
Wonen op 5 minuten van het 
historische centrum van Delft
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RUST EN REURING
Bij PoortMeesters vind je zowel de rust als de reuring. De nieuwe 

grachten, het stadspark en de groene binnentuin creëren een 

oase van rust, waar het historisch Delft - op loopafstand - je de 

nodige reuring biedt. Met haar prachtige monumentale panden, 

levendige sfeer en de vele terrasjes, winkels en musea heeft Delft 

alle ingrediënten die je van een stad verwacht.

IDEALE BEREIKBAARHEID
Nieuw Delft is stedelijk en toch erg goed bereikbaar. De uitvalswegen 

A4 en A13 zijn namelijk nog geen 10 minuten rijden vanaf 

PoortMeesters. Maar ook als je reist met het OV zit je hier goed. 

Het station van Delft ligt op steenworp afstand en is zowel te voet 

als met de fiets prima te bereiken. Ideaal als je bijvoorbeeld met 

de trein naar je werk wilt.

WINKELS OM DE HOEK
Nog even snel langs de supermarkt voor een boodschap? Dan 

loop je binnen vijf minuten naar De Hoven Passage waar je winkels 

zoals de Jumbo, HEMA en Kruidvat vindt. Zondag de stad in om 

te shoppen? Wandel op je gemak het centrum van Delft in waar 

de grotere ketens worden afgewisseld met kleine boetiekjes. Voor 

ieder wat wils!  

ONTSPANNEN OF INSPANNEN
Leuke musea, mooie stadsparken - zoals het Van 

Leeuwenhoekpark dat nu wordt aangelegd - en verschillende 

sportgelegenheden zijn bij PoortMeesters allemaal dicht bij 

huis. De kinderen zijn binnen no time bij de hockey-, voetbal- of 

tennisclub, de sportscholen zijn op korte loopafstand en voor 

een ontspannen stadswandeling hoef je alleen de hoek om. Meer 

groen? Fiets dan bijvoorbeeld in een kleine 10 minuten naar 

het Delftse Hout. 

POORTMEESTERS, HET BESTE 
VAN TWEE WERELDEN!
PoortMeesters bewijst dat de wens voor centraal én ruim wonen samen kan gaan. Aan de rand van het 
historische centrum van Delft en de ‘oevers’ van Nieuw Delft wordt dit stoere, stadse woongebouw met 
grote stadswoningen en luxe appartementen gerealiseerd. Je woont hier supercentraal, goed bereikbaar 
en ruim. Kortom: hier vind je alles wat je zoekt. 
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EEN NIEUW BUURTJE
Vera Yanovshtchinsky vertelt: ‘Het uitgangspunt van ons ontwerp was dus dat nieuwe buurtje. 

Rondom een groene gezamenlijke binnentuin. Met royale woningen voor gezinnen die in 

de stad willen blijven wonen, maar elders in het centrum geen grote woning kunnen vinden. 

Woningen waarbij de bewoner een enorme vrijheid heeft qua indeling. Ga je op de begane 

grond werken, slapen of koken? Of gebruik je de ruimte om familie in te laten wonen? De keuze 

is aan de bewoners. Maar bovenal om - door de flexibiliteit van de indeling - de woning aan je 

levensfase aan te kunnen passen.’

Architect partner Sjoerd Beerends vult aan: ‘Daarom hebben we in het ontwerp ook rekening 

gehouden met drie entrees voor de stadswoningen. Je kunt de woning zowel via de voordeur 

als de overdekte parkeerplaats aan de achterzijde betreden of je loopt via de groene 

binnentuin en je eigen privétuin de woning in.’

CREATIEVE AANPASSINGEN
Als het project vervolgens vorm begint te krijgen, wordt ook duidelijk dat er eisen zijn vanuit 

de gemeente op het gebied van bijvoorbeeld duurzaamheid. Ook blijkt dat sommige 

UNIEKE SAMENWERKINGEN
Die open houding vanuit de ontwikkelaars zorgde ook voor mooie samen-

werkingen. Zoals met RRog voor de binnentuin, Klimaatneutraaldak voor de 

opvang van regenwater en Studio RAP voor de 3D-geprinte keramiektegels 

voor de poorten.

Sjoerd: ‘Het ontwerp van Studio RAP voor de poorten maakt echt dat je 

een soort iconische begeleiding hebt naar de binnentuin. Daar zijn we heel 

enthousiast over.’ Vera vult aan: ‘Deze samenwerking startte bij de basis. 

