Landschappelijk wonen
op historische grond

Op Woonlandschap De Eendracht maakt voormalige Groningse nijverheid
plaats voor eigentijds wonen in een parkachtige omgeving,
met in de eerste fase 18 Verandawoningen en 6 Watervilla’s.

Eigentijds wonen in een
groene oase

Inhoud
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Bloemrijk wonen in een parklandschap
Beleef groen en water op Woonlandschap De Eendracht.
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Appingedam: complete stad sinds 1327
In Appingedam komen verleden en toekomst samen.

Op een steenworp afstand van het historisch centrum van Appingedam
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verrijst Woonlandschap De Eendracht. De naam verwijst naar de gelijk

Fijne woonomgeving voor jong en oud
Wonen in Verandawoningen aan het park en Watervilla’s aan de vijver.

namige strokartonfabriek die bijna een eeuw op deze locatie actief was.
7
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Bedrijvigheid maakt hier aan het water van De Groeve plaats voor wonen,

Architect Aron van Delft (AAS) aan het woord

	‘Stedenbouwkundig ontwerp helemaal gericht op beleving

werken, zorg en recreëren in een parkachtige omgeving. Het groene

van het echte parkgevoel.’

landschap telt straks in totaal zo’n 200 woningen.
8
Parkwonen op De Eendracht is het eerste deelplan. Het omvat onder meer

Weergaloze Watervilla’s
Water als verlengstuk van je buitenruimte.

18 Verandawoningen en 6 Watervilla’s in een parkachtig landschap met
waterpartijen. Hier voel je je thuis en kom je tot rust. De nieuwe woonwijk
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grenst aan het centrum van Appingedam. Naar winkelcentrum Overdiep

Plattegronden Watervilla’s
De trap als blikvanger.

en het middeleeuwse stadshart is het maar een klein eindje lopen.
14
Vanzelfsprekend zijn de gloednieuwe woningen klaar voor de duurzame
toekomst. Ze beschikken straks over energielabel A+++ en zijn standaard
uitgerust met zonnepanelen en een warmtepomp in combinatie met
vloerverwarming. Goed om te weten: de Verandawoning is er ook in
een levensloopgeschikte variant, met slaapkamer en badkamer op de
begane grond.
Benieuwd wat Parkwonen op De Eendracht jou te bieden heeft?
Lees dan snel verder en ontdek het zelf.

Verrassende Verandawoningen
Kies je voor een paars of geel bloemenmengsel?

De Verandawoningen en Watervilla’s van Parkwonen op
De Eendracht zijn klaar voor de duurzame toekomst.

18

Plattegronden Verandawoningen
Kies je voor een hoge of lage goot, misschien wel levensloopgeschikt?
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Bloemrijk wonen in een parklandschap
Beleef groen en water op Woonlandschap De Eendracht

Appingedam:
complete stad sinds 1327
Vanuit het groene parklandschap loop je zo naar het middeleeuwse
centrum. Onderweg passeer je eerst het Overdiep, de stedelijke rand
van Appingedam. Hier vind je trouwens alle winkels voor de dagelijkse

Van fabrieksterrein naar parklandschap. Dat is de metamorfose die het
gebied aan De Groeve ondergaat. Verdeeld over verschillende woon

boodschappen. Ook is op winkelcentrum Overdiep een gezondheids
centrum gevestigd.

velden komt er een divers aanbod van woningtypen, met elk een eigen
karakter. Gemeenschappelijk hebben ze de beleving van het omliggende
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parklandschap. Kenmerkend voor het woonveld met de Watervilla’s is
de ligging aan een waterpartij.
Vanaf je nieuwe woning wandel of fiets je straks over De Kartonbaan door
het groene landschap, met verderop de stadsrand van Appingedam.
De beplanting van het landschap sluit aan bij het parkachtige karakter.
Je vindt er straks een grote diversiteit aan planten en bomen. Het draagt bij
aan de beleving van het gebied en bevordert bovendien de biodiversiteit.
In het landschap liggen wadi’s die het regenwater bergen en infiltreren.
Bij de Verandawoningen vormen de voortuinen een harmonieuze overgang
naar het gemeenschappelijke groengebied. De aanleg en inrichting van de
tuinen zijn bij de woning inbegrepen. Bewoners kunnen zelf hun bloemen
mengsel kiezen: paars of geel. Op welke bloementuin kijk jij straks vanaf je
veranda uit?

