EEN
NIEUWE
OP
WONEN
STADS WONEN OP EEN
PLEK MET HISTORIE

29 BIJZONDERE
WONINGEN MAKEN
JE HET HOF.
4 herenhuizen
9 loftwoningen
16 hofwoningen

PLAN

08

22

VOGEL
VLUCHT

24

36

HOFBLIKK

overzicht totale project
met de verschillende
woningtypes

LOCATIE

16

HET PLAN
GEBIED

26

42

BLIKK
VANGER

54

56

WONINGBORG
GARANTIE

57

locatie plangebied en de
omgeving in Dordrecht

overzichtskaart met
verschillende woning
types

INTERVIEWS

met de ontwikkelaar,
architect en landschaps
architect

STADSBLIKK

informatie over de
4 herenhuizen

4

06

een groen stukje rust met
een historische sfeer in
combinatie met comfort

55

informatie over de
16 hofwoningen

DE BOUW

Bouwonderneming
Stout realiseert de 29
woningen

informatie over de
9 loftwoningen

alle woningen worden
gebouwd met het
Woningborg-certificaat

SANITAIR

informatie over het
sanitair en tegelwerk

VERKOOP
INFORMATIE
MAARTENMakelaardij
Drechtsteden verzorgt
de verkoop

PLAN
Rustig wonen in een groen hof op een
unieke plek aan de rand van de oude
binnenstad; een droom komt uit op het
historische terrein aan het Oranjepark.
Binnen de 19e-eeuwse schil van Dordrecht
creëren we een groen stukje rust met een
authentieke historische sfeer in combinatie
met de kwaliteit en het comfort van
nieuwbouw. Welkom in BLIKK.
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In het autovrije woonhof spelen de kinderen, lees je
ontspannen een boek of drink je gezellig een kop koffie
met je buren. Maar net zo makkelijk wandel je naar de
binnenstad om een hapje te eten, te shoppen of een
theater of museum te bezoeken. Ook het openbaar
vervoer is dichtbij. Kortom: BLIKK is wonen met
eindeloos veel mogelijkheden.
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Big Rivers festival

GELEGEN IN
BRUISEND
HISTORISCH
DORDRECHT
BLIKK ligt aan de rand van de mooie historische
binnenstad van Dordrecht, binnen de 19e-eeuwse
schil. Maar ook daar is de tijd niet stil blijven staan.
De stad bruist. Zo zijn er festivals en een boekenmarkt,
maar er is ook een kunstroute. Of ga naar Dordt in
Stoom: het grootste stoomevenement van Europa.
Niet voor niets is de stad in de top tien van cultuur
steden van Nederland beland.

Dordrecht heeft het. Voor alle verschillende doelgroepen is er van
alles te doen. De stad is in ontwikkeling. Dit maakt het voor bezoekers
aantrekkelijk om te komen, maar het zorgt vooral voor een zeer
prettige leefomgeving voor de Dordtenaren. De stad biedt een variatie
van vaste plekken waar je het hele jaar door kunt genieten van grote en
kleinschalige evenementen. Tijdens alle seizoenen. De jaarlijkse
kerstmarkt is zelfs de grootste van Nederland.

ENKELE
EVENTS

ENKELE
UITGAANSGELEGENHEDEN

Big Rivers festival
Wantijpop
Live at Wantij
Zomerkermis
Dordt in Stoom
Dordtse Boekenmarkt
Kerstmarkt Dordrecht

Villa Augustus
Het Magazijn
Khotinksy
Poppodium Bibelot
Cinema The Movies
Café Restaurant Merz
BRUT Food & Wine Bar
Restaurant De Crimp
Finn’s Eten en Drinken

MIDDEN IN
EINDELOOS VEEL
MOGELIJKHEDEN
Van een plek waar alles binnen handbereik is, hoef je eigenlijk
niet meer weg. Wil je wel een keer een uitstapje maken, dan
ervaar je al snel de gunstige ligging van BLIKK. Stap in de trein
of rij zo de snelweg op. Door de gunstige ligging ben je snel in
de omliggende steden, maar ook in de Biesbosch, waar van
alles te beleven is. Vanuit BLIKK is je wereld groot.
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05
03

MINUTEN

centrum
Dordrecht
MINUTEN

station
Dordrecht CS

15
23

MINUTEN

centrum
Rotterdam
MINUTEN

centrum
Breda

Bezoek vrienden in Breda of ga shoppen in Rotterdam.
Ondanks dat je midden in de stad woont, zijn ook
andere locaties eenvoudig bereikbaar. Uiteraard
maakt de bereikbaarheid het ook makkelijk voor
familie en vrienden om bij jou langs te komen.
Hier zit ook het voordeel als je in een andere stad
werkt of voor je baan veel onderweg bent. De ligging
zorgt voor gemak in woon-werkverkeer. Een
bijkomend voordeel is dat iedere woning in Blikk
een eigen parkeerplaats heeft, zodat je niet naar
een plek hoeft te zoeken als je na een lange dag
hard werken thuiskomt.

DORDRECHTS MUSEUM

05
10

MINUTEN

snelweg A16

MINUTEN

snelweg A15

Vanuit BLIKK is het één rechte weg naar de Biesbosch.
Hier gebeurt steeds meer. Zo kun je er diverse watersporten beoefenen, zoals suppen, en in het BeverBos
ontdek je hoe bevers leven. Huur een bootje en maak
er een dagje uit van in je eigen omgeving. Dan ontdek
je gelijk de goede samenwerking tussen de Dordtse
ondernemers: de een levert de boot, de volgende de
drankjes en de derde een goed gevulde picknickmand.
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DE DRUKTE
OPZOEKEN
OF OMZEILEN
Historie, groen, stad, authenticiteit en comfort verenigen zich in
en om BLIKK. Vlak bij het centrum en het centraal station staat
de voormalige Dordtse Verblifa-blikfabriek. Alles wat je nodig
hebt, vind je in de nabije omgeving. Van winkelstraat voor je
dagelijkse boodschappen tot het stadscentrum met onder andere
eettentjes en een bioscoop waar je even een film pakt. Maar ook
verschillende scholen en sportmogelijkheden.
BLIKK zelf ligt verscholen. De nietsvermoedende voorbijganger heeft er
geen idee van dat hier een prachtig stuk
geschiedenis ligt, wat omgetoverd wordt
tot groene leefomgeving.