‘Word jij vrolijk van wat ik maak en word ik vrolijk van wat jij maakt?’ Het klikte 

gelukkig goed tussen ons. We hadden al snel een open gesprek met elkaar 

over het ontwerp en design.’

UITGESPROKEN ARCHITECTUUR
Vera: ‘De binnentuin als middelpunt van een nieuwe buurt heeft ons 

geïnspireerd voor de uitgesproken architectuur. Natuurlijk voor de poorten, 

die een prominente rol in het plan spelen. Hierbij kozen we voor een extra 

royaal formaat. Niet alleen om de buurt te verbinden met de omgeving van 

PoortMeesters, maar ook als visueel statement, passend bij het plan. Zo 

hebben we ook bewust gekozen voor de gestaffelde plaatsing van een deel 

van de woningen waardoor de gevels verspringen en je geen dertien in een 

dozijn rijwoningen krijgt.’

Sjoerd vult aan: ‘Dat het geen rechttoe rechtaan woningen zijn, zie je ook als 

je inzoomt op de gevels. We kozen voor grote vensters en een verspringende 

daklijn. De raamposities met Franse balkons zijn in iedere woning weer net 

even anders en worden gecomplementeerd door de variatie in metselwerk en 

fraaie stenen luifels. Zo wordt het moderne ontwerp heel speels.’

HET BEELD VAN DE ARCHITECTEN
Al met al is PoortMeesters een project geworden waarin veel samenvalt. 

Een uitgesproken architectuur in combinatie met duurzaamheid en unieke 

samenwerkingen. En dit alles vanuit de visie van VYa dat hier een buurtje 

rondom de binnentuin ontstaat waarbij de bewoner de woning flexibel 

kan bewonen.

materiaalkeuzes niet haalbaar zijn. VYa grijpt deze uitdagingen juist aan om te zoeken naar 

verbeteringen in het ontwerp. Deze positieve houding leidt tot creatieve aanpassingen.

Sjoerd: ‘De baksteenkeuze is een mooi voorbeeld van hoe we het ontwerp hebben kunnen 

optimaliseren. De origineel gekozen baksteen bleek simpelweg niet praktisch qua formaat. 

Via via zijn we zo terecht gekomen bij baksteenfabrikant Janninhoff in Duitsland. Dus hop, het 

projectteam in de auto op weg naar Duitsland. Daar kozen we, op basis van jarenlange kennis 

en ervaring van de fabrikant, voor een steen waar iedereen enthousiast van werd. Die het gehele 

project ophaalt en een lichte en frisse uitstraling geeft. En waarbij we in de gevel kunnen spelen 

met een variatie aan metseltechnieken.’

Vera: ‘De binnentuin bleek zich goed te lenen voor een klimaatneutraal dak voor een duurzame 

regenwateropvang. Dus als je op een slimme én duurzame manier dat soort eisen kunt laten 

samenvallen in het ontwerp, dan is dat natuurlijk geweldig! Dit is alleen maar mogelijk geweest 

doordat BPD en Ballast Nedam Development als ontwikkelaars voorlopers zijn op dit gebied.’

DE ARCHITECT AAN HET WOORD: 
EEN NIEUW BUURTJE RONDOM 
DE BINNENTUIN
Een nieuw buurtje rondom een groene, gezamenlijke binnentuin. Dat was het plan dat Vera Yanovshtchinsky 
Architecten (VYa) bij gebiedsontwikkelaar BPD en Ballast Nedam Development presenteerde voor Nieuw Delft. 
Het was al snel duidelijk dat dit wel eens een heel bijzonder project zou kunnen worden.
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DE TERUGKEER VAN DELFTS BLAUW 
IN POORTMEESTERS
Een oeroud ambacht gecombineerd met een 3D-printing robot, een team architecten, 
programmeurs en onderzoekers met een TU Delft-achtergrond én een gebiedsontwikkelaar 
die open staat voor innovatieve ideeën. Deze mix creëerde ‘the perfect storm’. Ofwel, een 
creatie waarin alle puzzelstukjes letterlijk op hun plek vielen.

