje wilt geven. En natuurlijk kunt u hier ook de fietsen kwijt.
In de berging kunt u met een van de liften comfortabel omhoog naar uw appartement. En maak u geen zorgen om de veiligheid: het gedeelte met de
bergingen is uitsluitend toegankelijk voor u en uw medebewoners.

BELANGRIJKE INFO

COLOFON
NOUV’EAU

VERKOOP EN INFORMATIE
Waltmann Makelaars
Laan van Walburg 8
3332 GJ Zwijndrecht
078 - 620 57 77
nieuwbouw@waltmann.com

OPDRACHTGEVER

AM Zuidwest
www.am.nl

ARCHITECT
Groosman, Rotterdam
www.groosman.com

DISCLAIMER
De artist impressions in deze informatiebrochure geven een impressie. Het zijn
met recht ‘artist impressions’ waarin de illustrator zich soms wat artistieke vrijheden
gunt. Ondanks alle zorgvuldigheid die we hebben nagestreefd, kunnen hieraan geen
rechten worden ontleend. De plattegronden van alle in deze brochure opgenomen
woningen zijn indicatief. Hier is dus geen leveringsplicht aan verbonden.
Deze informatiebrochure maakt geen onderdeel uit van de contractstukken.
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4 STADSWONINGEN IN ZWIJNDRECHT

VOGELVLUCHT IMPRESSIE

OEVERTURE

6

NOUV’EAU

7

4 STADSWONINGEN

OEVERTURE
OEVERTURE

STADS WONEN, MET DE CHARME VAN ZWIJNDRECHT
Het is de allure van Euryza die u aanspreekt. Een stukje Zwijndrecht dat in veel
grotere steden niet zou misstaan. Maar kan die allure ook hand in hand gaan met de
praktische ruimtewensen die u heeft? Ja zeker: in de laatste fase van Euryza staan
ook vier stadswoningen op het programma: Oeverture. En als u bij het woord
‘stadswoning’ denkt aan veel oppervlakte, een grote hoogte en een statige
gevel, wordt u helemaal op uw wenken bediend.

Vier stadswoningen telt Oeverture. Stadswoningen die een harmonieus deel
uitmaken van Euryza, met toch een heel eigen identiteit. Het rijtje van vier ligt
aan het centrale plein dat alle gebouwen van Euryza met elkaar verbindt.
WAT EEN RUIMTE!
Met hun donkerrode baksteen en voorname uitstraling springen de vier stadswoningen
er onmiddellijk uit. Als die buitenkant al veelbelovend is, worden uw verwachtingen
achter de voordeur nog eens overtroffen. Wat een ruimte! Over vier woonlagen heeft u
alles wat u zoekt, waaronder maar liefst vijf slaapkamers. Buitenliefhebber?
Op de begane grond heeft u een eerste terras voorzien van een groene pergola
en op de eerste verdieping heeft u een tweede terras.
ENERGIEZUINIGE OPZET
Net als de appartementen zijn de stadswoningen energiezuinig van opzet. Gas komt
er in de woningen niet aan te pas, een warmte-koude-opslag wel. Die geeft u niet
alleen het plezier van een comfortabele wijze van verwarmen - via de vloer - maar
ook koelen. Materialen zijn al even duurzaam, zodat u zich geen zorgen hoeft te
maken over de duurzaamheid van uw stadswoning.

8

9

OVERZICHT

VERDIEPINGEN

VIER LAGEN WOONPLEZIER
Een stadswoning is pas een stadswoning als u meerdere woonlagen
heeft. Met het liefst de nodige ruimte per laag. Zoals in Oeverture.
De situatietekening met de ligging vindt u in het appartementendeel
op pagina 15.

BWNR
701

BWNR
702

BWNR
703

OEVERTURE

BWNR
701

BWNR
704

BEGANE GROND

BWNR
701

EEN OVERKAPT TERRAS OP DE BEGANE GROND DAT AANSLUIT OP
DE (WOON)KEUKEN. OP DE EERSTE VERDIEPING DE WOONKAMER
MET AANGRENZEND TERRAS. BEIDE UITKIJKEND OVER HET
NIEUWE EURYZAPLEIN EN DE RIVIER.

