
JULLIE EERSTE STEKKIE

9 STARTERS-
WONINGEN

PAREL VAN HET PROJECT

1 VRIJSTAANDE 
WONING

N U M A N S D O R P

I N  D E  R O O S

W O N E N I N D E R O O S . N L

4 LEVENSLOOP-
BESTENDIGE
WONINGEN

4 TWEE-ONDER-
EEN-KAP-
WONINGEN



Omsloten door ‘t Haringvliet, Hollandsch Diep, 

Dordtse Kil, Oude Maas en het Spui ligt het 

eiland de Hoeksche Waard rustig te wachten op 

wat komen gaat. Tussen de langgerekte akkers, 

dijken met hoge bomen en oude pittoreske 

dorpskernen geniet je van de ware weidsheid van 

het waterrijke Nederlandse landschap. Niet zo gek 

dus, dat het eiland een blijvende aantrekkingskracht 

uitoefent op haar gastvrije bewoners. 

Ben je er geboren, dan is de kans groot 

dat je er wil terugkeren. En op 

steeds meer plekken zie je 

voormalige Randstedelingen 

hun drukke bestaan verruilen 

voor de rust en ruimte van 

het wonen in kernen als 

Numansdorp, ‘s-Gravendeel 

of Oud-Beijerland. 

De A29 brengt je in een mum van tijd naar 

Rotterdam en de rest van de Randstad. Naar het 

zuiden ben je ook zo in Bergen op Zoom of even 

verder, Antwerpen. De OV(Bus)-voorzieningen 

zijn ook erg goed geregeld. 

Met de busdiensten vanaf de snelweg A29 stap 

je na circa 20 minuten uit in Rotterdam. Neem je 

liever de bus vanuit Numansdorp 

zelf, dan heb je keuze uit vier 

bushaltes. Je hebt er een bus 

naar Rotterdam en andere lijn-

diensten rijden onder meer 

naar het iets grotere Oud-

bijerland of het historische 

en zeer bezienswaardige 

Willemstad.
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N U M A N S D O R P

I N  D E  R O O S

Op een centrale plek in Numansdorp, op het 

voormalige terrein van de gemeentewerf, 

ontstaat straks een prachtig buurtje met een 

zeer divers woningaanbod. Op ruime kavels 

in de aantrekkelijke en groene Bloemenbuurt 

worden starterswoningen, tweekappers, een 

vrijstaande villa en levensloopbestendige 

woningen gerealiseerd. Met royale tuinen 

gunstig ten opzichte van de zon, een fraaie 

traditionele bouwstijl en volop ruimte om 

te recreëren in de omgeving, is ‘In de Roos’ 

een toepasselijke naam voor het nieuwe 

wonen in één van de mooiste dorpen in 

De Hoeksche Waard.
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Numansdorp staat een groot gedeelte van het jaar bol van de watersport. Met een mooie 

beschutte ligging aan het Hollandsch Diep heeft het dorp maar liefst twee jachthavens met 

enkele honderden ligplaatsen. Vooral de kleine en pittoreske Dorpshaven trekt ’s zomers veel 

zeilers, die na hun dagje op het water boodschappen doen in de vele winkeltjes en vertier zoeken 

in de omliggende cafeetjes en restaurants. Wil je zelf lekker recreëren aan het water zonder 

boot? Bij het strandje aan ‘t Haringvliet kun je heerlijk zwemmen of surfen. Ook hengelaars 

kunnen hun hart ophalen. Er zijn talloze goede visplekjes in de omgeving.

Numansdorp is overigens een moderne en 

ontwikkelde kern in de Hoeksche Waard, die niet 

alleen teert op de roem van de watersporter. 

Je vindt er een binnenzwembad, een bibliotheek, 

twee supermarkten en een sterk (sportief) 

verenigingsleven. In de gezellige lange 

winkelstraat (de Voorstraat) shop je in leuke lokale 

winkeltjes, maar ook de grote winkelketens kom 

je er tegen.