Culturele hotspots
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Binnen enkele minuten sta je in het middeleeuwse stadshart, met
leuke speciaalzaken, restaurants, cafés en de beroemde hangende

Patio Campus Eemsdelta (De Unie Architecten).

keukens. Via bruggetjes en steegjes ontdek je onder meer de
Nicolaïkerk, de synagoge, de Groninger Zilverkamer of een van de
andere culturele hotspots van Appingedam.
Campus Eemsdelta
Ook op onderwijsgebied heeft Appingedam veel te bieden. Neem
de gloednieuwe Campus Eemsdelta Groningen, met vier middelbare
scholen, het Noorderpoort (mbo), een sporthal en aparte gebouwen
voor kunst, cultuur en science.

In Appingedam komen
verleden en toekomst
samen.
Appingedam

Damsterdiep

Bereikbaarheid
Appingedam is gunstig gelegen ten opzichte van verschillende
uitvalswegen. Met de auto ben je vanaf Woonlandschap De Eendracht

Locatie De Eendracht

binnen een half uur in de stad Groningen. Naar het trein- en
busstation van Appingedam is het maar zo’n tien minuten fietsen.
Er is een directe spoorverbinding met de stad Groningen.

Groeve Noord

Burgemeester
Welleman Sportpark
Eemskanaal

Aron van Delft (AAS) aan het woord:

Van industrielocatie naar woonlandschap
W1

W2
W3
W4

Parkwonen op De Eendracht is het eerste deelplan van het nieuwe
W5

W6

woonlandschap. Het omvat onder meer 18 Verandawoningen en
6 Watervilla’s. Bij de ene woning beleef je vanaf je veranda het park

W1

landschap. Bij de andere vormt het water als het ware je ‘voortuin’.

W2
W3

W4

W5

LG1

W6

Waar zie jij jezelf al zitten: op een bankje uitkijkend over groen of op
een vlonder met de weidse blik op het water?

LG2

HG3

HG4

LG5

LG6

6

HG7

Levensader van het park- en woonlandschap is de Kartonbaan: de
hoofdroute voor fietsers en wandelaars naar de binnenstad. Het is ook
de verbindende schakel tussen de verschillende woonvelden en speelen ontmoetingsplekken. Slenterpaden in de woonvelden maken het
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langzaam-verkeernetwerk compleet. Voor auto’s komen er parkeerplaatsen
dicht bij de ontsluitingsweg.

HG8

HG9

HG10

Daarmee wordt Parkwonen op De Eendracht zowel een toegankelijke als
kindvriendelijke woonomgeving.

LG11

LG12

HG13

HG14

HG15
HG16

LG17
LG18

Fijne woonomgeving
voor jong en oud
Verandawoningen aan het park en
Watervilla’s aan de vijver

‘Stedenbouwkundig
ontwerp helemaal gericht
op beleving van het echte
parkgevoel’

‘Het is een kans uit duizenden,’ zegt Aron van Delft van AAS. ‘Hoe vaak komt

veel groen en water zorgt het voor een rustige woonomgeving met veel

het voor dat zo’n prachtige plek, direct tegen een middeleeuwse binnenstad

privacy. Elk woonveld krijgt bovendien een eigen identiteit, wat zorgt voor

aan, beschikbaar komt voor herontwikkeling?’ Samen met HKB stedenbouw

een dorpse sfeer. Je zegt straks: kijk, die woning met dat bankje aan het park,

kundigen tekende hij in opdracht van de gemeente Eemsdelta voor het plan

met die bloembak of die steiger aan het water – dát is mijn woning. Zo heeft

Woonlandschap De Eendracht.

iedere bewoner hier straks zijn of haar eigen plekje, dat ook voelt als een
eigen plek.’