De omliggende huizen zorgen hierbij
voor een bestaande buffer tussen de
nieuwe woningen en de omliggende
wegen.

LUCHTFOTO DUBBELDAMSEWEG-NOORD/ORANJEPARK.
UIT DE COLLECTIE VAN HET REGIONAAL ARCHIEF DORDRECHT
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Voor je dagelijkse boodschappen ben
je zo op de Reeweg Oost. Hier vind je
onder andere een goede delicatessenwinkel, een prachtige bloemenzaak,
een groentewinkel en een warme
bakker. Ook de supermarkt is om de
hoek. Wil je wel de drukte van de stad
combineren met je dagelijkse boodschappen? Ga dan naar de zaterdag
markt, op vijf minuten fietsen van
BLIKK.
In het naastgelegen Park Merwestein
(het oudste stadspark van de stad
Dordrecht) sport, ontspan en wandel
je. Hier volg je bijvoorbeeld een yogales
of loop je een rondje met je hond. Er
zijn zelfs hertjes, die bij kleine kinderen
voor eindeloos veel kijkplezier zorgen.
Dichtbij is een kleinschalige sportschool
en de grote sportschoolketens vind je in
het centrum. De voetbal-, atletiek- en
tennisvereniging zijn op fietsafstand.
Openluchtzwembad Wantijbad en de
roeivereniging liggen ook om de hoek.
Maar natuurlijk stap je vanuit BLIKK
net zo makkelijk naar buiten voor een
rondje hardlopen door de buurt.
Ook qua scholen heeft BLIKK de
perfecte ligging. Je hebt hierin zelfs
ruime keuze. Op wandelafstand zijn er
meerdere opties voor lagere scholen,
naschoolse opvang en kinderopvang.
Een van de scholen met kinderopvang
ligt letterlijk om de hoek. Naast BLIKK
vind je het Johan de Witt-gymnasium,
in een prachtig monumentaal pand.

PARK MERWESTEIN

‘HET TOTALE PLAN RESULTEERDE IN LOVENDE
WOORDEN EN HEEFT DAARMEE IN ééN KEER EEN
POSITIEF WELSTANDSADVIES GEKREGEN.’

‘DE BLIKFABRIEK WAS
INNOVATIEF VOOR DE TIJD
WAARIN DIE GEBOUWD IS.
WE ZORGEN ERVOOR DAT
DEZE PLEK WEER HELEMAAL
TOT ZIJN RECHT KOMT.’
DUDOK REAL ESTATE IS DE PROJECTONTWIKKELAAR VAN BLIKK.
HET HECHTE TEAM PROFESSIONALS CREËERDE SAMEN MET O.A.
ARONS EN GELAUFF ARCHITECTEN EN MORE LANDSCAPE EEN NIEUWE
BLIK OP WONEN IN EEN DORDTS HOF. PROJECTONTWIKKELAAR CHRIS
GMELIG MEIJLING VERTELT EROVER.
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SHEDDAKEN VERBLIFA FABRIEK / UIT DE COLLECTIE VAN HET REGIONAAL ARCHIEF DORDRECHT

‘DE OUDE FABRIEK WERD GERUND DOOR DE
FAMILIE BEKKERS. DE NIEUWE STRAATNAAM
VAN DE LOFT- EN HOFWONINGEN WORDT
DAAROM BEKKERSHOF.’

Oranjepark is te mooi om niets mee te doen
‘Als Dudok Real Estate zijn we al vijftien jaar in
Dordrecht aan het ontwikkelen. We kennen de stad en
de bijzondere plekken. Het plangebied Oranjepark is
te mooi om niets mee te doen. Daarom zijn we in dialoog gegaan met de gemeente Dordrecht. De gemeente
heeft de opgave om in de stad woningen toe te voegen.
Op de locatie van Oranjepark ligt specifiek de opgave
de brandweerkazerne te vernieuwen en een plan te
maken voor de plek van de voormalige blikfabriek van
de familie Bekkers. Samen zijn we van start gegaan om
een integraal plan te maken.’
Lovende woorden van de welstandscommissie
‘Hoe deel je de plek in en hoe ga je om met de
omliggende gebouwen? We hebben samen met de
architect en de gemeente gezocht naar een ideale
stedenbouwkundige opzet die past bij het gebied en de
stad. Een uitgebreide studie met meerdere varianten
heeft geresulteerd in een plan met een klein aantal
woningen, waardoor ruimtelijke kwaliteit gecreëerd
wordt. Dit past veel beter bij de omgeving dan bijvoorbeeld een plan met een groot appartementencomplex.
Op de verscholen, nog onontdekte plek in Dordrecht
bouwen we een nieuw type woonhof. Zo wordt in de
loftwoningen een deel van de originele constructie
van de fabriek gecombineerd met de kwaliteiten van
nieuwbouw.
De drie karakteristieke typen woningen vormen een
geheel met de nieuwe brandweerpost en het hof. Het
kleinschalige woonprogramma verkleurt het gebied.
Samen vormt dit een rustig buurtschap met de ruis
van de stad eromheen. Het uitgewerkte plan resulteerde
in lovende woorden van de welstandscommissie en
heeft daarmee in één keer een positief welstands
advies gekregen, wat uniek is.’

BOEK “BLIK OP BEKKERS”, AUTEUR JAN DE GEUS, UITGEGEVEN JULI 2021 DOOR HET
DOCUMENTATIE- EN KENNISCENTRUM AUGUSTIJNENHOF, HOF 15, DORDRECHT.