De jonge kinderen van Numansdorp kunnen 

terecht op één van de drie kleinschalige basis-

scholen. Zijn de kinderen toe aan de brugklas? 

Alle opleidingsniveau’s van de middelbare school 

liggen op fi etsafstand (max. 12 km) en er is een 

prachtig VMBO-college in het naastgelegen 

Klaaswaal (1,5 km). In de gehele Hoeksche Waard 

is het openbaar vervoer uitstekend geregeld. 

Sinds 2010 is ook de zomerveerdienst naar 

Willemstad weer in ere hersteld. Deze vertrekt 

gewoon vanuit de Dorpshaven. Heerlijk toch, 

even een terrasje pakken aan de overkant!

Trek je er liever uit op de fi ets? Vanuit 

Numansdorp en door de gehele Hoeksche Waard 

zijn zogenaamde fi etsknooppunten aangelegd, 

waarmee je zelf je eigen route over de dijken en 

langs het water kunt uitstippelen. Met ruim 300 

kilometer aan routes raak je niet snel uit gekeken! 

Voor meer informatie kun je terecht op: 

www.eropuitindehoekschewaard.nl

30 min.
 willemstad
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Voetbalclub N.S.V.V. was in de jaren 

’80 van de vorige eeuw een nationale 

topper bij de zaterdag

amateurs. Op zaterdag tref je bij een 

thuiswedstrijd een trouw legioen uit 

de gehele Hoeksche Waard!

CENTRUM

DORPSHAVEN

De Dorpshaven bevindt zich in 

Numansdorp aan het Hollandsch Diep. 

De Dorpshaven is een kleine

recreatie haven en biedt ligplaatsen 

voor zowel abonnementhouders als voor 

passanten. Er is genoeg te beleven, in 

de buurt van de haven vind je diverse 

winkels, cafeetjes en restaurants.

De 18-holes (+ 9 holes par-3) baan 

van Golfclub Cromstrijen ligt recht 

tegenover Marina Numansdorp

en geldt al jaren als een van de 

topbanen van Zuid-Holland. Een 

echte familieclub, waar sportieve

ambitie en gezelligheid hand in 

hand gaan!

Het dorpscentrum van Numansdorp 

heeft alle winkelfaciliteiten die je van 

een modern dorp mag verwachten. 

Een Albert Heijn en een Plus 

supermarkt, een Hema, Kruitvat, 

2 fi etsenwinkels, diverse leuke

boutiques en natuurlijk een drogist, 

kaasboer, groenteboer, slager, bakker en 

een dierenwinkel.

GOLFCLUB

VOETBALCLUB

Neem een wandeling over de dijk, 

langs het Hollandsch Diep naar 

Fort Buitensluis. Genieten van het

prachtige uitzicht op het water. In 

het dorp kun je jezelf verwennen 

met een heerlijke lunch bij de

Verleiding of op het terras bij het 

Schippershuis.

 

SCHIPPERS-
HUIS

Alles om
de hoek



INTERIEURTIPS
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Smaken verschillen, dat weet iedereen. De één houdt van modern met 

veel glimmende materialen, de ander is meer van een knusse sfeer met 

zachte kleuren en natuurlijke materialen. Simpel gezegd kunnen we 

interieurstijlen verdelen in 4 categorieën: modern, klassiek, trendy en 

puur. Bepaal voordat je begint met het kopen van je nieuwe vloer, verf, 

behang, de keuken en de meubels welke interieurstijl het beste bij jou 

past. Door je voor iedere aankoop af te vragen of dit past binnen deze 

interieurstijl voorkom je dat jouw nieuwe interieur een ratjetoe aan stijlen 

wordt en geen rust en eenheid uitstraalt.

TIP 1:  BEPAAL JE INTERIEURSTIJL

Je staat op het punt een nieuwe stap te maken in je leven: een nieuw huis kopen. Al je wensen heb je al op een rijtje gezet: 

waar je wilt wonen, hoeveel ruimte je nodig hebt en wat het budget voor de aankoop van je nieuwe huis is. Maar heb je 

ook al nagedacht over de inrichting van je nieuwe woning? Hoe zorg jij er straks voor dat je nieuwe huis ook echt je thuis 

wordt? Hieronder geven we je wat tips en bronnen zodat je alvast wat inspiratie kan opdoen voor de ideale inrichting 

van je nieuwe huis.