Uitgangspunt was de ontwikkeling van hoogwaardige woningen met een
optimale beleving van de parkachtige omgeving. Daarnaast worden
herinneringen aan het verleden levend gehouden. Gepoogd wordt om onder
meer de stenen fabriekspijp en de betonnen waterbassins te behouden en
te integreren in de verdere planontwikkeling. ‘Deze overblijfselen van de
vroegere strokartonfabriek dragen bij aan een authentieke uitstraling van
het woonlandschap,’ licht Van Delft toe.
Met uiteindelijk zo’n 200 woningen in verschillende typen krijgt Woonland
schap De Eendracht een lage woningdichtheid. Van Delft: ‘In combinatie met
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Weergaloze Watervilla’s
Water als verlengstuk van je buitenruimte

Via een loopbrug bereik je de houten pergola die de
entree vormt tot je Watervilla. Ja, je woning ligt deels
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op het land, deels in het water. De kubusvormige
architectuur met een wit-gesinterde gevelsteen is een
knipoog naar het voormalige hoofdkantoor van de
kartonfabriek, dat wordt gerenoveerd en een tweede
leven krijgt.
Vanaf je vlonderterras kijk je er over de vijver op uit.
Dat water is als het ware het verlengstuk van je buiten
ruimte. Hier start je ’s ochtends de dag met een kop
koffie of kom je tot rust na een lange werkdag.
Hoef jij niet per se een tuin en geniet je liever van de
nabijheid van water? Dan is een Watervilla wellicht
iets voor jou. Als bewoner van een Watervilla heb je
trouwens wel een ‘voortuin’, een gemeenschappelijk
open groengebied. Het vormt de landschappelijke
overgang naar woonveld 4, met de Verandawoningen.
Bij elke Watervilla hoort een eigen parkeerplaats.
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Plattegrond met een wow-factor
De trap als blikvanger

De begane grond van de Watervilla heeft een hoge wow-factor. De leefruimte doet in alles
denken aan een onder architectuur ontworpen interieur. Blikvanger is de monumentale
trap, die als een ruimtelijk object de living en de eetkamer met keuken van elkaar scheidt.
Ook door het hoogteverschil beleef je die ruimte op verschillende manieren.
Via grote raampartijen kijk je vanuit het woongedeelte met extra hoogte weids uit over
het water. Een schuifpui zorgt ervoor dat je steiger aan het water een verlengstuk van je
woonkamer wordt. Op de verdieping van deze tweelaagse villa liggen drie volwaardige
slaapkamers en een royale badkamer met ruimte voor een ligbad. Verder een technische
ruimte die plaats biedt voor een wasmachine en wasdroger.
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De auto parkeren kan op eigen terrein aan de overzijde van de straat, met de mogelijkheid
van een oplaadpunt voor elektrische auto’s.

Watervilla’s

Watervilla’s

Bouwnummers W1, W2, W3, W4, W5 en W6

Bouwnummers W1, W2, W3, W4, W5 en W6

BEGANE GROND

EERSTE VERDIEPING

Woonoppervlakte: 128 m2

Ruime overloop

Kaveloppervlakte: 191 m2, inclusief parkeerplek

Drie grote slaapkamers

Entree / hal met garderoberuimte

Hoofdslaapkamer met uitzicht over het water

Toilet met vrijhangend sanitair

Complete badkamer met douche, wastafel, tweede toilet en

Inpandige berging, mogelijkheid van halfopen buitenberging

mogelijkheid tot ligbad

Ruime open keuken, met mogelijkheid van een kookeiland

Aparte ruimte voor de wasmachine en -droger

Verdiepte living met toegang tot het terras

Optioneel: twee grote slaapkamers

Voorzien van vloerverwarming

Gehele verdieping voorzien van vloerverwarming

Houten terras rondom de woning

Begane grond

Eerste verdieping

Blikvanger in de lichte living is
de monumentale trap,
die als een ruimtelijk object
het woon- en eetgedeelte
van elkaar scheidt.
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De 18 halfvrijstaande Verandawoningen staan aan een groene,
autoluwe laan. Ze zijn opgetrokken uit een chique donkere
Wasserstrich-gevelsteen. Belangrijk element – de naam doet het al
vermoeden – zijn de veranda’s aan de parkzijde van de woningen.
Ze vormen als het ware een verlengstuk van je woonkamer. Hier
beleef je optimaal het parkachtige buitenleven.
De voortuin vanaf de straat tot aan de veranda wordt aangelegd
opgeleverd. Als bewoner kun je kiezen uit een paars of geel
bloemenmengsel. Het zorgt zowel voor uniformiteit als diversiteit.
Ook de aanleg van de oprit tot aan de veranda is bij het plan
inbegrepen. Hier is ruimte voor twee parkeerplaatsen. Aan de
achterzijde van de woning bevindt zich een klassieke, diepe tuin
zonder achterpad. Dat betekent volop privacy.
De onderhoudsarme Verandawoning is er in twee varianten: met
hoge goot en lage goot. De Verandawoning met hoge goot is bij
uitstek geschikt voor gezinnen met behoefte aan veel slaap- en
bergruimte.
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Speelt je leven zich vooral gelijkvloers af? Ontvang je graag vrienden
of familie? Dan is de Verandawoning met lage goot ideaal. Je kunt
je budget dan bijvoorbeeld besteden aan een uitbouw van 1,20 of
2,40 meter. Verder kun je kiezen voor een uitvoering met het hele
woonprogramma op de begane grond. Daarmee ben je meteen
voorbereid op de toekomst. Handig toch?