Architectonisch ontwerpbureau Studio RAP ontwierp het design van de twee kenmerkende 
toegangspoorten van PoortMeesters. En met een team van TU Delft alumni is het niet meer 
dan logisch dat daar een bijzondere techniek bij komt kijken: de tegels van de poort worden 
3D-geprint. Léon Spikker, medeoprichter en eigenaar van Studio RAP vertelt er meer over.

VISIE OP NEW DELFT BLUE
‘De inspiratie voor New Delft Blue, zoals het ontwerp voor 

de poortbekleding heet, is - hoe kan het ook anders - Delfts 

blauw. Een klassiek Delfts blauw bord bevat vaak een idyllische 

natuurlijke scène in het midden en is omlijst met een sierrand. 

Als je naar het bouwblok van PoortMeesters kijkt, is deze scène 

al aanwezig in de vorm van een schitterende binnentuin en 

laten we met ons design de poorten fungeren als sierrand die 

het zicht op de tuin omlijst. Op basis van dit idee wisten we al 

direct dat keramiek het materiaal moest worden waar we mee 

wilden werken. En wisten we dus ook dat dit een uitdaging ging 

worden. We zijn al een paar jaar aan het experimenteren met 3D 

keramiek printen en hebben speciale pompen laten ontwikkelen 

om industriële, grove klei uit een piepklein tuitje te persen. Met 

tientallen prototypes van het design zijn we aan de slag gegaan 

om te kijken wat er mogelijk is.’

blauw glazuur

POORTMEESTERS

EEN PAAR FEITEN OP EEN RIJ
• De twee poorten bevatten straks elk 2000 tegels van ongeveer 

 50 x 30 centimeter.

• Bij een traditioneel keramiekproces maakt men gebruik van een op maat  

 gemaakte mal. Maar deze zijn erg kostbaar om te maken en alle 4000  

 tegels van PoortMeesters zijn uniek, dus dit zou een onmogelijke opgave  

 geweest zijn!

• Alle tegels worden genummerd en kunnen ter plekke als zijnde een  

 puzzel in elkaar worden gezet.

• Deze 3D-geprinte tegels zijn uit meer dan 500 laagjes klei van 

 1 millimeter opgebouwd door de 3D-printing robot.

• Het kan tot wel een uur duren om één tegel te printen, maar gelukkig 

 kan de robot ook ’s nachts aan de slag in het Innovation Dock van 

 Studio RAP in Rotterdam.

KONINKLIJKE SAMENWERKING
Als de tegels eenmaal geprint zijn, moeten ze geglazuurd worden en 

afgebakken. Hiervoor werkt Studio RAP samen met Koninklijke Tichelaar 

Makkum. Koninklijke Tichelaar (1572) is het oudste bedrijf in Nederland en 

wereldwijd een begrip op het gebied van keramiek en glazuren. 

Léon vertelt verder over de samenwerking: ‘Samenwerken met Koninklijke 

Tichelaar was geweldig. Door hun ervaring met glazuren hebben we het 

ontwerp enorm kunnen verbeteren! Zij kwamen met een blauw glazuur dat 

in de oven vloeibaar wordt. Zo gaat het glazuur in de diepere delen van de 

tegel liggen waardoor het reliëf van de tegel de kleurverdeling beïnvloedt. 

Je bent eigenlijk aan het schilderen met de vorm die je met de 3D-printer 

hebt gecreëerd. Dat is toch een geweldige brug tussen de ervaring van de 

gevestigde orde en technische innovatie?’
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APPARTEMENTEN VOOR IEDEREEN

Of je nu je studentenhuis wilt ontvluchten, samen gaat wonen, een 

nieuw stekkie zoekt voor het hele gezin óf juist wilt genieten van de 

rust nu de kinderen uit huis zijn; in PoortMeesters is voor iedereen een 

appartement dat past. Het aanbod bestaat uit lofts, 2-kamer-, 3-kamer- 

en zelfs 4-kamerappartementen. En natuurlijk is er een luxe penthouse. 

De appartementengebouwen zijn voorzien van een lift en alle woningen 

hebben een eigen balkon. Bekijk de woonmodule op de website om te 

kijken welke woning waar ligt.