Wat is
jouw 

smaak?

TRENDY
Hip en kleurrijk. Een woonstijl die zich 

kenmerkt door opvallend kleurgebruik, 

organische vormen en gewaagde combinaties 

van oud en nieuw. Ben je creatief. 

Dan is deze interieurstijl echt iets voor jou.

MODERN
De moderne woonstijl kenmerkt zich door 

strakke lijnen, veel hoogglans en metalen 

accessoires. Accessoires worden in dit 

interieur tot het minimum beperkt. 

Dit interieur is minimalistisch en strak.

PUUR
Natuurlijke kleuren en materialen zijn 

kenmerkend voor deze populaire stijl. 

Robuust en rechthoekig gaan hand in hand 

met organische vormen. Hout en natuursteen 

vechten om aandacht. Toch zorgt de witte 

basiskleur voor rust in je interieur.

KLASSIEK
In de klassieke woonstijl herleeft het verleden. 

Herkenbaar zijn de warme, diepe kleuren in 

combinatie met de doorleefde materialen. 

Alles ademt klasse en kwaliteit. Van het 

bewerkte hout tot de gebruikte steensoorten.

Je zou het misschien niet verwachten, niet alleen op de markt, 

maar ook bij veel winkels kun je gewoon onderhandelen 

over de prijs. Zeker als een product een langere wachttijd 

heeft kun je altijd proberen de prijs naar beneden te krijgen. 

Onderhandelen voor een betere aanbieding kan ook werken. 

Als je veel producten bij dezelfde winkel koopt, zorg er dan 

bijvoorbeeld voor dat je er iets gratis bij krijgt.

STEEDS MEER MENSEN DOEN HET GEWOON 
ZELF. LEKKER CREATIEF AAN DE SLAG GAAN 
EN JE EIGEN SPULLETJES MAKEN. 

Combineer bijvoorbeeld verschillende objecten, hergebruik oude 

meubels, ga met pallets aan de slag of hack wat Ikeafavorieten 

tot iets unieks. Voorbeelden en websites met uitleg zijn er te over. 

www.popsugar.com, www.acupofl ife.nl, www.popularmechanics.com,

www.pinterest.nl, www.diply.com, www.ikeahackers.net, etc*. 
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Een thuis is een huis waaraan je in één oogopslag ziet dat jij 

er woont. Niet alleen qua interieurstijl, maar ook de indeling 

is aangepast aan de manier waarop jij leeft. Of het nu een 

rijwoning, twee-onder-een-kap,  levensloopbestendige- of 

vrijstaande woning is. Of je nu een kookliefhebber, een 

levensgenieter of een fi lmfanaat bent. Pas als het comfor-

tabel voelt, voelt je nieuwe huis ook echt als thuis. Bedenk 

daarom van tevoren goed wat jij belangrijk vindt en hoe jij 

het liefst leeft.

Nu je je eigen interieur- en leefstijl bepaald hebt is het verstandig een 

budget op te stellen. Ontzettend saai misschien, maar handig en verstandig 

om te voorkomen dat je veel meer geld uitgeeft dan dat je van tevoren 

gedacht had. Nu je weet welke ruimte voor jou het belangrijkst is, is het 

makkelijk op papier te zetten wat je wilt uitgeven per ruimte. Verdeel dit 

budget vervolgens onder in subgroepen zoals meubels, stoffen, vloer en 

accessoires.

TIP 3:  STEL JE BUDGET SAMEN

TIP 2:  BEPAAL JE LEEFSTIJL

TIP 4:   ONDERHANDEL 
EN VERGELIJK

Voor elke ruimte in je nieuwe huis maak je 

gemakkelijk een online moodboard op Pinterest.nl.