Werken met een oude basis
‘Tijdens het proces zijn we verschillende uitdagingen
tegengekomen. Omdat we met een oude basis aan de
slag gingen, moest uitgebreid gecontroleerd worden
wat de huidige staat ervan was. Zo moesten we de benodigde tijdelijke stabiliteits-voorzieningen inzichtelijk
maken, de kwaliteit van de bestaande staalconstructie
laten onderzoeken en de dikte en wapening van de
bestaande betonvloer analyseren. Extra onderzoek,
communicatie en afstemming met diverse adviseurs
en de gemeente Dordrecht was hier essentieel.
Een deel van de originele constructie van de shed
daken blijft behouden en voor de nieuwe woningen
zijn nieuwe sheddaken ontworpen. Dit zijn geen standaard daken om te maken. Met de aannemer hebben we
goed gekeken naar hoe deze te realiseren zijn.’
Duurzaam en onderhoudsvrij
‘Door gebruik te maken van hoogwaardige materialen
ziet BLIKK er over twintig jaar nagenoeg hetzelfde
uit als nu. De gevel en de luifel van de hofwoningen
bestaat uit hout met een hoge duurzaamheidsklasse,
waardoor die langjarig onderhoudsvrij is. Daarnaast
zijn de woningen gasloos, zijn ze aangesloten op
stadsverwarming en de herenhuizen en hofwoningen
beschikken standaard over zonnepanelen. Bij de
loftwoningen zijn zonnepanelen optioneel te kiezen.
Wonen in BLIKK is wonen in een hoge duurzaamheidsklasse. De blikfabriek was innovatief voor de tijd
waarin die gebouwd is. We zorgen ervoor dat deze
plek weer helemaal tot zijn recht komt en er zodoende
een kwalitatief hoogwaardig nieuw stukje stad wordt
gerealiseerd.’

‘DE BIJZONDERE SHEDDAKEN
VAN DE FABRIEK GEVEN KARAKTER
AAN HET OUDE PAND. NIEUWE
VARIANTEN DAARVAN ZIJN GEBRUIKT
VOOR DE WONINGEN.’
ARONS EN GELAUFF ARCHITECTEN IS VERANTWOORDELIJK VOOR
DE ARCHITECTUUR VAN BLIKK. FLOOR ARONS VERTELT OVER DEZE
BIJZONDERE ONTWERPOPGAVE.

‘HET NIEUWE HOF IS ZO NATUURLIJK MOGELIJK ONTWORPEN,
MET ZO MIN MOGELIJK VERHARDING, ZODAT HET EEN
PRETTIG OPENBAAR VERBLIJFSGEBIED IS.’
‘Het hergebruik van een deel van de blikfabriek zorgde
wel voor een uitdaging. We wilden de constructie laten
staan en er woningen in bouwen. Er is geen kruipruimte
onder de woningen, waardoor we eindeloos vaak contact
hebben gehad met het nutsbedrijf om tot een oplossing te
komen. De woningen moeten geluidstechnisch goed zijn
en we moesten kijken waar we ramen konden plaatsen.
Dit zijn vragen die je bij nieuwbouw niet tegenkomt, maar
die zorgen wel voor een leuke uitdaging. Het prikkelt om
driedimensionaal, creatief en technisch te denken.’
Vrij in indeling
‘We werken in dit plan niet met standaard plattegronden.
Dit maakt dat bewoners straks zelf een deel van de
indeling van hun woning kunnen bedenken. Een gezin
heeft namelijk vaak andere wensen dan een een stel
zonder kinderen.’
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Duurzame keuzes
Bij de voorgevel van de hofwoningen gebruiken we veel
hout, niet alleen voor een warme uitstraling maar ook
omdat het duurzaam is. De houten huif is gemaakt
van hout dat door middel van biobased chemie is
gemodificeerd (behandeld), waardoor het de uitstraling
en de lange levensduur heeft van tropisch hardhout.
Bij de hofwoningen en herenhuizen passen we zonne
panelen toe. Ook kan de toekomstige bewoner extra
zonnepanelen aanschaffen, ook bij de loftwoningen.
Het nieuwe hof is zo natuurlijk mogelijk ontworpen,
met zo min mogelijk verharding, zodat het een prettig
openbaar verblijfsgebied is. De planten, gras en bomen
zorgen voor een akoestische demping. En de schaduw

DE VOORMALIGE VERBLIFA FABRIEK MET SHEDDAKEN

Een ontmoetingsplek
‘Toen we aan de slag gingen, lagen er al oude
plannen en ideeën. Hierbij was uitgegaan
van de wens van bewoners om de auto voor
de deur te kunnen parkeren. Toch hebben
wij hier bewust niet voor gekozen. BLIKK
wordt zo een groene plek waar buren elkaar
kunnen ontmoeten en elkaar leren kennen.’
Een dorpse manier van wonen in de stad
‘Ons is gevraagd om samen met de stedenbouwer van de gemeente te kijken naar
wat we van BLIKK konden maken. Wat
kan je met deze plek doen? Om deze vraag
te beantwoorden hebben we eerst naar
Dordrecht zelf gekeken en naar bestaande
woonvormen. Uiteraard zijn de bestaande
hofjes in deze stad heel interessant, dus
hebben we onderzocht hoe we deze konden
vertalen naar de huidige tijd.
Er ontstaat straks een ontspannen, prettige

manier van wonen op vijf minuten wandelen
van het station en tien minuten van het
centrum. Het wordt een dorpse manier van
wonen in het groene hof; al snel heb je veel
contact met de buren.’
Driedimensionaal, creatief en
technisch denken
‘Op het terrein stond de prachtige, oude
Verblifa-fabriek. Deze fabriek hoort bij de
geschiedenis van Dordrecht en is de basis
voor de 9 loftwoningen. De bijzondere
sheddaken van de fabriek geven karakter
aan het oude pand, dus is het voor ons
logisch om deze te behouden. Om een
geheel te creëren met de andere typen
woningen zijn daar nieuwe varianten van
de sheddaken toegepast. Dit gecombineerd
met dezelfde hoekige vormen in het hof zorgt
voor een geheel.’

van de bomen zorgt voor aangename plekken bij zonnige
dagen. Doordat het hof weinig verharding heeft, kan ook
het regenwater goed in de grond infiltreren. De privé-
voortuinen van de hofwoningen, inclusief het privé-bankje,
sluiten naadloos aan op het openbare woonhof, waardoor
de woningen en het hof een geheel vormen.’
De kleine uitrijpost
‘De brandweerlocatie is tijdelijk verplaatst naar de
Noordendijk. Na de realisatie van BLIKK keert de brandweer terug in de nog te bouwen nieuwe kazerne, die
architectonisch mooi aansluit op het woningbouwgedeelte.
Het is een compacte brandweerpost voor het centrum
gebied van Dordrecht, waarvan de in- en uitrit zich een
stuk van de ingang van het hof af bevinden.
De bestaande sheddaken zijn op het noordwesten gericht.
Bij de brandweer hebben we ze omgedraaid om de zonnepanelen op het dak maximaal te kunnen gebruiken. Door
de gevel steeds te laten verspringen volgt de kazerne de
ronding van de weg. De gevel volgt de maat van de huizen,
waardoor de brandweerpost niet ineens een enorm
gebouw lijkt.’
Betrokken buurtbewoners
‘De buurtbewoners zijn vanaf het schetsontwerp 
betrokken bij de planvorming. De buurt was in het begin
heel erg terughoudend, ook omdat er oorspronkelijk
meer woningen en appartementen waren bedacht.
We hebben met de buurt een rondgang gemaakt, een
aandachtspuntenlijst opgesteld en periodiek overleg
gehad. Naarmate de samenwerking vorderde, onstond
er meer vertrouwen en een prettige samenwerking. Er is
vanuit de buurt interesse om er te gaan wonen.’