DELFTSE HOUT

WESTERKWARTIER

RICHTING A4

WIPPOLDER

HISTORISCHE
BINNENSTAD

IN ONTWIKKELING

A13 RICHTING ROTTERDAMA13 RICHTING DEN HAAG

1312 POORTMEESTERS
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16 LIERKWARTIER

Niet op schaal

17

LOFT

•  Ca. 55-69 m2 woonplezier

•  Te vinden op de 1e t/m de 4e verdieping

•  Gelegen in beide appartementblokken

•  Gemeenschappelijk trappenhuis

•  Speels ruimtelijk effect

•  Verdiepingshoge ramen

•  Badkamer incl. sanitair en tegelwerk 

•  Separaat toilet

•  Wasmachine- en drogeropstelling

•  Gedeelde binnentuin, eigen balkon of terras

•  Enkele bouwnummers voorzien van 

 parkeerplek in de stallingsgarage

•  Privéberging voor o.a. je fiets

16 POORTMEESTERS

Loft type G Loft type M

Kijk online voor de plattegronden van de verschillende bouwnummers.
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2-KAMER-
APPARTEMENT

20 POORTMEESTERS

•  Ca. 62-71 m2 woonplezier

•  Te vinden op de begane grond t/m 

 de 5e verdieping

•  Gelegen op de hoek van de Mercuriusweg 

 en Nieuwe Gracht

•  Gemeenschappelijk trappenhuis met lift    

•  Woonkamer met open keuken

•  Aparte slaapkamer

•  Badkamer incl. sanitair en tegelwerk

•  Separaat toilet

•  Wasmachine- en drogeropstelling

•  Gedeelde binnentuin, eigen balkon of terras

•  De meeste bouwnummers voorzien van   

 parkeerplek in de stallingsgarage

•  Optie tot laadpaal voor elektrische auto

•  Privéberging voor o.a. je fiets

2-kamerappartement type C 2-kamerappartement type D

Kijk online voor de plattegronden van de verschillende bouwnummers.
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3-KAMER-
APPARTEMENT
•  Ca. 80-108 m2 woonplezier

•  Te vinden op de 1e t/m 5e verdieping

•  Gelegen op de hoek van de Mercuriusweg  

 en Nieuwe Gracht

•  Gemeenschappelijk trappenhuis met lift

•  Ruime woonkamer met open keuken

•  Panoramisch uitzicht

•  2 slaapkamers

•  Badkamer incl. sanitair en tegelwerk 

•  Separaat toilet

•  Wasmachine- en drogeropstelling

•  Gedeelde binnentuin, eigen balkon of terras

•  1 parkeerplek in de stallingsgarage

•  Optie tot laadpaal voor elektrische auto

•  Privéberging voor o.a. je fiets

24 POORTMEESTERS

3-kamerappartement type V 3-kamerappartement type Y

Kijk online voor de plattegronden van de verschillende bouwnummers.
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4-KAMER-
APPARTEMENT
•  Ca. 101-112 m2 woonplezier

•  Te vinden op de 1e t/m 4e verdieping

•  Gelegen in beide appartementblokken

•  Gemeenschappelijk trappenhuis met lift

•  Ruime woonkamer met open keuken

•  Panoramisch uitzicht

•  3 slaapkamers

•  Badkamer incl. sanitair en tegelwerk 

•  Separaat toilet

•  Wasmachine- en drogeropstelling

•  Gedeelde binnentuin en eigen balkon

•  1 parkeerplek in de stallingsgarage

•  Optie tot laadpaal voor elektrische auto

•  Privéberging voor o.a. je fiets

28 POORTMEESTERS

4-kamerappartement type W 4-kamerappartement type F

Kijk online voor de plattegronden van de verschillende bouwnummers.
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Blok 3

103

Vijfde verdieping

•  Ca. 180 m2 woonplezier

•  Te vinden op de 5e verdieping

•  Gelegen aan de Nieuwe Gracht

•  Gemeenschappelijk trappenhuis met lift

•  Ruime woonkamer met open keuken

•  Panoramisch uitzicht over het centrum van Delft

•  3 slaapkamers met elk een eigen badkamer

•  Badkamers incl. sanitair en tegelwerk

•  Separaat toilet

•  Wasmachine- en drogeropstelling

•  Gedeelde binnentuin

•  4 dakterrassen

•  1 balkon

•  2 parkeerplekken in de stallingsgarage

•  Optie tot laadpaal voor elektrische auto

•  Privéberging voor o.a. je fiets

KENMERKEN
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Penthouse

Kijk online voor de plattegronden van de verschillende bouwnummers.

