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//OMGEVING
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//SPLITLEVEL WONINGEN

WONEN IN ZELLING
Wie zou er nou niet willen wonen aan

5

de Hollandsche IJssel, waar water, wind
zon en wolken de lucht kleuren en
trage schepen golven trekken in de

//BADKAMER & KEUKEN

rivier. Dicht bij de natuur, maar ook
dicht bij de grote stad, woon je in
een duurzame woning die van alle
moderne gemakken is voorzien. Zelling
in Nieuwerkerk aan den IJssel heeft het
allemaal. Ontdek de vele voordelen
van wonen op deze bijzonder locatie.
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//DUURZAAMHEID

18

//INTERIEUR

Inhoud
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en riet je dagelijkse uitzicht zijn? Waar

SPLITLEVEL TWEELAAGS

APPARTEMENTEN

SPLITLEVEL DRIELAAGS

6

DE
RIVIER
AAN JE
VOETEN

PANORAMAWONINGEN

7

OP EEN PRACHTIGE LOCATIE IN EEN BOCHT AAN DE HOLLANDSCHE IJSSEL,
DIRECT NAAST DE MOLEN, WORDEN 58 NIEUWE WONINGEN GEREALISEERD.
ALLEMAAL LICHT, RUIMTELIJK EN LUXE AFGEWERKT. ZELLING WORDT EEN
BIJZONDERE MIX VAN PANORAMAWONINGEN, TWEE- EN DRIELAAGSE
SPLITLEVELWONINGEN EN LUXE APPARTEMENTEN AAN HET WATER EN EEN
NIEUW AAN TE LEGGEN GROEN PARK.

//MOLEN WINDLUST
De authentieke molen, die met haar imposante wieken prachtig afsteekt
tegen een spectaculaire wolkenlucht, maakt het Hollandse landschap
compleet. De geschiedenis van korenmolen Windlust, die vlakbij Zelling
staat, gaat terug tot 1586. Jarenlang maalde de molen het graan voor
de inwoners van Nieuwerkerk aan den IJssel. Van 1999 tot 2005 werd
de molen gerenoveerd en uitgebreid.

//NIEUWERKERK
AAN DEN IJSSEL
//BEREIKBAARHEID
8

Op slechts 2 km van Zelling ligt het gezellige centrum van het dorp Nieuwerkerk
aan den IJssel. In winkelcentrum Reigerhof heb je keuze uit 48 verschillende
winkels, horecagelegenheden en supermarkten voor je dagelijkse boodschappen. Verder vind je in het dorp diverse scholen en sportverenigingen.
Zoek je toch liever de grote stad op, dan ben je via de snelweg A20 in slechts
15 minuten in Rotterdam, of binnen 20 minuten in Gouda of Zoetermeer.

De Groenendijk vormt een prachtige
route langs de Hollandsche IJssel. De dijk
loopt van Nieuwerkerk aan den IJssel tot
aan Krimpen aan den IJssel en is zeer
geliefd bij wielrenners. Aan de dijk ligt
recreatiegebied Hitland, een uniek stukje
natuur met eindeloze mogelijkheden om
te wandelen, fietsen, kanovaren of gewoon
te genieten van de rust en ruimte. Vanaf
de kleine uitkijktoren kun je uitstekend
vogels spotten. De nabij gelegen golfbaan
is met 27 holes een uitdaging voor
iedereen die graag een balletje slaat.

WOLKEN,
WIND &
WEIDSHEID
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10 tweelaagse splitlevel woningen

