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|  koM kiJkeN iN de 
ModeLwoNiNg

De tranSformatIe Van 

GeBouW-u IS een feIt. De eerSte 

trotSe BeWonerS HeBBen Hun 

Intrek Genomen. 

er is in Gebouw-u een modelwoning inge-

richt. De modelwoning geeft u de unieke 

mogelijkheid eens een kijkje binnen te 

komen nemen en een loftappartement te 

beleven. natuurlijk geven wij u dan ook 

graag een rondleiding door het gebouw 

en langs de nog enkele beschikbare 

appartementen. Voor de openingstijden 

van de modelwoning verwijzen wij u naar 

de website www.de3rivieren.nl, maar u 

kunt natuurlijk ook een afspraak maken 

met één van onze makelaars.

op Het knooppunt Waar De nIeuWe 

maaS, De lek en De noorD Samen-

Stromen WorDt een unIek projeCt 

ontWIkkelD: WoonWerf De3rIVIeren. 

een uItGelezen loCatIe met een 

rIjke HIStorIe Waar een InDuStrIeel 

panD plaatS BIeDt aan 26 luxe loft-

appartementen. zeer royale apparte-

menten met VerraSSenDe InDelInGen 

en InDuStrIële elementen. Wonen en 

leVen In De3rIVIeren laat noG maar 

WeInIG WoonWenSen onVerVulD.

de
drie
rivieren

| bereikbaarheid
De3rivieren ligt aan de ringdijk in 

ridderkerk. een rustig gebied met 

statige herenhuizen, grenzend aan 

het water en een besloten haven. Hier 

geniet u van rust en ruimte en heeft u 

alle gemakken binnen handbereik. Want 

u zit op steenworp afstand van het cen-

trum van ridderkerk en de rijkswegen 

a15 en a16 en u kunt bijvoorbeeld bin-

nen 20 autominuten in rotterdam zijn. 

Daarbij ligt de opstapplaats voor de 

fast ferry naar rotterdam, alblasserdam 

en Dordrecht nagenoeg voor de deur. 
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| SiTuaTie
Gebouw-u is onderdeel van een kwalitatief hoogwaardig ontwikkelingsplan 

wat plaats biedt aan diverse luxueuze woningen en appartementen. Bij de 

totale ontwikkeling wordt veel zorg besteed aan de inrichting van de buiten-

ruimten. zo straalt De3rivieren een rijke, besloten en private sfeer uit met 

zorgvuldig gekozen bestrating en een wandelpromenade langs het water en 

straks ook met veel groen. parkeerplaatsen bevinden zich zoveel mogelijk in 

het gebouw zodat alleen het bezoekersparkeren in het zicht plaatsvindt. Dit 

levert een rustig en gemoedelijk straatbeeld wat de uitstraling van het hele 

gebied ten goede komt. 
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INDELING 
TYPE D 

TYPE C 

TYPE B 

TYPE A 

TYPE F 

TYPE E 

TYPE H 

TYPE G 

TYPE D 

TYPE C 

TYPE B 

TYPE A 

TYPE F 

TYPE E 

TYPE G

TYPE H

type a kenmerkt zich door diverse niveauverschillen. De woning meet circa 160 m2. 

De entree van de woning bevindt zich op de tweede etage van het gebouw.  

Hier zijn de badkamer, installatieruimte, was- en droogruimte en de slaapkamer 

gesitueerd. De slaapkamer is verbonden met de woonlaag door middel van een 

vide. Via een trap naar beneden komt u in het woongedeelte. Hier bevinden zich 

de keuken en de eetkamer. De woonkamer ligt een niveau lager.