32 POORTMEESTERS
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LEKKER ELEKTRISCH
In PoortMeesters is een laadpaal voor jouw elektrische auto mogelijk 

in de stallingsgarage. De voorbereidingen hiervoor worden standaard 

meegenomen in de bouw en je kan deze optioneel laten aanbrengen. 

Dat is thuiskomen en direct inpluggen. Wat een luxe! Terwijl de auto 

oplaadt hoef je nergens aan te denken en de volgende ochtend stap 

je weer met een volle batterij de auto in. Fijn!

Parkeren in PoortMeesters doe je onder de groene 
binnentuin. De meeste appartementen beschikken 
standaard over een parkeerplaats, met uitzondering 
van de meeste lofts en enkele 2-kamerappartementen. 
Welke dit zijn, vind je op de website bij de bouw-
nummerspecificaties. Wanneer je behoefte hebt aan 
een (extra) plek in de stallingsgarage - voor jezelf of 
bijvoorbeeld het bezoek of de motor - dan is er een 
optie om een (2e) parkeerplek bij te kopen.

POORTMEESTERS 35

JE EIGEN PARKEER-
PLAATS ONDER 
DE DAKTUIN
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HET HELE JAAR DOOR EEN 
GROENE BINNENTUIN

37

WATEROPVANG
Edwin: ‘Op de plek waar PoortMeesters straks zal verrijzen, ligt nu een groot grasveld. Een grasveld zorgt er op natuurlijke wijze voor dat er regen 

wordt opgevangen. Zo raakt het riool niet overbelast als er een fikse regenbui zal vallen. Maar als daar straks PoortMeesters gebouwd wordt, 

dan mis je die natuurlijke opvang van regenwater. Vanuit de Gemeente Delft en het Hoogheemraadschap was er al snel groen licht voor het 

PoortMeesters-plan. Maar dan moest er wel een oplossing gevonden worden voor de opvang van het regenwater.’

SLIM WATERSYSTEEM
‘Ontwikkelaars Ballast Nedam Development en BPD vroegen RRog Stedenbouw en Landschap om een ontwerp voor de daktuin te maken 

inclusief een duurzaam wateropvangsysteem. Samen met RRog hebben we goed gekeken naar hoe we binnen hun groene ontwerp de techniek 

zo slim mogelijk in konden zetten. Uiteindelijk is er over het gehele oppervlakte van het dak gekozen voor een laag van tien centimeter buffer 

waarin regenwater vastgehouden kan worden. Daarop worden volgens het ontwerp van RRog terrassen, bestrating en zelfs bomen tot wel 

negen meter hoog geplaatst. Die buffer is het eerste gedeelte van de opslag van regenwater. Als die volloopt hebben we onder de daktuin 

nog opslagtanks staan. Zo kunnen we in totaal ruim 500.000 liter regenwater opslaan! Door middel van zeer geavanceerde meetapparatuur in 

combinatie met een weerstation zorgen we ervoor dat we genoeg wateropslag hebben voor een droge periode. Met het waterneutrale dak 

hebben we op deze manier niet alleen een oplossing gevonden om het riool te ontlasten, maar hebben we tegelijkertijd een mogelijkheid om 

water op te slaan. Als buffer voor bijvoorbeeld een droge zomer!’

Of het nu hartje winter of zomer is, één ding is zeker: de binnentuin van PoortMeesters bloeit het hele jaar rond 
heerlijk groen en weelderig. Ook als we net zo’n droge zomer krijgen als de afgelopen jaren. Hoe we dat voor 
elkaar krijgen? Door het grootste waterneutrale dak van Nederland op de binnentuin van PoortMeesters te 
plaatsen! Edwin Schiks van Waterneutraaldak vertelt er meer over.

HET HELE JAAR DOOR EEN 
GROENE BINNENTUIN
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DE TESLA ONDER DE WONINGEN
Koop je een nieuwbouwwoning in PoortMeesters, dan schaf je de Tesla onder de woningen aan. De apparte-
menten worden kant en klaar opgeleverd zonder volledig afhankelijk te zijn van fossiele brandstoffen als gas 
of elektriciteit. Hier woon je met een heerlijk vrij gevoel én ben je voorbereid op een aardgasvrije toekomst.