BWNR
702

BWNR
703

BWNR
702

BWNR
703

BWNR
704

1E VERDIEPING

BWNR
701

BWNR
704

2E VERDIEPING

BWNR
702

BWNR
703

BWNR
704

3E VERDIEPING

WATER- EN PLEINZIJDE
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INTERIEURIMPRESSIE E1
GETOOND BEGANE GROND BOUWNUMMER 701

12

BWNR 701

SCHAAL 1:75

OEVERTURE (HOEK)

APARTE WOON- EN EETKAMER
Opvallend detail in de indeling van uw stadswoning: de aparte
etage voor eten (begane grond) en wonen (eerste verdieping).
En dan heeft u op de bovenliggende twee etages ook nog eens
de unieke beschikbaarheid van vijf slaapkamers. De badkamer
is op de tweede verdieping, zowel op de begane grond als op
de eerste etage heeft u een terras.

TYPE E1

STADSWONINGEN
Wonen in een rijtje van vier, met toch de beleving van vrijstaand.
Dat kan als u kiest voor de woning op de hoek. Het is ook een
woning die er in vorm uitspringt, door de twee schuine wanden
in het interieur. Die zijn ongetwijfeld een inspiratie om uw
creativiteit de vrije loop te laten in het interieur.

KENMERKEN
• Woonoppervlakte ca. 163 m2
• Veranda begane grond ca. 12 m2
plus balkon eerste verdieping ca. 14 m2
beide met uitzicht over de Oude Maas
• Living met plafondhoge glaspuien aan terraszijde
• Open keuken met luxe keukeninrichting, inclusief apparatuur
• Woonkamer
• Vijf (slaap)kamers
• Complete badkamer met tweede toilet
• Vloerverwarming en passieve vloerkoeling
• Berging met opstelplaats voor wasmachine en -droger
• Twee privé parkeerplaatsen op binnenterrein
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BEGANE GROND

EERSTE VERDIEPING

TWEEDE VERDIEPING

DERDE VERDIEPING
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INTERIEURIMPRESSIE E1
GETOOND BOUWNUMMER 701
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BWNRS 702/703/704

SCHAAL 1:75

OEVERTURE

EEN DUBBEL BUITENVERBLIJF
Wat wonen in Oeverture extra aantrekkelijk maakt:
een dubbel buitenverblijf. Zowel op de begane grond als
op de eerste verdieping wandelt u zó het terras op. En eigenlijk
is het gehele buitengebied een reden om de deur achter u dicht
te trekken. Heerlijk, een wandelingetje over de boulevard.
Over uw ‘eigen’ boulevard, een verlengstuk van Oeverture.

TYPE E2/E3

STADSWONINGEN
Drie van de vier stadswoningen van Oeverture zijn identiek
aan elkaar met als uitzondering dat sommige gespiegeld zijn
aan elkaar. Identiek in de grote hoeveelheid vierkante meters
die u op elke woonlaag heeft. De indeling is zonder meer speels,
met een keuken en een aparte eetkamer op de begane grond.

Een etage hoger woont u, met net iets meer uitzicht vanaf
die verhoogde ligging. Verdieping twee en drie zijn gereserveerd
voor in totaal vijf slaapkamers, een badkamer en een berging.

KENMERKEN
• Woonoppervlakte ca. 155 m2
• Veranda begane grond van ca. 9 tot ca. 12 m2
plus balkon eerste verdieping ca. 9 m2
beide met uitzicht over de Oude Maas
• Living met plafondhoge glaspuien aan terraszijde
• Open keuken met luxe keukeninrichting, inclusief apparatuur
• Woonkamer
• Vier (slaap)kamers
• Complete badkamer met tweede toilet
• Vloerverwarming en passieve vloerkoeling
• Berging met opstelplaats voor wasmachine en -droger
• Twee privé parkeerplaatsen op binnenterrein
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BEGANE GROND

EERSTE VERDIEPING

TWEEDE VERDIEPING

DERDE VERDIEPING
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INTERIEURIMPRESSIE E2

BELANGRIJKE INFO

COLOFON

GETOOND BOUWNUMMER 702

NOUV’EAU

VERKOOP EN INFORMATIE
Waltmann Makelaars
Laan van Walburg 8
3332 GJ Zwijndrecht
078 - 620 57 77
nieuwbouw@waltmann.com

OPDRACHTGEVER
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ARCHITECT
Groosman, Rotterdam
www.groosman.com

DISCLAIMER
De artist impressions in deze informatiebrochure geven een impressie. Het zijn met recht ‘artist impressions’ waarin de
illustrator zich soms wat artistieke vrijheden gunt. Ondanks alle zorgvuldigheid die we hebben nagestreefd, kunnen hieraan
geen rechten worden ontleend. De plattegronden van alle in deze brochure opgenomen woningen zijn indicatief. Hier is
dus geen leveringsplicht aan verbonden. Deze informatiebrochure maakt geen onderdeel uit van de contractstukken.
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