Verrassende Verandawoningen
Kies je voor een paars of geel bloemenmengsel?
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LEVENSLOOPGESCHIKTE VERANDAWONING

Verandawoning met hoge goot

Geef je Verandawoning een lange woonduur

Bepaal zelf de indeling van jouw ideale Verandawoning

liever voorbereid zijn op de toekomst. Een Verandawoning met het hele

Traplopen gaat je nu nog prima af. Maar je volgende woning moet toch maar
woonprogramma gelijkvloers biedt dan veel vrijheid en voordelen, ook als je
je nog fit voelt. Met een slaapkamer en badkamer op de begane grond kun je
lang in je huis blijven wonen. Een prettige zekerheid.

Welke Verandawoning past het beste bij hoe jij wilt wonen? Wil je volop
leefruimte voor het hele gezin, dan is een woning met hoge goot misschien
iets voor jou. Dit type beschikt over drie woonlagen, met op de verdieping
standaard drie slaapkamers. De zolderverdieping biedt optioneel ruimte voor
een extra slaapkamer of ruimte om te gamen of te werken.

Verandawoningen met hoge goot
Bouwnummers HG3, HG4, HG7, HG8, HG9, HG10, HG13, HG14, HG15 en HG16
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KENMERKEN
Woonoppervlakte Verandawoning met hoge goot: 143 m2
Kaveloppervlakte: circa 263 - 299 m²
Entree / hal met garderoberuimte
Open keuken en woonkamer grenzend aan de veranda
Berging en carport: standaard inbegrepen
Drie slaapkamers
Badkamer met douche, wastafel en tweede toilet
Ruime zolder met mogelijkheid tot extra kamer(s)
Begane grond en eerste verdieping voorzien van vloerverwarming
Houten veranda grenzend aan de voortuin
Parkeren: ruimte voor 2 auto’s op eigen terrein
Meerwerkopties:
• Levensloopgeschikt, met slaapkamer en badkamer op begane grond
• Uitbreiding achterzijde met 1,20 of 2,40 meter
• Indeling van de zolder, uitbreiding met garage of bijkeuken

Begane grond

Eerste verdieping

Tweede verdieping

LEVENSLOOPGESCHIKTE VERANDAWONING

Verandawoning met lage goot

Geef je Verandawoning een lange woonduur

Geniet van het leven gelijkvloers

liever voorbereid zijn op de toekomst. Een Verandawoning met het hele

Traplopen gaat je nu nog prima af. Maar je volgende woning moet toch maar
woonprogramma gelijkvloers biedt dan veel vrijheid en voordelen, ook als je
je nog fit voelt. Met een slaapkamer en badkamer op de begane grond kun je
lang in je huis blijven wonen. Een prettige zekerheid.

Speelt jouw leven in huis zich vooral op de begane grond af? Dan is een royale
Verandawoning met lage goot wellicht geschikt voor jou. Je kunt kiezen voor
een uitbreiding met 1,20 of 2,40 meter en een bijkeuken. Als optie kun je de
woning levensloopgeschikt laten maken, met een slaapkamer en badkamer
op de begane grond. Hoe comfortabel wil jij wonen op het maaiveld?

