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Beste lezer,

Voor u ligt het boekwerk voor uw woonhuis op de vrije kavels in het Krekenbos. In samen-
werking met HDK architecten presenteren wij u graag een tweetal woningtypen welke op 
de 10 vrije kavels zijn te realiseren.
De woningen zijn met de grootste zorg ontworpen om invulling te geven aan uw heden-
daagse woonwensen. Als aannemer zullen wij de woningen realiseren, waarbij de wo-
ningen zullen voldoen aan de hedendaagse eisen van duurzaamheid, energie en BENG.
Vanzelfsprekend voldoen de woningen ook aan de geldende regelgeving omtrent nieuw-
bouw.

De woningen kenmerken zich door de toepassing van een duurzaam en actueel palet 
aan materialen. De verschijningsvorm is daarbij passend in de randvoorwaarden van 
het Krekenbos en aan u als nieuwe bewoner. De woningen zullen traditioneel worden 
gebouwd.
De opzet van de woningen kan multifunctioneel worden ingevuld, waarbij wij als bouw-
partners graag met u meedenken. Een andere invulling is daarbij mogelijk! 

Met vriendelijke groet,

Wim de Bruijne
Aannemersbedrijf De Bruijne B.V. te Hellevoetsluis
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Het nieuwbouwproject Krekenbos wordt gerealiseerd aan de rand van Zuidland en maakt 
deel uit van het woongebied Kreken van Nibbeland. Wonen in een groene- en waterrijke 
omgeving, maar ook op nog geen kwartier afstand van grotere plaatsen als Spijkenisse 
en Hellevoetsluis en slechts een half uur verwijderd van Rotterdam. Zo zijn alle voorzie-
ningen in de buurt aanwezig!

Zuidland is een rustig dorp met een mooie historische kern, omringd door natuur en kron-
kelende kreken en met prachtige vergezichten over de omliggende polders. Het dorp ligt 
in de gemeente Nissewaard, op het eiland Voorne-Putten.

Zuidland heeft diverse sportverenigingen en prima voorzieningen zoals het gerestau-
reerde winkelcentrum ‘s Landshof, drie basisscholen, een openluchtzwembad en diverse 
horecagelegenheden.

Bereikbaarheid

De ligging van Krekenpark is ideaal; via de Haasdijk rijdt u zo de N218 op, die aansluit 
op de A15.
Ook het openbaar vervoer is goed geregeld. Bus 106 stopt op diverse locaties in Zuid-
land en verbindt Brielle en Spijkenisse. De eindhalte in Spijkenisse is het metrostation 
waar u met de metro verder kunt reizen naar Rotterdam.
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De kavels zijn gelegen in de nieuwe woonwijk ‘Kreken van Nibbeland’ 
te Zuidland. De vrije kavels zijn onderdeel van Fase 7. Vanuit de verschil-
lende landschappelijke identiteiten die voorkomen in de omgeving van 
fase 7 zijn er drie deelgebieden ontstaan: Polderbos, Houtwal en Over-
gangszone (tussen bos en water). De vrije kavels zijn onderdeel van de 
Overgangszone.

De woonwijk wordt omgeven door landschappelijke vergezichten en bin-
nen een kwartier fietsafstand bevindt je je in het oude historische centrum 
van het dorp. Voorzieningen, zoals scholen, sportvelden en mooie wandel-
gebieden liggen binnen een straal van 1km van de woonwijk.

Verdere ruimtelijke randvoorwaarden zijn: 
• De woning is met de voor- en kopgevel op de openbare ruimte
 georiënteerd. Er worden geen dichte kopgevels gerealiseerd; 
• De woning is individueel herkenbaar; 
• Minimaal 2 pp op eigen terrein realiseren; 
• Per blok zijn diverse kaprichtingen en hoogtes, dit kan ook
 dwars zijn. 

(zie beeldkwaliteitsplan voor verdere randvoorwaarden)

KAVELOPPERVLAKTE
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DE BOUWER AAN HET WOORD

Bouwen blijft bouwen. Maar ook in de bouwsector staat de tijd niet stil. Zo veranderen 
bouwstijlen, technieken, materialen, bouwbesluiten en andere regels. Ook de wensen 
van onze opdrachtgevers veranderen voortdurend.