Zo verzamel je al je ideeën voor bij voorbeeld de 

woonkamer, de slaapkamer, de badkamer of de 

tuin op één plek. Liever creatief met papier? Maak 

dan een persoonlijk moodboard door verschillende 

plaatjes uit woonmagazines te knippen! Plak 

hierbij materiaalstaaltjes als wol, hout of aluminium 

afhankelijk van de sfeer van jouw favoriete interieur 

voor een compleet resultaat.

Bepaal 
eerst je budget...

* Beschik je niet over een internetverbinding? Vraag dan de mensen in de 
plaatselijke bouwmarkt of interieurwinkels in de Voorstraat om hulp!
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WONEN 
IN DE ROOS.
Vlakbij de Binnenhaven, op het terrein van de voormalige Gemeentewerf aan 

de Meidoornstraat, komen straks 9 prachtige, twee-laagse eengezinswoningen 

voor starters en 4 levensloopbestendige woningen. Op de kop van het terrein, 

aan de Groeneweg worden 4 luxe twee-onder-een-kap-woningen en 1 chique 

vrijstaande woning gebouwd. Dit nieuwbouwproject, te midden van de bestaande 

bebouwing, in het hart van Numansdorp hebben we niet voor niets “In de Roos” 

genoemd. We geloven namelijk dat we met het ontwerp en de indeling van de 

woningen precies gehoor hebben gegeven aan alle verschillende woonwensen 

van de nieuwe bewoners die we op het oog hebben.

COMFORT

VRIJ
TYPE

LIVE
TYPE

TYPE

START
TYPE
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IN DE ROOS 
START
BRUTO BREEDTE 4800 MM
Afgebeeld bouwnummer 3
Schaal 1:75

BEGANE GRONDBEGANE GROND + TUIN
Niet op schaal

84
10

56
05

28
05

4560
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Woonoppervlakte  68 m2

Woonkamer/keuken 28 m2

Buitenberging  5 m2

Badkamer  6 m2

Kamer 1  18 m2

Kamer 2  9 m2

EERSTE VERDIEPING

2260

2795

16
55

2485

2200

•  9 Comfortabele starterswoningen met 

gevelbreedte van 5.40 m of 4.80 m / diepte 

van ca. 9.10 m

•  Royale, lichte woonkamer met keuken aan 

de voorzijde

•   2 slaapkamers en badkamer op verdieping

• Bergzolder

•  Inclusief sanitair en tegelwerk

• Diepe achtertuinen op het zuiden

•  Alternatieve indeling en uitbreiding van 

de woning optioneel mogelijk

•  Beschutte gezellige woonplek met 

parkeergelegenheid aan voorzijde en 

in parkeerhof

•  Wonen in bestaande buurt met alle 

voorzieningen dichtbij

9
STARTERS-

WONINGEN 

1 2 3 4 5 6

Begane grond Eerste verdieping



IN DE ROOS 
START PLUS
BRUTO BREEDTE 5400 MM
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Afgebeeld bouwnummer 9
Schaal 1:75

84
10

5160

2775

BEGANE GRONDBEGANE GROND + TUIN
Niet op schaal

“optioneel kan 
je hier een 
trapkast 

toevoegen!”
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2800

18
55

20
30

24
25

2260

Woonoppervlakte  77 m2

Woonkamer/keuken 33 m2

Buitenberging  5 m2

Begane grond Eerste verdieping

Badkamer  5 m2

Kamer 1  20 m2

Kamer 2  12 m2

EERSTE VERDIEPING

7 8 9
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BEGANE GROND ABEGANE GROND + TUIN

96
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56
05

40
05

6060

3675

IN DE ROOS 
COMFORT
Afgebeeld bouwnummer 10
Schaal 1:75

Niet op schaal

•   4 Levensloopbestendige woningen met een 

breedte van 6.30 m / 10.30 m diep

•   Royale woonkamer

•  Alternative indeling mogelijk

•   Twee-laagse klassieke woning met 

2 slaapkamers, voldoende bergruimte 

en badkamer

•   Onderhoudsarme woning die gemaakt 

is om lang in te blijven wonen

•  Alternatieve indeling en uitbreiding van 

de woning optioneel mogelijk

•  Zonnige achtertuin op het zuiden

•   Wonen in reeds bestaande buurt met 

(wellicht) bekenden

•   Inclusief sanitair en tegelwerk
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Woonoppervlakte  99 m2