JOUW WONING IN POORTMEESTERS
De woning wordt standaard opgeleverd met vloerverwarming in 

plaats van radiatoren. Zo heb je in de winter altijd warme voeten 

en houd je het huis ‘s zomers heerlijk koel. Ook triple A+ isolatie 

en de nieuwste zonnepanelen zijn inbegrepen. Oh, en vergeet de 

aangelegde binnentuin, die klaar is voor hevige regenval, niet. De 

woningen in PoortMeesters worden daarnaast voorzien van een aantal 

duurzaamheidskenmerken die onderscheidend zijn te noemen. We 

hebben ze voor je op een rijtje gezet.

WARMTEPOMPPANELEN
De woningen worden voorzien van PVT panelen op het dak en 

een warmtepomp ter vervanging van de cv-ketel die volledig op 

elektriciteit werkt. In plaats van warmte uit de bodem of lucht, 

maakt de warmtepomp gebruik van de warmte uit vloeistof die 

door de zonnepanelen loopt. Korte uitleg: waar de voorkant van 

de zonnepanelen bestaat uit fotovoltaïsche cellen die zonlicht 

omzetten in elektriciteit, is de achterkant een thermische wisselaar. 

De koelvloeistof glycol stroomt door de koperen leidingen van de 

wisselaar. Dit neemt de omgevingswarmte op en geleidt die naar 

de warmtepomp in je woning. 

De panelen worden niet alleen gebruikt om energie op te wekken, 

maar ook om het tapwater van de woning te verwarmen. Dit zorgt 

voor minder verspilling en zeer efficiënt gebruik van de zon! Een 

extra voordeel van dit systeem is dat je jouw woning optioneel kunt 

koelen in de zomer.

BALANSVENTILATIE
De woningen worden voorzien van een mechanisch ventilatiesysteem 

voorzien van warmteterugwinning, ook wel balansventilatie genoemd. 

In de WTW-unit zitten twee ventilatoren en een warmtewisselaar die 

ervoor zorgen dat de warmte uit de afgevoerde ventilatielucht wordt 

teruggewonnen en wordt gebruikt om de verse binnenkomende lucht 

voor te verwarmen. Op deze wijze gaat er geen warmte verloren bij het 

ventileren van de woning.

Alle stadswoningen in PoortMeesters zijn energieneutraal. Dat houdt 

in dat de energie die je verbruikt - voor verwarming van je woning en 

het gebruik van warm water - en de energie die je bijvoorbeeld via 

zonnepanelen opwekt ongeveer gelijk zijn. Hierdoor geniet je van zeer 

lage energiekosten. Je hebt alleen nog te maken met de stroomkosten 

voor bijvoorbeeld de wasmachine, droger en televisie. 
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BEREIKBAAR EN BETAALBAAR
Sinds de oprichting in 1946, toen onder de 

naam van Bouwspaarkas Drentsche Gemeenten, 

heeft BPD de bouw van ruim 350.000 woningen 

mogelijk gemaakt. Maar we ontwikkelen meer 

dan woningen alleen. Of je je ergens thuis 

voelt, wordt namelijk niet alleen bepaald door 

de woning, maar in belangrijke mate ook door 

de leefomgeving. BPD ontwikkelt gebieden en 

wijken waarin mensen plezierig kunnen wonen, 

werken en ontspannen. Een leefomgeving 

die goed bereikbaar is per fiets, auto en/

of openbaar vervoer en met energiezuinige, 

betaalbare woningen. Want als BPD vinden 

we dat iedereen met zijn of haar budget een 

passende woning moet kunnen vinden, in 

een fijne omgeving. Het is onze missie - en 

maatschappelijke verantwoordelijkheid - om 

de woningmarkt bereikbaar én betaalbaar te 

maken voor iedereen.

EEN NIEUWBOUWWONING DIE
KLAAR IS VOOR DE TOEKOMST
Naast betaalbaarheid en beschikbaarheid 

van woningen voelen we ons als BPD ook 

verantwoordelijk voor energiezuinige woningen. 

Nieuwbouwwoningen zijn al duurzame woningen 

en hiernaast dwingt de energietransitie ons 

allemaal (van bedrijf tot individu) tot verdere 

actie. In 2050 vervalt de gasaansluiting voor heel 

Nederland. Daar houden we nu al rekening mee 

bij de ontwikkeling van nieuwe woongebieden. 