ARONS EN GELAUFF ARCHITECTEN, PROJECT: AMSTERDAM, FUNENHOF. FOTO: LUUK KRAMER

‘BLIKK SLUIT AAN OP DE DORDTSE
TRADITIE VAN HOFJES, MAAR DAN
AFGESTEMD OP DEZE TIJD.’
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HANNEKE KIJNE VAN MORE LANDSCAPE HEEFT NAAR AANLEIDING VAN HET
WONINGCONCEPT VAN ARONS EN GELAUFF ARCHITECTEN DE BINNENTUIN
INGERICHT. HIERBIJ CREËERDE ZE DE JUISTE BALANS TUSSEN GEBRUIKSGEMAK,
LUST VOOR HET OOG EN BEVORDERING VAN BIODIVERSITEIT.
Afgestemd op de huidige tijd
‘De algemene ambitie in Nederland
is verdichten: woningen maken op
beschikbare plekken binnen in de stad.
BLIKK is hier een mooi voorbeeld van,
waarbij we het verdichten zo goed
mogelijk uit hebben kunnen voeren.
Niet alleen de mensen die er wonen zijn
hierbij belangrijk, maar ook de omgeving is dat. Daarom is het hof tegelijk
privaat en openbaar. BLIKK sluit aan op
de Dordtse traditie van hofjes, maar dan
afgestemd op deze tijd. De bestaande
hofjes zijn prachtig, heel klassiek, maar
bedoeld voor de mensen die er wonen.
Het nieuwe hof kun je als gemeenschap
delen, maar is tevens toegankelijk voor
de voorbijganger. Daarnaast is het
klimaatgericht, dus een toekomst
gerichte oplossing.’
Een uitdaging qua hemelwateropvang
‘Dordrecht heeft veengrond. Dit zorgde
voor een uitdaging met betrekking tot
de hemelwateropvang bij BLIKK. Het
water is moeilijker op te vangen, het
grondwater is hoog en de bergings
capaciteit relatief laag. Op de Veluwe
bijvoorbeeld is hemelwateropvang
eenvoudig, omdat regen direct in de
zandlaag verdwijnt. Uiteraard hebben
we bij BLIKK de juiste oplossing
gevonden.’

Samen naar een geheel
‘Wij werken regelmatig en heel fijn
samen met Arons en Gelauff. Zij zijn
stedenbouwkundig heel goed en ze
zijn heel contextueel. Denk hierbij
bijvoorbeeld aan het hergebruiken van
de sheddaken en industrieel erfgoed.
De vorm van de sheddaken hebben
wij vervolgens ook doorgevoerd in het
hof. Wij zijn gekomen met ontwerpen
in dezelfde richting. het patroon van
de scherpe hoeken zie je ook in de
inrichting van het hof. Door op de
juiste manier samen te werken worden
de woningen en het hof één geheel.
Het plan is geborgd. Ook is uit deze
goede samenwerking de “plantenbak”
ontstaan. We hebben heuveltjes tegen
de gevel gemaakt die doorlopen in de
plantenbakken én zitplekken aan de
gevel. Voor zulke oplossingen moet je
echt goed kunnen samenwerken.’

‘IN HET HOF WORDT
VOLWAARDIGE BEPLANTING
GEPLAATST. DIT ZORGT
VOOR EEN GROEN BEELD,
MAAR OOK KOMEN
HIERDOOR DE DUURZAME
WAARDEN GELIJK TOT
HUN RECHT.’

Volwaardige beplanting
‘In het hof wordt volwaardige beplanting geplaatst.
Dit zorgt voor een groen beeld, maar ook komen
hierdoor de duurzame waarden gelijk tot hun recht.
De grote bomen zijn goed tegen hittestress en de
kleinere bomen hebben sierwaarde. Allemaal vangen
ze CO2 op uit de lucht en helpen ze bij het opvangen
en bergen van regenwater. De grote bomen hebben
een koelend effect. In de schaduw onder de bomen
kan het verschil in temperatuur oplopen tot zo’n 10
graden koeler dan in de zon. Bij het plaatsen van deze
bomen hebben we goed gekeken naar de balans: hoe
zorgen we zo veel mogelijk voor verkoeling zonder een
donkere ruimte van het hof te maken. De kroon van
deze bomen begint pas op een meter of vier. Dit betekent dat je er pas vanaf de verdieping op kijkt en dit
automatisch voor privacy zorgt. De grote bomen staan
iets van de gevel af zodat er genoeg daglicht blijft op
de begane grond. De kleinere bomen staan dichter
bij de gevels. Qua soorten hebben we ook rekening
gehouden met de veengrond en daarom kozen we
vooral voor wilgen en iepen. Over dertig jaar zijn de
eerste bomen helemaal volgroeid, dan kan je pas echt
het eindresultaat zien.’
Speciale verharding
‘Omdat de hulpdiensten bij calamiteiten te allen
tijde de woningen moet kunnen bereiken, hebben
we gedeeltelijk verharding toegepast. Dit is een
speciale verharding, zodat deze bij het geheel past.
De voetpaden zijn vrij smal en helemaal verhard.
Deze paden hebben we uit laten lopen in een grasvoeg.
De brandweer kan zo half over het gras en half over
het verharde pad rijden.’
Compacte speeltuin
Voor de kleine bewoners en de kinderen uit de
buurt krijgt het BLIKK-terrein een eigen compacte
speeltuin. Hier kunnen ze spelen in de zandbak en
klauteren op de natuurlijke speelelementen. Ook zijn
er een zitbank en picknicktafel. ’s Avonds wordt de
speeltuin afgesloten.
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WONINGTYPE
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HERENHUIZEN AAN DE
DUBBELDAMSEWEG NOORD

Aan de Dubbeldamseweg Noord verschijnen vier prachtige herenhuizen (bouwnummers
26 t/m 29). De gevel is opgetrokken uit royale bakstenen, inclusief een fraai motief. Door
deze detaillering komt de gevel echt tot leven.