Bouwbedrijven veranderen mee. Wij zijn met ons moderne bouwbedrijf niet langer 
meer uitsluitend actief als uitvoerende partij. Wij fungeren als uw bouwpartner. Een 
partij die meedenkt, initieert, innoveert en regisseert. Met ervaring en vakmanschap als 
basis heeft Aannemersbedrijf De Bruijne BV zich ontwikkeld tot een zelfstandige bou-
wer, actief op een breed terrein. 

Nieuwbouw, renovatie, afbouw of onderhoud, het zijn onze mensen die ‘t verschil 
maken. Wij koesteren het vakmanschap en enthousiasme van onze medewerkers om 
vanuit eigen initiatief en verantwoordelijkheid bij te dragen aan een goed eindproduct.

Wim de Bruijne
Directeur - Aannemersbedrijf De Bruijne BV
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DE ARCHITECT AAN HET WOORD

Kies je voor wonen in Zuidland, dan is het duidelijk dat je kiest voor de rustige dorpse 
sfeer. Vandaar dat hier in de architectuur de nodige aandacht aan is gegeven. De 
Slandse, soms boerse, vorm van wonen hebben we geprobeerd te reproduceren in de 
woningen. Veelal kom je ‘achterom’ in het woonhuis binnen.

De beide woningtypes in dit boekwerk zijn ontworpen in samenhang met elkaar en de 
buurt. Er is bij het ontwerp van veel aandacht besteed aan een praktisch gebruik en veel 
aandacht voor detaillering en materialisering van de woningen.

Wonen is een belangrijk onderdeel van ons leven. Het is altijd fijn wanneer je daar 
als architectenbureau een positieve bijdrage aan mag geven. Met een zeer degelijke 
woning, die onderhoudsarm en energetisch duurzaam is, hopen we op een prettige 
leefomgeving.  

Marijn van der Kolk
Architect - HDK Architecten bna bni bnsp
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Een nieuwe woning is een belangrijke stap in uw leven. Een verhuizing vindt 
maar enkele malen plaats. Daarbij is het belangrijk dat u zich prettig en 
geborgen voelt in uw nieuwe woonhuis. Daarbij dient u zich met uw nieuwe 
woning te kunnen identificeren. Om die reden heeft HDK architecten met veel 
enthousiasme uw woonhuis ontworpen.

Beide woningen kenmerken zicht door een spitse vorm van de dakkap (dak-
helling ca. 50 graden) en grote dakoverstekken. Deze benadrukken het ge-
borgen karakter en het bosgevoel van de woning. U zult zich hier snel thuis 
voelen. Daarnaast geven de overstekken uw woning een duurzaam karakter: 
de directe toetreding van zonlicht wordt beperkt, dit verlaagt tevens de warm-
telast. De royale dakoppervlakten bieden voldoende ruimte voor het plaatsen 
van zonnepanelen.

De multifunctionele woningen zijn zeer geschikt voor bewoners die graag 
op de begane grond willen slapen. Nu of in de toekomst. Op de eerste ver-
dieping van beide woningen bevinden zich een drietal slaapkamer met een 
royale badkamer. In de badkamer is ruimte voor inloopdouche, badkuip, dub-
bele wastafel èn toilet.

Wilt u toch nog niet slapen op de begane grond, of met een gezin deze 
woning betrekken? Het kan allemaal multifunctioneel worden ingevuld. Wilt 
u een andere, persoonlijke invulling? Uiteraard denken we daarin mee; de 
woningen worden traditioneel gebouwd, waardoor eigen inbreng mogelijk is.

Woningtype 1 kenmerkt zich door een stevige wand. Deze wand begeleidt u op natuur-
lijke wijze naar de woningentree en creëert tevens een scheiding tussen het openbare en 
private gedeelte van het wonen. De kaprichting haaks op de straat geeft het woonhuis 
een kenmerkend voorzijde. Grote vensters bieden royaal uitzicht op de tuin en de omge-
ving. Aan de achterzijde opent het woonhuis zich met een grote glazen gevel richting de 
tuin. Grote schuifpuien bieden direct toegang tot de veranda, waarbij het houten spant 
een karakteristieke toevoeging is. 