We bouwen gasloze woningen, die ook nog 

eens beschikken over de nieuwste installaties 

als het gaat om het verwarmen van je woning 

en het opwekken van elektriciteit. Denk aan 

zonnepanelen, vloerverwarming, een bodem- 

of luchtwarmtepomp, HR++ glas en isolatie 

van de muren, buitengevels en het dak. Al 

deze maatregelen zorgen (bij normaal verbruik) 

ook voor een lagere energierekening dan in 

een bestaande woning van dezelfde grootte. 

Een extra reden dus, om te kiezen voor een 

nieuwbouwwoning van BPD! Je bespaart én 

op je maandelijks energielasten, én je bent 

volledig voorbereid op een toekomst waarin 

Nederland wordt afgesloten van het gas. BPD 

zet zich elke dag in voor duurzame, betaalbare 

leefomgevingen in elke regio, voor elke inwoner. 

Dat deden we gisteren, dat doen we vandaag 

en dat zullen we morgen doen. Want iedereen 

verdient een fijn thuis!

BPD
Een fijn thuis voor iedereen. Dát is wat we belangrijk vinden en waar we ons voor 
inzetten bij BPD, Bouwfonds Property Development. Als gebiedsontwikkelaar 
realiseren we al bijna 75 jaar woningen en woonomgevingen in Nederland en 
Duitsland. Duurzame, betaalbare nieuwbouwwoningen, die bereikbaar zijn voor 
iedereen. Ook voor de generaties van de toekomst.
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Met € 500,-

korting op je

advieskosten

Hypotheekgesprek
wanneer het jou
uitkomt
Zelf online je hypotheek regelen, mét persoonlijk advies van
een adviseur? Dat kan! Met Rabo Samen Online voor
Hypotheken.

Kijk op rabobank.nl/hypotheken

BALLAST NEDAM 
DEVELOPMENT
Ballast Nedam Development ontwikkelt aantrekkelijke woon-, werk- en 

leefomgevingen in binnenstedelijke gebieden. Plaatsen waar mensen graag 

willen zijn én waar ze zich prettig voelen. In elk project zijn wij ons bewust van 

de impact die we hebben op de directe leefomgeving, op de wereld én op de 

toekomst. Wij zijn een Nederlandse projectontwikkelaar met een internationale 

oriëntatie. Onze projecten zijn grensverleggend, zo houden wij een voorsprong 

op de toekomst. Ballast Nedam Development is onderdeel van de wereldwijd 

opererende Renaissance en is dochteronderneming van Ballast Nedam. Via 

hen hebben we alle mogelijke expertise en ervaring in huis. Dat maakt ons 

naast creatief en innovatief, ook slagvaardig en realistisch.

Voor meer informatie: www.development.ballast-nedam.nl
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Voorbehoud verkoopdocumentatie
De verkoopdocumentatie is met de grootste zorg samengesteld, 
aan de hand van gegevens zoals die ten tijde van het samenstellen 
van deze brochure bekend waren. Desondanks maken wij een 
voorbehoud ten aanzien van eventuele wijzigingen die onder 
andere voortkomen uit eisen en wensen van overheden en/of 
nutsbedrijven. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
 
Het ontwikkelen van een nieuwbouwlocatie is een dynamisch proces
dat voortdurend aan verandering en verfijning onderhevig is. De 
omgevingsschetsen zijn dan ook niet meer dan een momentopname. 
Wijzigingen met betrekking tot de situering van omliggende 
bebouwing, groenstroken, voet- en fietspaden, 
parkeervoorzieningen, bovengrondse nutsvoorzieningen en 
dergelijke kunnen zich dan ook voordoen.
 
Aan de impressies, maatvoeringen en sfeerplattegronden kunnen 
zodoende geen rechten worden ontleend (ook niet qua 
kleurstelling). Voor de juiste informatie wordt verwezen naar de tot 
de contractstukken behorende verkooptekeningen en technische 
omschrijving. 
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COLOFON

EEN ONTWIKKELING VAN

BPD

Poortweg 2

2612 PA  Delft

Ballast Nedam Development

Ringwade 71

3439 LM Nieuwegein

VERKOOP EN INFORMATIE AANNEMER

BPD

Poortweg 2

2612 PA  Delft

T 088 712 21 97

E verkoop.zuidwest@bpd.nl

van Silfhout & Hogetoorn

Oude Delft 110a

2611 CE Delft

T 015 212 52 88

E info@vansilfhout.nl

Ballast Nedam West

Fascinatio Boulevard 582

2909 VA Capelle aan den IJssel
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