< 3375 >

< 1450 >

< 1865 >

< 3420 >

< 3840 >

ACHTERGEVEL

< 2365 >

VOORGEVEL

< 1535 >

SLAAP- / WERKKAMER

< 1475 >

< 5740 >

< 905 >

< 420 >

< 630 >

Bouwnr. 27

Bouwnr. 28

Bouwnr. 29

Bouwnummers 27 t/m 29 hebben naast een entree ook een
werk-/slaapkamer op de begane grond. Dit maakt deze woning
perfect geschikt om thuis te werken of voor een kantoor aan
huis. Tevens bevinden zich op de begane grond van deze
woningen een bergingsruimte, een toilet en de toegang
tot het parkeerterrein. Bouwnummer 27 heeft een ietwat
terugliggende, transparante gevel met een aparte, tweede
toegangsdeur, wat het nog prettiger maakt om een bedrijf
aan huis te hebben en klanten te ontvangen.
Via de trap kom je op de eerste etage, de leefverdieping.
Deze loopt door van voor naar achteren. Aan de achterkant
bevindt zich het balkon. Hier geniet je zomers in alle rust
van de ochtendzon. Deze verdieping maak je helemaal
eigen door zelf te bepalen waar de keuken, eetkamer en
woonkamer komen te liggen.

Bouwnr. 29

Bouwnr. 28

Bouwnr. 27

Bouwnr. 26

Bouwnummers 26 en 27 beschikken over een derde ver
dieping, inclusief een derde slaapkamer. Ook is er een
aparte werkkamer, die ideaal is om te studeren of thuis te
werken, met uitzicht op straat. Aansluitend bevindt zich
hier het dakterras, gericht op het zuidwesten. Hier geniet je
na een dag hard werken van de heerlijke avondzon.

< 1800 >

Bouwnr. 26

< 1830 >

28

< 3650 >

< 1035 >
< 955 >

< 3145 >

< 1335 >

Bouwnummers 28 en 29 hebben via de tweede verdieping
toegang tot een prachtig, ruim dakterras van ca. 30 m2 dat
vrijwel over de gehele lengte loopt. Heb je meer ruimte
nodig, dan kan hier een derde verdieping op geplaatst
worden, met dezelfde indeling als de derde verdieping bij
bouwnummer 26 en 27.

Op de tweede verdieping bevinden zich twee slaapkamers
en een ruime badkamer. De ruime hoofdslaapkamer is
20 m2 groot.

BOUWNUMMER 26

BOUWNUMMER 27

BOUWNUMMER 28 & 29

Kenmerken

Kenmerken

Kenmerken

woonoppervlakte: 125 m2
aantal slaap/werkkamers: 4
oppervlakte balkon: 8 m2
oppervlakte dakterras: 12 m2

woonoppervlakte: 145 m2
aantal slaap/werkkamers: 5
oppervlakte balkon: 8 m2
oppervlakte dakterras: 12 m2

woonoppervlakte: 132 m2
aantal slaap/werkkamers: 3
oppervlakte balkon: 8 m2
oppervlakte dakterras: 30 m2

STADSBLIKK
BEGANE GROND
BOUWNUMMER 27 - 28 - 29

STADSBLIKK
BEGANE GROND
BOUWNUMMER 26

schaal 1:50

< 2660 >

< 2630 >

< 5310 >

< 2630 >

< 5310 >

SLAAPKAMER

< 660 >

< 1250 >

< 1120 >

BADKAMER

< 9590 >

< 3230 >

< 850 >
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< 1280 >

< 2760 >

< 1340 >

< 3730 >

< 3730 >

< 5710 >

SLAAPKAMER

WOONKAMER / LEEFKEUKEN
< 5310 >

< 5310 >

< 1500 >

< 5555 >

STADSBLIKK
EERSTE VERDIEPING
BOUWNUMMER 26 - 27 - 28 - 29

BALKON

STADSBLIKK
TWEEDE VERDIEPING
BOUWNUMMER 26 - 27 - 28 - 29

< 1870 >

< 855 >

< 3050 >

WOONKAMER / LEEFKEUKEN

< 1245 >
< 1250 >

< 3430 >

schaal 1:50

WERKPLEK

< 2065 >

DAKTERRAS

< 4135 >

< 3320 >

< 1870 >

< 7050 >

DAKTERRAS

< 2765 >

DAKLUIK

< 1255 >

< 950 >

< 2410 >

32

WERK- /
SLAAPKAMER

< 505 >

< 1510 >

< 3035 >
< 5375 >

DAK

STADSBLIKK
DERDE VERDIEPING
BOUWNUMMER 26 - 27

DAK

STADSBLIKK
DERDE VERDIEPING
BOUWNUMMER 28 - 29
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16

HOFWONINGEN
GRENZEND AAN
HET GROENE HOF

schaal 1:50

WONINGTYPE

16

< 4850 >

HOFWONINGEN GRENZEND
AAN HET GROENE HOF

WOONKAMER

ACHTERGEVEL

< 1340 >

< 9570 >

VOORGEVEL

< 3460 >

Vanaf het Oranjepark, ter hoogte van het Johan de Witt-gymnasium, wandel je het groene
woonhof in. Als eerste zie je hier de zestien hofwoningen. Deze zijn gelegen aan beide
zijden van het hof. Vanuit deze woningen ervaar je volop de levendigheid in het hof. Bij
lekker weer geniet je hier in je voortuin van de spelende kinderen en een glaasje wijn met
je buren.