17 luxe appartementen

22 drielaagse splitlevelwoningen

9 brede panoramawoningen
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9
PANORAMA
WONINGEN

woningen, 17 luxe appartementen, 22 drielaagse splitlevelwoningen

Woningtypes

10

Zelling omvat 58 woningen, bestaande uit 10 tweelaagse splitlevelen 9 brede panorama-woningen.
Alle woningen volgen de licht gebogen lijn van de rivieroever. Aan
de voorzijde ligt een damwand verhuld met een natuurlijke rietkraag
die het water van het wandelpad scheidt. Het wandelpad komt uit
op een fraai uitzichtpunt waar je kunt genieten van de zon, het water,
het uitzicht en ontmoeting met de buren. Maar ook vanuit je eigen
woonkamer geniet je van een prachtig zicht over de rivier en/of
het groene park.
Voor elk woningtype is een afzonderlijke brochure beschikbaar. Deze
brochure betreft de 10 tweelaagse splitlevelwoningen. Deze woningen
hebben een heel eigen karakter door de opvallende niveauverschillen
die zorgen voor een unieke ruimtebeleving.
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GENIET
VAN
RUIMTE,
LICHT &
UITZICHT

//TWEELAAGSE
SPLITLEVELWONINGEN
DE TWEELAAGSE SPLITLEVEL WONINGEN VALLEN OP DOOR EEN UNIEKE
INDELING, GEKENMERKT DOOR SPEELSE NIVEAUVERSCHILLEN. DIE
DYNAMIEK ZIE JE AAN DE BUITENKANT OOK TERUG IN DE VERSPRINGING
VAN DE WONINGEN TEN OPZICHTE VAN ELKAAR. DE GROTE RAMEN VERSTERKEN HET UITZICHT EN ZORGEN VOOR EEN PRACHTIGE LICHTINVAL.
Doordat de woonkamer en het aangrenzende terras een halve verdieping boven
het maaiveld uitsteken, geniet je van een prachtig uitzicht over de rivier.
Tegelijkertijd zorgt de verhoogde ligging ervoor, dat men vanaf het wandelpad niet
bij de woning naar binnen kijkt.
De woningen zijn tot in detail afgewerkt. Met veel aandacht voor groen en hier
en daar een industrieel accent. De gevels en terrasafscheidingen zijn voorzien
van fraaie klimplanten. Tussen de terrassen en het wandelpad zijn robuuste
metalen korven met brokken steen geplaatst, deels bedekt met groene begroeiing.
Een mooie overgang van het privé terras naar het publiekelijk terrein.
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BEGANE GROND /
SPLITLEVEL 1

SPLITLEVEL 2 /
SPLITLEVEL 3

RAMEN MET UITZICHT OP
DE HOLLANDSCHE IJSSEL

OPENSLAANDE
DEUREN NAAR
TERRAS AAN DE
RIVIERZIJDE

COMFORTABELE
VLOERVERWARMING

BADKAMER INCLUSIEF
TEGELWERK EN SANITAIR
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HOBBYRUIMTE

DRIE RUIME
(SLAAP)KAMERS

BERGING &
TECHNISCHE
RUIMTE

//OPPERVLAKTE

//OPPERVLAKTE

Begane grond / splitlevel 1
Hal

Slaapkamer 1

13 m2

Toilet

1,4 m2

Slaapkamer 2

11 m2

Woonkamer - keuken

43 m

Slaapkamer 3

11 m2

Hobbyruimte

11 m2

Berging/techniek

6m

Splitlevel 2 / splitlevel 3
2

2

BALKON OP HET
ZUIDWESTEN

7 m2

Badkamer
Balkon

De afgebeelde woning (bouwnummer 7) is representatief voor alle tweelaagse splitlevelwoningen. Gedetailleerde informatie per bouwnummer vind je terug op de website.

4,7 m2
7 m2

Doorsnede

DE TWEELAAGSE SPLITLEVELWONING WORDT GEKENMERKT DOOR EEN UNIEKE INDELING.
Je komt de woning binnen via de entree, direct naast de

aangrenzende terras. Een level hoger ligt een

inpandige berging waar ruimte is voor bijvoorbeeld het

slaapkamer met een verdiepingshoogte van 3.60 meter

stallen van fietsen. Via een deur kom je in de keuken die

en een hobbyruimte die doorloopt in het balkon op het

op de begane grond gelegen is. Via een korte trap bereik

zuidwesten. Op de hoogste level bevinden zich twee

je de woon- en eetkamer, die een halve verdieping hoger

slaapkamers en een badkamer. Vanaf het zonnige balkon

gelegen is dan de begane grond. De grote ramen met

heb je uitzicht op het park. Iedere tweelaagse splitlevel-

openslaande deuren verbinden de woonkamer met het

woning heeft een parkeerplaats op eigen terrein.