Op de verdieping zijn een drietal ruime slaapkamers (één met inloopkast), een badka-
mer en een was-/bergruimte gesitueerd. Vanaf de overloop is er zicht op de entree in de 
hal. De dwars geplaatste trap geeft een chique uitstraling. Een grote glasgevel, met frans 
balkon, biedt ruim zicht op de tuin.

Woningtype 2 heeft een dwars geplaatste kaprichting, wat voor een gevarieerd beeld in 
de woonwijk zorgt. Ook deze woning bezit een kenmerkende lange wand. Deze mar-
keert de scheiding tussen  het openbare gedeelte aan de straat en de private tuin aan 
de achterzijde van het woonhuis. De woningentree is als een royaal gebaar zichtbaar 
in de voorgevel, de bovenliggende glaspartij zorgt daarbij voor prettige lichtinval in de 
hal. De woonkamer heeft royale glaspartijen met schuifpuien die toegang geven tot de 
tuin. Het ruime terras langs de woonkamer en keuken biedt een optimale overgang tussen 
binnen en buiten.

Voor beide woningen is gebruik gemaakt van een eenduidig palet aan gevelmaterialen 
is voor beide woningen gelijk. Gevelkenmerken komen in beide woningtypen terug, 
waardoor een gevarieerd, maar toch eenduidig beeld ontstaat. 
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1 WONINGSTATISTIEKEN

Woningtype 1

Begane grond

Oppervlakte BVO   146 m² (incl. ingetekend bijgebouw)
Oppervlakte GBO  126 m²

Verdieping

Oppervlakte BVO   108 m²
Oppervlakte GBO    81 m²

Totale Oppervlakte

Oppervlakte BVO   254 m²
Oppervlakte GBO  207 m²

Inhoud

Bruto inhoud   ca. 830 m³
(incl. dakkapel en bijgebouw, excl. veranda)
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ACHTERGEVEL (TUIN) ZIJGEVEL (TUINZIJDE) VOORGEVEL (STRAATZIJDE) ZIJGEVEL (TUINZIJDE)
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2 WONINGSTATISTIEKEN

Woningtype 2

Begane grond

Oppervlakte BVO   151 m² (incl. ingetekend bijgebouw)
Oppervlakte GBO  131 m²

Verdieping

Oppervlakte BVO   108 m²
Oppervlakte GBO    81 m²

Totale Oppervlakte

Oppervlakte BVO   259 m²
Oppervlakte GBO  212 m²

Inhoud

Bruto inhoud   ca. 846 m³
(incl. bijgebouw)
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ZIJGEVEL ACHTERGEVEL (TUINZIJDE) ZIJGEVEL VOORGEVEL (STRAATZIJDE)
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Impressie gevelmaterialen vrije kavels
bron: Beeldkwaliteitsplan - Krekenbos

DUURZAAMHEID VAN DE WONING

Het zinvol omgaan met schaarse middelen, zoals energie, dat is duurzaamheid! 

Hierbij gaat zorgdragen voor het milieu hand in hand met kostenbesparing én comfort 
voor u als bewoner. Een aangenaam klimaat in uw nieuwe woning staat centraal.
•  Hoogwaardige isolatie van begane grond, gevels en het dak (de buitenschil); 
•  Goede kierdichting met verbeterde luchtdichtheid; 
•  Gebalanceerde ventilatie met warmteterugwinning; 
•  Warmtepomp; 
•  Laagtemperatuurverwarming in de gehele woning, ook in de badkamer. 

Belangrijke basisprincipes hierbij zijn: 
•  Wat niet wordt verspild, hoeft niet te worden opgewekt (dus goed isoleren, zo 
 wel tegen warmte als koude); 
•  Wat alsnog benodigd is aan energie, zoveel mogelijk uit hernieuwbare bron op
 wekken.

Warmtepomp 
Door het intelligente gebruik van de vrij beschikbare en hernieuwbare energiebron, levert 
de warmtepomp een actieve bijdrage aan de bescherming van het milieu. De uitstoot 
van broeikasgassen (CO2) wordt sterk gereduceerd. Voor het verwarmen is de woning 
daardoor onafhankelijk van fossiele en eindige energiebronnen en dus volledig gasloos.