2 varianten

< 1730 >

De woning bestaat op de begane grond uit een woonkamer,
toilet en leefkeukengedeelte. Op de eerste verdieping b
 evinden
zich twee slaapkamers en een badkamer. Op de tweede
verdieping is ruimte voor bijvoorbeeld een extra badkamer
en extra slaapkamers.
Het ritme van de ramen in de voorgevel wisselt per woning,
waardoor er een speels effect ontstaat in het straatbeeld. De
extra hoge ramen in de voorgevel zorgen voor veel daglicht in
de woning en extra goed zicht op het groene hof.

BOUWNUMMERS 1 T/M 8
woonoppervlakte: 127 m2
oppervlakte voortuin: 5 m2
oppervlakte achtertuin: 41 - 69 m2
ligging achtertuin: noord-west

< 1660 >

BOUWNUMMERS 9 T/M 16
Kenmerken

< 3120 >

woonoppervlakte: 127 m2
oppervlakte voortuin: 6 m2
oppervlakte achtertuin: 34 - 49 m2
ligging achtertuin: zuid-oost

< 2520 >

Alle hofwoningen hebben een eigen achter- en voortuin. In
de voortuin geniet je vanuit je eigen zitje, dat overloopt in het
openbare groene hof.

HOFBLIKK
BEGANE GROND

< 1050 >

< 585 >

Kenmerken

< 1760 >

De gevels - inclusief de uitkragende huif - zijn volledig gemaakt
van hout en springen direct in het oog. De huif is opgebouwd
uit meerdere gelaagde houten elementen die uitkragen richting
het hof. Dit alles geeft deze woningen hun eigen unieke en
warme karakter. Het duurzame hout blijft jarenlang mooi en is
onderhoudsvrij. Het is duurzaam en sterk. Er zit een jarenlange
garantie op.

< 920 >

< 2520 >

< 3090 >
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WOONKAMER /
LEEFKEUKEN

schaal 1:50

< 4850 >

SLAAPKAMER

OPTIONELE EXTRA SLAAPKAMER

< 1600 >

< 2675 >

OPTIONELE
EXTRA BADKAMER
< 8590 >

< 2200 >

< 2675 >

< 2340 >

< 4960 >

< 2540 >

< 4850 >

< 2210 >

< 3200 >

SLAAPKAMER

< 3200 >

38

< 1320 >

OPTIONELE EXTRA SLAAPKAMER

< 4850 >

HOFBLIKK
EERSTE VERDIEPING

< 4850 >

HOFBLIKK
TWEEDE VERDIEPING
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09

LOFTWONINGEN
OP DE PLEK VAN DE
OUDE FABRIEK

WONINGTYPE

09

LOFTWONINGEN OP DE PLEK
VAN DE OUDE FABRIEK

42

Aan het einde van het groene hof zijn de negen loftwoningen gesitueerd. De karakteristieke
vorm van de sheddaken van de oude fabriek is hierin doorgevoerd. Vanaf de voorkant van
de woning kijk je het prachtige hof in. De grote raampartijen zorgen ervoor dat er heel veel
daglicht de woning binnenkomt.

Dwarsdoorsnede: Loftwoning indeling met keuken

Dwarsdoorsnede: Loftwoning indeling met keuken

gepositioneerd in de voorkamer. Leefkamer in de vide-ruimte.

gepositioneerd in de voorkamer. Leefkamer in de vide-ruimte.

Voorbeeld van bouwnummer 17 t/m 21.

De loftwoningen hebben een bijzondere indeling. De
begane grond is open en vrij in te delen als woonkamer
en leefkeuken. Deze woningen hebben een echte eyecatcher: een vide in het midden van de woonkamer die
doorloopt tot het dak. Vanuit de als sheddak gevormde
daken valt het licht binnen, wat zich verspreidt door
heel de woning. Dit zorgt voor een extra ruimtelijk gevoel. Ook de badkamer krijgt daglicht via het dak.
De tuinen van deze woningen liggen aan het hof. De
grotere loftwoningen hebben ook aan de achterzijde een
tuin en/of dakterras. De hoekwoning met bouwnummer
25 heeft een prachtig uitgebouwde serre en een fantastische tuin.
In de vide begint de hoofdtrap naar de slaapkamers.
De hoofdslaapkamer ligt op de eerste verdieping aan
de achterzijde van de woning. Bijzonder detail: deze
hoofdslaapkamer heeft een eigen toegangstrap. Alleen
bij hoekwoning met bouwnummer 25 is de hoofdslaapkamer te bereiken via de trap in de vide.
De als sheddak-gevormde daken, de bijzondere indeling,
grote raampartijen en lichte vide maken wonen in een
loftwoning een unieke beleving.

Voorbeeld van bouwnummer 17 t/m 21.

BOUWNUMMERS
17 T/M 21

BOUWNUMMERS
22 T/M 24

BOUWNUMMER 25

Kenmerken

Kenmerken

Kenmerken

woonoppervlakte: 122 m2
oppervlakte buitenruimte: 7 m2
woningbreedte: 4 meter

woonoppervlakte: 140 m2
oppervlakte buitenruimte: 60, 32 en 21 m2
woningbreedte: 5 meter

woonoppervlakte: 128 m2
oppervlakte buitenruimte: 105 m2
woningbreedte: 5 meter

Loftwoningen – bouwnummers 17 t/m 21
De woningen met bouwnummers 17 t/m 21 vormen de eerste rij
van vijf aaneengeschakelde loftwoningen, met een inpandige breedte van ongeveer 4 meter en een woningdiepte van
ongeveer 16 meter. De woningen hebben een oppervlakte van
122 m2, exclusief de zolder. Zowel aan de voorzijde als aan de
achterzijde is er een ingang naar de woning, ter hoogte van het
privéparkeerterrein. Op de begane grond bevindt zich een woon-/
leefkeuken. Ook is hier een aparte bergingsruimte. Op de eerste
verdieping bevinden zich een slaapkamer en badkamer. Op de
tweede verdieping is een zolderverdieping, die geüpgraded kan
worden tot extra slaap-/werkkamer. De loftwoningen beschikken
over een voortuin, georiënteerd richting het woonhof.