Woonkamer/keuken 48 m2

Buitenberging  5 m2

Badkamer  8 m2

Slaapkamer  12 m2

Variant woonkamer/keuken 24 m2

BEGANE GROND B

96
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05

21
00
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05

6060

3675

4
LEVENSLOOP-
BESTENDIGE
WONINGEN 

je hebt de mogelijkheid tot creëren 
van slaapvertrek en badkamer 

op de benedenverdieping!

10 11 12 13

Begane grond A Begane grond B
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Kamer 1  21 m2

Kamer 2  13 m2

Badkamer  6 m2

Berging   5 m2

EERSTE VERDIEPING C

32
52

14
00

18
52

37601000 1200

10 11 12 13

Eerste verdieping C
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ALTIJD OMRINGT DOOR GROEN IN 

JE EIGEN BINNEN-BUITENTUIN!

De tuinkenners weten het al langer; de grenzen tussen 

binnen en buiten vervagen. Binnen hangen de cactussen, 

op het terras bloeit de lavendel in potten en jouw tuinset is 

natuurlijk helemaal afgestemd op de kleuren van je interieur. 

Struin ook gerust de rommelmarkten af naar een oude houten 

schommelstoel of boekenkast, voorzie ‘m van een laklaagje 

en laat hem het hele jaar lekker buiten staan!

WELK 
TUINTYPE 
BEN JIJ?

GA JE GRAAG OP REIS? 

LAAT HET ZIEN IN JE EIGEN WERELDTUIN!

Exotische planten en bloemen, gebruik van duurzame 

tuinmaterialen als bamboe en douglas-spar, in jouw 

wereldtuin krijg je de indruk dat je op een veranda van een 

lodge in een ver oord bent beland. Combineer gerust een 

touch of Africa met een duizend-en-een-nacht-gevoel! 

Zoek op internet maar eens op de woorden “Wereldtuin 

2017” en geniet van de prachtige inspiratiefoto’s.

BEN JIJ EEN ECHTE TUINIER? 

KIES DAN DIT JAAR VOOR DE DUURZAME DOE-TUIN!

Hard aan de slag met het kweken van groenten en fruit, 

genieten van je eigen oogst in je nieuwe keuken.

De naam zegt het al; in de duurzame doe-tuin laat je de 

natuur, onder jouw regie, lekker zijn gang gaan.

Daarmee creëer je een romantische en weelderige look en 

kweek je de lekkerste biologische producten

om zo op te eten of om mee te kokkerellen.

Er zijn veel tips & trends voor de inrichting van je tuin. Internet staat bol 

van de sites en blogs waar je de leukste ideeën voor je tuin kunt opdoen. 

We geven er hier alvast een paar, want de tuinen van In de Roos zijn gelegen 

op het zuiden en westen en dus een belangrijk deel van het wonen!

I N D E R O O S
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IN DE ROOS 
LIVE
Afgebeeld bouwnummer 15
Schaal 1:75

BEGANE GRONDBEGANE GROND + TUIN
Niet op schaal

5750

10
64

0 •  4 Prachtige twee-onder-een-kapwoningen 

met garage

•  Klassieke en tijdloze bouwstijl (jaren ‘30)

•  L-vormige woonkamer met keuken aan 

de voorzijde

•   3 Slaapkamers en ruime badkamer met 

ligbad op eerste verdieping

•   Ruime open zolderverdieping met 

mogelijkheid tot 4e slaapkamer

•   Veel bergruimte en royale achtertuin op 

het westen

•   Parkeren van twee auto’s op eigen terrein 

mogelijk

•   Inclusief sanitair en tegelwerk

•   Wonen in bestaande buurt op een centrale 

locatie in Numansdorp
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Woonoppervlakte  162 m2