Laagtemperatuur vloerverwarming 
Bij vloerverwarming komt de warmte in je woning niet meer van radiatoren aan de 
muur, maar van de vloer onder uw voeten. Heerlijk comfortabel! Bovendien zijn er geen 

radiatoren meer nodig, wat ruimte bespaart en je meer vrijheid geeft om je woning in 
te delen. Vloerverwarming is energiezuiniger dan radiatoren. Dankzij het grote verwar-
mingsoppervlak van de vloer kan de warmte namelijk op een lagere temperatuur ver-
spreid worden.

Zonnepanelen 
De woningen worden vanzelfsprekend uitgerust met zonnepanelen. Deze zetten zonlicht 
om in elektriciteit. De woninginstallaties maken gebruik van deze opgewerkte stroom. 
Wanneer de zonnepanelen meer opwekken dan u op dat moment nodig heeft in uw 
woning, wordt deze stroom aan het elektriciteitsnet terug geleverd. 

Gebalanceerde ventilatie met warmteterugwinning 
Een woning goed isoleren is heel prettig om de warmte en koude buiten te houden, 
maar om vochtproblemen in de woning te voorkomen is goed ventileren van essentieel 
van belang. De laatste decennia worden hiervoor woningen uitgerust met mechanische 
ventilatiesystemen. Hierbij wordt binnenlucht afgezogen en verse lucht via roosters boven 
de ramen toegevoerd. Nadeel hiervan is dat hiermee automatisch veel warmte verloren 
gaat. Deze warmte kan bijna volledig worden teruggewonnen door een systeem met 
een warmtewisselaar en twee ventilatoren die ervoor zorgen dat frisse buitenlucht door 
de vuile afgezogen lucht wordt voorverwarmd. Uiteraard zonder dat de twee luchtstro-
men vermengd worden. In dit geval spreken we dan over gebalanceerde ventilatie met 
warmteterugwinning (WTW). In plaats van de roosters boven de ramen heb je nu in alle 
verblijfsruimten een inblaasopening in je plafond die voor de aanvoer van verse lucht 
zorgen. Deze voorverwarmde lucht veroorzaakt geen tocht en zorgt voor een goed, maar 
energiezuinig geventileerde en gezonde woning. 
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Aannemersbedrijf De Bruijne B.V. geeft inhoud aan de maatschappelijke rol die een 
onderneming heeft in de samenleving door middel van Maatschappelijk Verantwoord 
Ondernemen. Wij houden rekening met het effect dat ons werk heeft op het milieu en 
op mensen binnen en buiten ons bedrijf. We streven naar betere resultaten, zowel voor 
ons eigen bedrijf als voor de gehele samenleving. Met Aannemersbedrijf De Bruijne 
B.V. kiest u voor zekerheid. Gegarandeerd. Omdat we zijn aangesloten bij overkoepe-
lende organisaties zoals Stichting Bouw Garant: kwaliteitslabels voor vakmanschap en 
betrouwbaarheid.
Onze activiteiten op het gebied van maatschappelijk verantwoord lopen uiteen, van 
het opleiden van mensen tot afvalscheiding en duurzaam bouwen. Ook blijkt het maat-
schappelijk verantwoord ondernemen uit ons sponsorbeleid, dat vooral gericht is op het 
steunen van sociaal maatschappelijke doelen. Daarnaast blijkt onze duurzaamheid uit 
de volgende punten:

a) Verminderen CO2-uitstoot
Aannemersbedrijf De Bruijne B.V. streeft naar milieuvriendelijke producten en diensten. 
We werken hard aan het verminderen van CO2-uitstoot. Belangrijk speerpunt daarbij 
is het verlengen van de levensduur van onze werken. Een langere levensduur betekent 
minder herstelwerkzaamheden. Dit vermindert CO2-uitstoot.

b) FSC en PEFC keurmerk
Hout producten welke wij inkopen en verwerken zijn voorzien van een FSC- of PEFC 
keurmerk. Door deze keuze voor producten binnen het FSC-systeem zorgen wij ervoor dat 
de bossen op onze wereld door middel van verantwoord bosbeheer behouden kunnen 
blijven. Met verantwoord bosbeheer doelen wij op bescherming van het leefgebied van 
planten en dieren en respect voor de rechten van de lokale bevolking en bosarbeiders.

c) Verminderen van afvalstromen
Met gedetailleerde ontwerpen en het zorgvuldige inkopen beperkt Aannemersbedrijf 
De Bruijne B.V. de afvalstromen zo veel mogelijk. Verder letten wij op een zorgvuldige 
afvalscheiding op de bouwplaats. Dit lijkt complex maar is na een periode een normale 
zaak voor onze medewerkers geworden. Deze manier van afvalscheiding levert vooral 
voordeel op bij het recyclen van de afvalstromen.
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Aannemingsbedrijf De Bruijne B.V. 