Loftwoningen - bouwnummers 22 - 24
De woningen met bouwnummers 22 t/m 25 vormen de andere
rij van vier aaneengeschakelde loftwoningen, met een inpandige
breedte van ongeveer 5 meter en een woningdiepte van ongeveer
16 meter. De woninggrootte is 140 m2. Aan de voorzijde is de
leefkeuken gesitueerd. In het midden en aan de achterkant op de
begane grond is het woonkamergedeelte. Vanuit hier stap je naar
buiten in de achtergelegen buitenruimte. Op de eerste verdieping
bevinden zich drie slaapkamers en een badkamer. Op de tweede
verdieping bevindt zich een zolderruimte van 14 m2. Deze ruimte
kan geschikt gemaakt worden voor een extra slaapkamer of werkkamer.
Behalve over een eigen buitenruimte aan de voorzijde beschikken
deze woningen ook over een privébuitenruimte. Bouwnummers
22, 23 en 24 hebben aan de achterkant een buitenruimte.

Bijzondere hoekwoning
De hoekwoning is nog bijzonderder. De woning met bouwnummer
25 heeft door haar ligging een unieke indeling met een royale
woonkamer/leefkeuken van [71]m2! en een zeer ruime buitenruimte van ruim 100 m2. De woonkamer voelt nog groter door de
verdiepingshoge vide. Via een open trap bereik je de bovengelegen
2 slaapkamers en badkamer. Deze woning is echt perfect voor een
bezoek van een grote groep vrienden of familie.
Bij bouwnummers 17 t/m 24 kun je kiezen voor extra mogelijkheden, zoals een extra badkamer bij de hoofdslaapkamer. Maar ook
kun je van de zolder een extra slaap- en/of werkkamer maken.

< 1330 >

< 930 >

< 2920 >
< 2930 >

< 930 >

< 2830 >

< 1400 >

schaal 1:75

< 5235 >

< 2920 >
< 3950 >

SLAAPKAMER

DAK

< 2300 >

< 3950 >

< 4810 >

WOONKAMER

VIDE

< 1850 >

< 12840 >

< 2180 >

< 2100 >

WOONKAMER /
LEEFKEUKEN

< 3100 >

< 2100 >
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< 9455 >

VIDE

DAK

< 1750 >

< 7535 >

< 1150 >

< 3950 >

BLIKKVANGER
BEGANE GROND
BOUWNUMMER 17 T/M 21

< 3950 >

BLIKKVANGER
EERSTE VERDIEPING
BOUWNUMMER 17 T/M 21

< 1030 >

< 3055 >

SLAAPKAMER

< 1715 >

< 2345 >

< 4354 >

< 1035 >

SLAAPKAMER

< 2830 >

BLIKKVANGER
TWEEDE VERDIEPING
BOUWNUMMER 17 T/M 21

schaal 1:75

< 3920 >

< 3920 >

< 5235 >

< 3095 >

SLAAPKAMER

< 1420 >

< 4950 >

< 4645 >

< 4950 >

WOONKAMER

< 2540 >

< 2850 >
< 2100 >

WOONKAMER
LEEFKEUKEN

< 800 >

< 2900 >

< 4185>

vlizotrap

< 4950 >

BLIKKVANGER
EERSTE VERDIEPING
BOUWNUMMER 22, 23, 24

< 5495 >

< 1950 >

SLAAPKAMER
< 5215 >

< 2345 >

< 2750 >

SLAAPKAMER

< 4350 >

BLIKKVANGER
BEGANE GROND
BOUWNUMMER 22, 23, 24

< 1200 >

< 1230 >

< 2330 >

< 1420 >

< 1110 >

< 1950 >

< 2230 >

< 1200 >

< 930 >

< 2750 >

< 930 >

< 1420 >

< 2810 >
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< 2100 >

< 4285>

< 15770 >

VIDE

< 1705 >

schaal 1:75

< 2435 >

DAK

< 3725 >

< 2580 >

<6

33

5>

< 1200 >

<1

84

< 1350 >

WOONKAMER /
LEEFKEUKEN
< 5515 >

< 1155 >

VIDE

0>

< 1100 >

<6

10

< 1100 >

0>

48

< 6345 >

< 1100 >

< 5925 >

WOONKAMER

DAK

5>
59

BERGZOLDER

<5

< 3060 >

< 3570 >

< 4950 >

2e verdieping

BLIKKVANGER
TWEEDE VERDIEPING
BOUWNUMMER 22, 23, 24

BLIKKVANGER
BEGANE GROND
BOUWNUMMER 25

1e verdieping
Begane grond

Doorsnede

< 1000 >

schaal 1:75

< 1100 >
< 2435 >

< 2920 >

< 2580 >

<5

59

5>

< 5165 >

SLAAPWERKKAMER

SLAAPKAMER

< 2455 >
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< 3090 >

< 1050 >
< 1050 >

< 1940 >

<3

70

5>

< 2600 >

< 2500 >

< 2040 >

VIDE

2e verdieping

Impressie van bouwnummer 25

BLIKKVANGER
EERSTE VERDIEPING
BOUWNUMMER 25

1e verdieping
Begane grond

Doorsnede

schaal 1:75

PRIVÉ PARKEERTERREIN

SLAAPKAMER

< 3140 >

Iedere woning krijgt één eigen parkeerplaats
op het afgesloten parkeerterrein van BLIKK.
Dit parkeerterrein is bereikbaar via de
Dubbeldamseweg Noord. Onder het herenhuis
met bouwnummer 26 bevind zich de in-/uitgang
dat toegankelijk is met een op afstand te
bedienen toegangshek.
Het afgesloten parkeerterrein
bevindt zich aan de achterzijde
van de vier herenhuizen en de
achterzijde van de loftwoningen
met bouwnummers 17 t/m 21. Het
is mogelijk om via het parkeer
terrein door te lopen richting de
negen loftwoningen en de zestien
hofwoningen. De auto staat
daardoor altijd dichtbij.

VIDE

52

< 3090 >

DAK

VIDE

2e verdieping

BLIKKVANGER
TWEEDE VERDIEPING
BOUWNUMMER 25

1e verdieping
Begane grond

Doorsnede

Wil je een tweede parkeerplaats?
Dan is het een optie om een
auto parkeerlift systeem aan te
schaffen. Hiermee kun je twee
auto’s automatisch en geruisloos
boven elkaar plaatsen. Dit is
mogelijk bij negentien parkeerplaatsen.
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GEREALISEERDE PROJECTEN: (BOVEN) DE TUINEN VAN WILS, DEN HAAG - (LINKS) HAVENKADE, MIDDELHARNIS - (RECHTS) WATERWONEN, SCHELLUINEN

SANITAIR & TEGELWERK.
MAAK VAN UW BADKAMER EN
TOILET IETS BIJZONDERS!
DE WONINGEN WORDEN OPGELEVERD MET SANITAIR EN TEGELWERK.
ALS TOEKOMSTIGE BEWONER KAN JE HIER NOG HELEMAAL JE EIGEN
SMAAK IN TERUG LATEN KOMEN.
In de shoowrooms van Plieger en Lingen keramiek
kan je het sanitair en tegelwerk zien dat in de toilet
en badkamer wordt toegepast.