Woonkamer/keuken 52 m2

Badkamer  8 m2

Kamer 1  20 m2

Kamer 2  10m2

Kamer 3  12m2 

EERSTE VERDIEPING

4
TWEE-ONDER-

EEN-KAP-
WONINGEN 

2975

3640

2675

2010
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Begane grond Eerste verdieping
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Zolder    40 m2

TWEEDE VERDIEPING

10
64

0 

IN DE ROOS 
LIVE
Afgebeeld bouwnummer 15
Schaal 1:75

15

16

17

18

Eerste verdieping
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IN DE ROOS 
VRIJ
Afgebeeld bouwnummer 14

BEGANE GROND + TUIN
Niet op schaal
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IN DE ROOS 
VRIJ
Afgebeeld bouwnummer 14
Schaal 1:75

BEGANE GROND EERSTE VERDIEPING

11
18
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50

2655 2705

33502010
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20

5460
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•  Parel van het project is deze 

vrijstaande woning

•  L-vormige woonkamer met erker

•   Hoogwaardige afwerking met 

duurzame materialen

•   Energiezuinig en comfortabel wonen 

door zonnepanelen

•   Vele extra’s en ruimte vergrotende 

opties mogelijk

•   Royale westelijk georiënteerde tuin 

rondom de woning

•  Voldoende ruimte voor het opstellen van 

min. 2 auto’s op eigen terrein

1
VRIJSTAANDE

WONING 

TWEEDE VERDIEPING

14Woonoppervlakte  161 m2

Woonkamer/keuken 54 m2

Badkamer  8 m2 

Kamer 1   18 m2

Kamer 2   11 m2

Slaapkamer 3  12 m2 

Zolder   39 m2

11
18

0

3675

Begane grond Eerste verdieping + tweede verdieping
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De badkamer mag dan wel een functionele ruimte zijn, maar wat meer luxe en comfort is 

altijd fijn. Vooral aangezien de badkamer een plek is waar de meeste mensen een nieuwe dag 

beginnen. Badkamers in de woningen van ‘In de Roos’ zijn dan ook van alles voorzien: of het nu 

gaat om modern sanitair of een nette afwerking. 

Bij iedere woning is een compleet pakket aan tegels en sanitair geselecteerd. Deze past niet 

alleen bij iedere stijl, maar de kleuren zijn tijdloos en de materialen van hoge kwaliteit. Over de 

mogelijkheden vertellen onze adviseurs uiteraard graag meer.

Heeft u een passie voor lekker eten en deelt u deze ervaring het liefst met vrienden en familie? 

De keuken wordt niet voor niets het hart van het huis genoemd. Met de open living van 

tegenwoordig is de keuken geen bij-kamer meer, maar een blikvanger!

 

Van stoere werkbladen in lichtbeton en kookeilanden tot natuurlijke materialen en tinten… 

Alles is hier mogelijk! In uw nieuwe woning in ‘In de Roos’ kunt u uw fantasie zijn gang laten 

gaan en uw droomkeuken van top tot teen samenstellen.

KEUKENS 
DIE GEZIEN MOGEN WORDEN.

BADKAMERS 
VOOR EEN FRISSE START.
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WONEN IN HET CENTRUM VAN NUMANSDORP 
met alle voorzieningen in directe nabijheid.

FRAAIE ARCHITECTUUR EN LUXE AFWERKING 
met modernste materialen en technieken.

VEEL WOONCOMFORT 
door luxe afgewerkt sanitair.

RIANT EN VRIJ WONEN 
net buiten de Randstad. 

DIVERSE UITBREIDINGS- EN INDELINGSOPTIES MOGELIJK.

ACHTERTUINEN MET GUNSTIGE ZONLIGGING 
op het westen of zelfs op het zuiden.

DIVERSE PARKEERMOGELIJKHEDEN

Een ontwikkeling van Verkoopinformatie DISCLAIMER
Aan de inhoud van deze 

brochure kunnen geen 

rechten worden ontleend.
Vlietkade 1

3262 JN Oud-Beijerland

(0186) 619300

Alle
kenmerken
op een rij
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