WONEN
MET
LUXE &
RUIMTE
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//PARKZIJDE

//WATERZIJDE

17

Unieke
woonbeleving
18

LUXE &
COMFORT
IN
ELK
DETAIL

DE TWEELAAGSE SPLITLEVEL WONING IS ABSOLUUT GEEN ALLEDAAGSE
RIJWONING. DOOR DE SPEELSE VERDELING VAN RUIMTE WORDEN DE WOONKAMER EN HET AANGRENZENDE TERRAS IETS OPGETILD BOVEN HET MAAIVELD. OOK OP DE EERSTE VERDIEPING VIND JE DEZE NIVEAUVERSCHILLEN,
WAARDOOR ENKELE RUIMTES EEN EXTRA HOOG PLAFOND HEBBEN. DE GROTE
RAAMPARTIJEN ZORGEN VOOR EEN PRACHTIGE LICHTINVAL.
Vanuit de woonkamer kijk je door de hoge

De woningen zijn van alle moderne

ramen in noordoostelijke richting uit over

gemakken voorzien en worden compleet

de rivier. Geniet van de opkomende zon,

met badkamer en toilet opgeleverd.

voorbijvarende schepen en het wuivende

De woningen zijn gasloos gebouwd

riet. In de zomer zet je de openslaande

en voorzien van zonnepanelen. De

deuren naar het terras open. Met de zon

grote raampartijen brengen naast

op je gezicht, de wind door je haar en de

een fantastisch uitzicht ook lekker

geluiden van watervogels beleef je het

veel daglicht naar binnen. De hoog-

Hollandse rivierlandschap nóg intenser.

waardige isolatie en energiezuinige

Op de eerste verdieping ligt een balkon

vloerverwarming zorgen ervoor dat

met uitzicht over het nieuw aan te leggen

je elk seizoen kunt genieten van een

park. Waar je dus ook kijkt, overal ben je

constante, aangename temperatuur.

omgeven door groen en/of water.
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Architect
aan het woord
“ZELLING IS EEN BIJZONDER PROJECT, OP EEN UNIEKE LOCATIE. VANUIT DE
GESCHIEDENIS HEEFT HIER ALTIJD INDUSTRIE PLAATSGEVONDEN. OOIT STOND OP
DEZE PLEK EEN STEENFABRIEK, TOEN DE HOLLANDSCHE IJSSEL NOG ECHT WERD
GEBRUIKT ALS WERKRIVIER. LATER HEEFT O.A. VAN VLIET ZICH OP DE RIVIEROEVER
GEVESTIGD MET EEN GROOT INDUSTRIEEL BEDRIJFSPAND. DE NIEUWE STEDELIJKE
20

ONTWIKKELING MAAKT EEN KNIPOOG NAAR DEZE LANGE PERIODE VAN INDUSTRIE.”
Paul Cardinaal, architect bij Klunder Architecten.
“Het robuuste appartementencomplex ligt

Bij dit project kan het niet anders of het

centraal in het plangebied, in het verlengde

moet aan alle zijden verbonden zijn met het

van een belangrijk kruispunt waarbij de

landschap en het water. Daarom is er nauw

Groenendijk overgaat in Kortenoord. De

samengewerkt met een landschapsarchitect.

splitlevel woningen zijn aan weerszijden van het

De splitlevel woningen dicht bij de molen zijn

appartementencomplex gedrapeerd. Niet als een

bewust laag gehouden zodat de molen haar

kaarsrecht blok, maar als een golvende lijn langs

windaanvoer, en de markante positie in het

de oever, waarbij de woningen onderling steeds

gebied behoudt. Door de woonkamer en het

iets verspringen. Tussen de terrassen en de

terras aan de rivierzijde iets op te tillen boven

rietkraag ligt een wandelpad dat voor iedereen

het maaiveld, kun je optimaal van je uitzicht

toegankelijk is. Door het lint van bebouwing hier

en je privacy genieten, zonder last te hebben

en daar te onderbreken met een doorkijkje, krijgt

van passanten. De strakke architectuur én de

het plan een schaalverdeling die in balans is

unieke locatie maken dit project echt iets om

met de lange lijn van de Hollandsche IJssel.

trots op te zijn.”