Aannemersbedrijf De Bruijne B.V. is een familiebedrijf, dat inmiddels wordt geleid door 
de vijfde generatie. Sinds de oprichting is Aannemersbedrijf De Bruijne B.V. gevestigd 
in Hellevoetsluis.
Met een 20-tal vaste medewerkers vormen wij een middelgroot aannemersbedrijf, dat 
actief is op een breed terrein: nieuwbouw, verbouw, renovatie en onderhoud.
Wij werken in opdracht van bedrijven, particulieren, overheden en woningbouwcorpora-
ties.  Afhankelijk van de wensen van de klant werken wij al dan niet onder begeleiding 
van een architect.

Bouwen blijft bouwen. Maar ook in de bouwsector staat de tijd niet stil. Zo veranderen 
bouwstijlen, technieken, materialen, bouwbesluiten en andere regels. Ook de wensen 
van onze opdrachtgevers veranderen voortdurend. Bouwbedrijven veranderen mee. Een 
modern bouwbedrijf als Aannemersbedrijf De Bruijne B.V. is niet langer meer uitsluitend 
actief als uitvoerende partij. Wij fungeren als bouwpartner. Een partij die meedenkt, 
initieert, innoveert en regisseert. Met ervaring en vakmanschap als basis heeft Aanne-
mersbedrijf De Bruijne B.V. zich ontwikkeld tot een zelfstandige bouwer, actief op een 
breed terrein.

EEN SAMENWERKING VAN PARTIJEN

HDK Architecten bna bni bnsp 

HDK Architecten in Rotterdam werkt met een team van enthousiaste professionals aan 
opdrachten op alle schaalniveaus, van interieuropdrachten tot stedenbouwkundig werk, 
met een grote diversiteit in omvang en complexiteit.
Een architect geeft met zijn ontwerp een ruimtelijke invulling aan de wensen van de op-
drachtgever. Een persoonlijke benadering is daarom van wezenlijk belang.

Een gedegen analyse van de opgave in overleg met de opdrachtgever en toekomstige 
gebruikers is het startpunt van ieder ontwerpproces. Altijd wordt gezocht naar een unieke 
oplossing. In het ontwerpproces wordt gezocht naar het maximaal haalbare ten aanzien 
van functionaliteit, ruimtelijkheid en architectuur. Ontwerpen die naadloos passen in de 
situatie, heldere plattegronden en een aansprekende detaillering.
  
HDK Architecten is een ambitieus bureau met nieuwe en verfrissende ideeën die worden 
ondersteund door terdege kennis op basis van jarenlange ervaring.

BRONVERMELDING

Teksten:

Krekenbos - Beeldkwaliteitsplan, d.d. 11-05-2021
Vrije kavels - individuele kavelpaspoorten, d.d. 18-05-2022

Afbeeldingen:

Vrije kavels - overzicht 18-05-2022
Krekenbos.nl
Google.nl/Earth
Nissewaardwoont.nl

Overige afbeeldingen:

HDK Architecten bna bni bnsp

De getoonde afbeeldingen zijn slechts een impressie. Hieraan kunnen 
geen rechten worden ontleend. Deze tekeningen zijn bedoelt om u een 
zo goed mogelijke indruk te geven van de woningen. De inrichting van 
het omliggende gebied, openbare weg en de uitvoering van de wonin-
gen kunnen bij de uiteindelijke totstandkoming afwijken.

Architect

HDK Architecten bna bni bnsp
Strevelsweg 700 - 209
3083 AS Rotterdam
www.hdk-architecten.nl
info@hdk-architecten.nl
010-480 56 53

Ontwikkelaar

Aannemersbedrijf De Bruijne B.V.
Marconiweg 14
3225 LV Hellevoetsluis
www.debruijnebv.nl
info@debruijnebv.nl
0181-312 533

architecten

DE BRUIJNE
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