INDELING 
TYPE D 

TYPE C 

TYPE B 

TYPE A 

TYPE F 

TYPE E 

TYPE H 

TYPE G 

TYPE D 

TYPE C 

TYPE B 

TYPE A 

TYPE F 

TYPE E 

TYPE G

TYPE H

type B heeft drie woonlagen en meet circa 200 m2. De entree van deze woning 

is op de tweede etage van het gebouw. Hier zijn ook de bergruimte en instal-

latieruimte gesitueerd. Via een trap komt u op de tweede woonlaag met keuken, 

woon- en eetkamer. De derde woonlaag heeft twee slaapkamers en een badka-

mer. Beide slaapkamers worden van daglicht voorzien door twee grote dakramen 

en staan in open verbinding met de benedenverdieping door middel van vides. 

ENTREE

TYPE B
schaal 1:200

bouwnummers:

11, 13, 15, 17,  

19, 21, 23

gespiegeld: 

4, 6, 8

ENTREE

TYPE A
schaal 1:200

bouwnummers:

12, 14, 16, 18,  

20, 22, 24

gespiegeld: 

3, 5, 7

| gebouw-u iMpoNeerT
StatIGe lanGe BakStenen GeVelS onDerBroken 

Door praCHtIGe raampartIjen en Strak BelIjn-

De ornamenten HerInneren aan De HollanDSe 

InDuStrIële BouWkunSt Van De DertIGer jaren.

De constructie van Gebouw-u bestaat uit een stramien 

van samengestelde stalen kolommen die ter plaatse van 

het dak een vakwerkspant dragen. een staaltje bouwtech-

nisch vakwerk wat het pand haar monumentale status en 

industriële uitstraling geeft. De ligging van Gebouw-u is 

bijzonder mooi. aan het einde van de nieuw aangelegde 

promenade grenst het direct aan een besloten haven waar 

ruimte is voor enkele jachten. zowel op de kade als vanaf het 

water is Gebouw-u een markante verschijning. een gebouw 

waar je niet gemakkelijk overheen kijkt en met de nieuwe 

bestemming een gebouw wat tot de verbeelding spreekt. 

kolommen, vakwerkspanten en raampartijen dragen bij aan 

de bijzondere loftsfeer die in de appartementen gecreëerd 

is. telt u daar een doordacht gebruik van de ruimte en zeer 

speelse en vernuftige indelingen bij op en het loftgevoel is 

compleet. De appartementen bieden u veel creatieve inde-

lingsvrijheden en inrichtingsmogelijkheden. Daarbij ervaart 

u de ruimte (woningen van 150 m2 tot 300 m2) én de schit-

terende omgeving. Want de grote raampartijen zorgen naast 

het industriële element ook voor veel lichtinval en mooie 

vergezichten.

INDELING
TYPE D

TYPE C

TYPE B

TYPE A

TYPE F

TYPE E

TYPE H

TYPE G

| wooNgeMak
De appartementen in het gebouw Gebouw-u behoren tot de 

categorie luxe woningen. Behalve de uitstraling en afwerking 

van het gebouw, komt deze luxe tot uitdrukking in de afwer-

king, het comfort en de veiligheid. een komfort Installatie 

Systeem (kISS) behoort standaard tot de voorzieningen. Geen 

wandcontactdozen meer aan de muren, geen (verleng)snoeren 

en/of kabels over de vloer, kortom een luxe en ingenieus sys-

teem waarin alle faciliteiten voor stroom, radio/tv, telefoon, 

computer, internet en huisautomatisering zijn opgenomen.  

u kunt in elke ruimte, achteraf en op elk gewenst moment 

apparaten aansluiten op het systeem. 

| parkereN / bergiNgeN
op de begane grond bereikt u via het automatische rolhek de 

beveiligde parkeergarage. per appartement zijn twee autoplaat-

sen beschikbaar. u heeft direct toegang tot zowel de parkeerga-

rage als de bergruimten via de centrale hal. zo bent u verzekerd 

van maximale veiligheid en comfort. Bezoekers parkeren aan de 

straatzijde waar een beperkt aantal parkeerplaatsen beschikbaar 

is. In de kelder onder Gebouw-u bevinden zich de bergruimten.

INDELING
TYPE D

TYPE C

TYPE B

TYPE A

TYPE F

TYPE E

TYPE H
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