GROEN
PARK
AAN
LANDZIJDE
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Inclusief
badkamer
De badkamer is de plek waar elke dag begint en eindigt. Van even
snel je tanden poetsen tot een uitgebreide badsessie. Wat jouw

22

KWALITEIT
EN HOOGWAARDIG
AFGEWERKT

favoriete badkamerritueel ook is, in jouw nieuwe woning kun je
er meteen vanaf de allereerste dag uitgebreid van genieten.
Alle woningen worden namelijk compleet opgeleverd inclusief
sanitair en tegelwerk in badkamer en toilet. Alles van uitstekende
kwaliteit en hoogwaardig afgewerkt. Voor een goed begin en einde
van elke dag in jouw nieuwe thuis!

//KIES JE
EIGEN KEUKEN
Een kookeiland of spoeleiland? Een bar of een
eethoek? De ruime keuken in jouw nieuwe woning
biedt tal van indelingsmogelijkheden. De keuken is
daarom niet bij de woning inbegrepen. Deze mag je
zelf afstemmen op jouw persoonlijke voorkeuren.
Bij de WAREHOUSE in Rotterdam hebben ze
het makkelijk voor je gemaakt met een aantal
geselecteerde Bruynzeel keukenaanbiedingen waar
je uit kunt kiezen. De adviseurs van de WAREHOUSE
helpen je graag op weg om keuzes te maken die
aansluiten bij jouw bijzondere woning en jouw
persoonlijke smaak. In het sfeervolle pakhuis in
de Rotterdamse Schiehaven doe je ongetwijfeld
nog meer wooninspiratie op die ook bij de verdere
indeling van je woning van pas zal komen.
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DUURZAAM
GENIETEN,
KLAAR VOOR
DE TOEKOMST

//GEBALANCEERDE VENTILATIE
MET WARMTETERUGWINNING

//LAAGTEMPERATUUR VLOERVERWARMING

//EXTRA ISOLATIE

Bij vloerverwarming komt de warmte in jouw woning niet meer van

Extra isolatie werkt als een warme deken om jouw woning. Daardoor

Voor een goede luchtkwaliteit moet jouw huis het hele jaar door

radiatoren aan de muur, maar van de vloer onder jouw voeten.

is er minder energie nodig om de woning op temperatuur te houden

geventileerd worden. Ventilatieroosters in de kozijnen kunnen in de

Heerlijk comfortabel! Bovendien zijn er geen radiatoren meer nodig,

in de winter. Jouw muren zijn daardoor ook warmer, wat in de winter

winter onaangenaam zijn. Bovendien dient de koude buiten lucht

wat ruimte bespaart en meer vrijheid geeft om je woning in te

zorgt voor een aangename temperatuur in jouw woning. Isolatie gaat

door de verwarming op kamertemperatuur gebracht te worden. Dit

delen. Vloerverwarming is energiezuiniger dan radiatoren. Dankzij

net zo lang mee als de woning en is daarmee ook op lange termijn

kan slimmer. Met een gebalanceerd ventilatiesysteem met warmtete-

het grote verwarmingsoppervlak van de vloer kan de warmte

een zeer duurzame maatregel.

rugwinning wordt de warmte van de afvoerlucht gebruikt om de verse

namelijk op een lagere temperatuur verspreid worden. Een aandachts-

buitenlucht op te warmen. Hierdoor is de lucht die in jouw woning

punt is jouw vloerbedekking. Dikke vloerbedekking die de warmte

komt warmer. Dat voelt aangenamer aan en het scheelt behoorlijk in

niet goed doorlaat, zorgt ervoor dat vloerverwarming niet optimaal

//DUBBEL GLAS

de energiekosten om jouw huis te verwarmen. Met dit systeem zijn er

kan functioneren. Hoogpolig tapijt is hier een voorbeeld van. Een

Bij HR++ glas bestaan jouw ramen uit twee lagen glas. Hierdoor

geen luchtroosters in de gevel nodig, waardoor geluiden van buiten

houten vloer, laminaat of PVC hoeft geen probleem te zijn, laat je

isoleert het glas uitstekend en bespaart je aanzienlijk op het energie-

niet eenvoudig de woning in kunnen komen. Vanzelfsprekend kun je

adviseren door jouw makelaar of verkoopbegeleider.