Rivium 2e Straat 2
2909 LG Capelle aan den IJssel
www.plieger.nl

Bouwonderneming Stout, gevestigd in Sliedrecht, is de realisatiepartner van
Dudok Real Estate en realiseert de 29 woningen van Blikk. Stout is een middelgrote
bouwonderneming en bestaat al meer dan 100 jaar en heeft veel ervaring met de
nieuwbouw van woningen en appartementen.
Meer over Bouwonderneming Stout is te lezen op, www.stout.nl.

Uiteraard is het mogelijk om te kiezen voor een
ander type tegelwerk en sanitair. De adviseurs van
de showrooms bespreken graag je wensen en
adviseren over de mogelijkheden bij het creëren
van je droombadkamer.

Rivium Westlaan 22
2909 LD Capelle aan den IJssel
www.lingenkeramiek.nl

‘MENSEN VOOR GEBOUWEN’. WE STELLEN DIT VOOROP
IN ONS HELE DENKEN EN HANDELEN. WE HEBBEN ALLE
BOUWTECHNIEKEN EN PROCESSEN IN HUIS OM EEN
PERFECT EINDPRODUCT OP TE LEVEREN. ECHTER, WAT
KENMERKEND IS VOOR ONZE MANIER VAN WERKEN,
IS ONZE PERSOONLIJKE BETROKKENHEID.’

EEN KORTE
BLIKK OP DE
WONINGBORG
GARANTIE
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ALLE WONINGEN IN BLIKK
WORDEN GEBOUWD MET HET
WONINGBORG-CERTIFICAAT.
HIERDOOR BEN JE GOED
VERZEKERD TIJDENS EN NA DE
BOUW VAN JE NIEUWE WONING.
Tijdens de bouw: de afbouwwaarborg
Woningborg zorgt ervoor dat jouw woning
wordt afgebouwd, inclusief het schriftelijk
overeengekomen meer- en minderwerk.
Zelfs als de aannemer van je nieuwe
woning tijdens de bouw failliet gaat.
De afbouwgarantie van Woningborg is
onbeperkt. Je betaalt nooit meer dan je
bent overeengekomen.
Na de bouw: de herstelwaarborg
Vertoont je woning na oplevering bouwkundige gebreken, dan valt dit onder de
garantie van de aannemer. Kan of wil de
aannemer de gebreken niet herstellen?
Dan geeft een Woningborg-certificaat je de
zekerheid dat gebreken worden hersteld
tot 6 jaar en 3 maanden na oplevering.
Bij bepaalde ernstige gebreken zelfs tot
10 jaar en 3 maanden.
Woningborg N.V.
Met 40 jaar ervaring en circa 1.000
aangesloten ondernemingen bekleedt
Woningborg N.V. een vooraanstaande
positie in de woningbouwsector. Meer
dan 1 miljoen woningen in Nederland
zijn inmiddels gebouwd met een Woningborg-certificaat. Samen realiseren we
woningen waar mensen graag in willen
wonen, van goede kwaliteit en gebouwd
voor de toekomst.
Meer informatie over het Waarborgcertificaat vind je op woningborg.nl/
certificering.

ieder huis,
eigen verhaal
Hoi daar! Wij zijn MAARTENMakelaardij Drechtsteden en
wij verzorgen met trots de verkoop van dit toffe project!
Een aankoopproces van een nieuwbouwwoning is een heel
gaaf, maar ook een spannend proces. We begeleiden onze
kopers met alle liefde bij de aankoop van één van de 29
fantastische woningen; zet jouw BLIKK op oneindig en
wij doen het werk!
Maarten en Herjan zijn in 2009 gestart met MAARTEN
Makelaardij Rotterdam en in 2017 hebben wij de deuren
geopend in Dordrecht, onder leiding van onze Marloes.
We zijn groot geworden door het gebruik van social media
en bereiken met onze vestiging inmiddels ruim 26.500 volgers

via Instagram, Facebook & LinkedIn. Maar ook hebben we
een lange lijst met zoekers én werken we nauw samen met
onze MAARTEN kantoren, een koper kan tegenwoordig overal
vandaan komen en is zeker niet meer plaats gebonden.
Onze doelgroep strekt zich tussen Den Haag en de
Drechtsteden, héél breed dus. We hebben de állerleukste
klanten en ons aanbod is heel divers! MAAR inmiddels
kun je wel stellen dat we gek zijn op stadspanden en deze
passen dan ook enorm goed bij ons. Jouw woning verkopen?
We denken gráág met je mee! Het enige dat we nodig
hebben is een bak koffie of thee en wie weet zijn ook wij
de perfecte match…

MAARTENMakelaardij Drechtsteden

078 - 890 27 48

Johan de Wittstraat 18

www.maartenmakelaardij.nl

3311 KJ Dordrecht

drechtsteden@maartenmakelaardij.nl

@maartenmakelaardijdrechtsteden
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EN...
IS JOUW
STADS
GENOEG?
STADS WONEN OP EEN
PLEK MET HISTORIE

Deze uitgave is in eigen beheer van Dudok Real Estate. Aan deze
uitgave is de grootst mogelijke zorg besteed. Echter zijn wij niet
aansprakelijk voor eventuele onjuistheden of onvolkomenheden.
Samenwerkingspartners zijn Architectenbureau Arons & Gelauff
en landschapsarchitect More Landscape. Overige betrokken

adviseurs zijn KVMC, IMd Raadgevende Ingenieurs en Blonk
Advies. Het project wordt gerealiseerd door Bouwonderneming
Stout. Verkopend makelaar is MAARTENMakelaardij Drechtsteden.
Tekst & Ontwerp: maan identity. design. content. Aan de informatie
uit deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