Verandawoningen met lage goot
Bouwnummers LG1, LG2, LG5, LG6, LG11, LG12, LG17 en LG18
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KENMERKEN
Woonoppervlakte Verandawoning met lage goot: 114 m2
Kaveloppervlakte: circa 255 - 281 m²
Entree / hal met garderoberuimte
Open keuken en woonkamer grenzend aan de veranda
Berging: standaard inbegrepen
Drie slaapkamers
Badkamer met douche, wastafel en tweede toilet
Bergzolder
Begane grond en eerste verdieping voorzien van vloerverwarming
Houten veranda grenzend aan de voortuin
Parkeren: ruimte voor 2 auto’s op eigen terrein
Meerwerkopties:
• Levensloopgeschikt, met slaapkamer en badkamer op begane grond
• Uitbreiding achterzijde met 1,20 of 2,40 meter
• Indeling van de zolder, uitbreiding met garage of bijkeuken

Begane grond

Eerste verdieping

Tweede verdieping

Beleef de parkachtige
omgeving vanuit je
woonkamer of
vanaf de veranda.
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Kleur- en materiaalstaat
Parkwonen op De Eendracht Appingedam

WATERWONINGEN
Onderdeel van het gebouw

VERANDAWONINGEN
Materiaal

Kleur

Gevels
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Materiaal

Kleur

Gevels

gevels vrijstaand

gevelsteen

Wit Gesinterd

gevels vrijstaand

gevelsteen

zwart gesinterd

gevel

voeg

100 wit

gevel

voeg

antraciet

gevel

hout

lichtbruin

gevel

hout

antraciet

huisnummer

rvs

naturel

gevel

kantplank

antraciet

Kozijnen / puien
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Kozijnen / puien

Duurzaam, all-electric en energiezuinig

kozijnen

kunststof

Vanzelfsprekend zijn alle woningen gasloos. Ze voldoen aan de

glas

HR++

nieuwe BENG-normen. BENG staat voor Bijna EnergieNeutrale

waterslagen

zetwerk

wit
lichtbruin

Gebouwen. Een luchtwaterwarmtepomp in combinatie met vloer

Aan de straatzijde ligt je
Watervilla op het zuiden.
Hier kun je op je vlonderterras
heerlijk zonnestralen vangen.

Onderdeel van het gebouw

kozijnen

kunststof

glas

HR++

waterslagen

zetwerk

ventilatierooster

aluminium

antraciet
antraciet

verwarming op de begane grond en eerste verdieping zorgt voor

Daken

een aangenaam binnenklimaat.

dakbedekking

zwart

bitumen

Daken

ombouw buitenunit

hout

lichtbruin

dak

keramische dakpan

titaan grijs

boeiboord

hout

antraciet

dakkapel

hout

antraciet

vloerdelen

hout

antraciet

kolommen

hout

antraciet

Zowel de Verandawoningen als de Watervilla’s beschikken standaard
over 4 zonnepanelen. Bij de Watervilla’s staat de warmtepomp op

Veranda

het dak, dus uit het zicht. Alle woningen hebben het energielabel

vloerdelen

hout

lichtbruin

A+++, het hoogste energielabel voor woningen. Zo spaar je het milieu

kolommen

hout

lichtbruin

pv panelen
Veranda

en bespaar je bovendien op je energierekening.

Disclaimer
Deze brochure is zorgvuldig samengesteld. Het gerealiseerde plan kan echter afwijken van de

Carports / berging

getoonde plattegronden, gevels, artist-impressions en de vermelde maten. De informatie in deze

houten gevelbekleding

hout

antraciet

brochure geeft een indruk van hoe de woningen er straks uit kunnen zien. Hier kunnen geen

houten kolommen

hout

antraciet

rechten aan worden ontleend.

dakbedekking

bitumen

zwart

Ontwikkeling

B.V. Bouwbedrijf Kooi Appingedam
bouwenmetkooi.nl

Geveke
gevekebouw.nl

Ontwerp

AAS Groningen
aasgroningen.nl
Realisatie

Bouwbedrijf Kooi Appingedam

Informatie en verkoop

Kamp & Koolhof makelaars en taxateurs
Landstraat 71
9934 BK Delfzijl
0596 - 612220

Boekholt nieuwbouwspecialist
Suikerlaan 25
9743 AD Groningen
050 311 46 47
nieuwbouw@boekholt-partners.nl

www.woonlandschap-eendracht.nl

Inschrijven: www.nieuwwonengroningen.nl/ParkwonenOpDeEendracht

Concept en tekst Xpect Kemps

info@kampenkoolhof.nl