verbruik van jouw woning. Het is ook extra comfortabel, omdat er niet

ook de ramen openen om te ventileren als je dat wenst.

tot nauwelijks kou van het glas af straalt.

//BODEMWARMTEWISSELAAR
MET WARMTEPOMP

//KIERDICHTING

In Zelling wordt “gasloos” gebouwd. In plaats van de bekende CV-ketel

in de winter en warme lucht in de zomer eenvoudig het huis binnen

zal jouw woning worden verwarmd middels een warmtepomp-installa-

dringt. Bij de bouw van jouw nieuwbouwwoning letten wij extra op

tie. Deze installatie bestaat onder meer uit een bron, bestaande uit

kierdichting. Dit voorkomt ongewenste luchtstromen. Zo bespaart

één of meerdere “lussen”. Een lus is een buis die diep in de grond

u op energiekosten en blijft jouw huis in de winter lekker warm en

is geboord en waar een water/glycol mengsel door wordt gepompt.

in de zomer heerlijk koel.

In veel oude huizen zitten gaten en kieren, waardoor koude lucht

Een ander belangrijk onderdeel is de zogenaamde warmtepomp met
boiler, welke in iedere woning staat. Het watermengsel van de bron

DUURZAAMHEID BETEKENT VOOR ONS HET ZINVOL OMGAAN MET
SCHAARSE MIDDELEN, ZOALS ENERGIE. ZORG VOOR HET MILIEU GAAT
DAARBIJ HAND IN HAND MET KOSTENBESPARING EN COMFORT VOOR

wordt door de warmtepomp gebruikt door er warmte uit te halen.

//ZONNEPANELEN

Deze warmte wordt vervolgens gebruikt om CV water op temperatuur

Zonnepanelen zetten zonlicht om in elektriciteit. Deze elektriciteit

te krijgen en/of om de boiler op te laden.

kun je in jouw huis gebruiken en zorgt voor een lagere energierekening. Zo ben je minder afhankelijk van jouw elektriciteits-

De warmtepomp werkt op dezelfde manier als een koelkast, maar

leverancier. Wanneer de zonnepanelen meer opwekken dan je op

dan andersom. Een koelkast pompt de warmte van de binnenkant

dat moment nodig hebt, wordt deze stroom aan het elektriciteitsnet

STAAT HIERBIJ CENTRAAL. WE ZIJN GEÏNTERESSEERD IN DE NIEUWSTE

naar buiten, waardoor het koel blijft in de koelkast. Een warmtepomp

teruggeleverd. Deze stroom kun je vervolgens weer aan het

MOGELIJKHEDEN, MAAR PASSEN IN ONZE WONINGEN ALLEEN

werkt precies andersom en gebruikt de warmte uit de bodem om jouw

elektriciteitsnet onttrekken wanneer de zon niet schijnt.

ONZE KOPERS. EEN AANGENAAM KLIMAAT IN JOUW NIEUWE WONING

BEWEZEN TECHNIEKEN TOE. HIERONDER ZIE JE HOE WE ZELLING
VOOR JOUW ZO DUURZAAM MOGELIJK REALISEREN.

woning te verwarmen en te voorzien van warm tapwater. Dit is een
bijzonder efficiënte en duurzame wijze van verwarmen. Daarnaast kan
het systeem optioneel zorgen voor koeling in de zomer.
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Voordelen
nieuwbouw

OF JE NU KOOPT OF HUURT, NIEUWBOUW HEEFT VEEL

//ENERGIEZUINIG

VOORDELEN, ZOALS COMFORT DOOR GOEDE ISOLATIE EN LAGERE

Met standaard een energieverbruik dat overeenkomt met

ENERGIEKOSTEN DANKZIJ ENERGIEZUINIGE TECHNIEKEN.
BEKIJK HIERONDER EEN AANTAL VOORDELEN OP EEN RIJ.

//DUURZAAM

energielabel A, is jouw nieuwbouwhuis zeer energiezuinig.
Dat merk je aan jouw energierekening. Bovendien draagt
u hiermee bij aan een beter klimaat en een beter milieu.

//COMFORTABEL
Uw woning is goed geïsoleerd tegen kou en hitte, en voldoet

Alles aan jouw nieuwe huis is nieuw en fris. Daardoor heeft jouw huis

aan de strengste wettelijke eisen voor geluidsisolatie. Hetzelfde

de eerste vijf jaar nauwelijks of geen onderhoud nodig.

geldt voor de luchtkwaliteit; ook die voldoet aan de strengste
normen. Daarnaast zorgen moderne technieken in steeds meer

26

U heeft dus ook geen overlast door onderhoudswerkzaamheden.

nieuwbouwhuizen voor verwarming en koeling. Dat alles maakt

Dit gemak is mede te danken aan de gebruikte materialen. Extra pluspunt

het binnenklimaat aangenaam en comfortabel. Bouwkundig

voor kopers: je bespaart op jouw onderhoudskosten. En mochten er in de

voldoet jouw huis eveneens aan de nieuwste wettelijke eisen

eerste jaren bouwkundige gebreken aan het licht komen, dan worden die

(Bouwbesluit). Dat betekent onder meer dat de plafonds en

dankzij de garantieregeling voor je opgelost.

deuren hoger zijn en de trappen minder steil. Verder gelden
minimale afmetingen voor bijvoorbeeld toiletruimten en

//OP MAAT
Meepraten over het ontwerp, een andere indeling kiezen en opties

gangen. Ook die extra ruimte zorgt voor meer comfort.

laten uitvoeren. Op vele manieren kun je van een nieuwbouwhuis echt

//VEILIG WONEN

jouw huis maken.

Uw huis is gebouwd volgens de modernste veiligheidseisen.
Ook de woonomgeving is ingericht volgens de nieuwste inzichten

Je kan je eigen keuken, badkamer en sanitair uitzoeken. Daarnaast worden

op veiligheidsgebied. Vaak hebben nieuwbouwwoningen zelfs

er een aantal opties aangeboden waaruit je kan kiezen. En in overleg

het Politiekeurmerk Veilig Wonen, met bijvoorbeeld inbraak-

met de aannemer kun je ook nog eens andere persoonlijke wensen laten

werend hang- en sluitwerk. In een huis met dit keurmerk heeft

uitvoeren. Hoeveel maatwerk mogelijk is verschilt per woning.

u vijftig procent minder kans op een inbraak.

LAGE
LASTEN,
HOOG
COMFORT
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ZELLING IS EEN PROJECT VAN SYNCHROON, EEN ONTWIKKELAAR DIE GERICHT IS OP HET CREËREN
VAN DUURZAME GEBOUWEN DIE EEN POSITIEVE IMPACT HEBBEN OP MENS, NATUUR EN MAATSCHAPPIJ.
ZINGEVING, GEBRUIK EN SCHOONHEID ZIJN DAARBIJ ONLOSMAKELIJK MET ELKAAR VERBONDEN.

Raadhuisplein 25-26

2912 CK Nieuwerkerk a/d IJssel

2914 KM Nieuwerkerk a/d IJssel

T 0180 313 370

T 0180 315 544

www.vanleeuwenmak.nl

www.scheele.nl

//ONTWIKKELING & REALISATIE

www.synchroon.nl

www.eracontour.nl

//COMAKERS

www.zuidplas.nl

www.klunderarchitecten.nl

kunnen aan de inhoud geen rechten worden ontleend.
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Kerklaan 38b

Hoewel deze brochure met de grootste zorg is samengesteld

//VERKOOP & INFORMATIE

WWW.NIEUWBOUWZELLING.NL

