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De eigenaar 
aan het woord

de waard ontwikkeling

Met veel plezier presenteren wij u hierbij de verkoopbrochure van het nieuwbouw 

project ‘De Meelfabriek’gelegen in het historische centrum van Ameide. Het project 

telt 11 energieneutrale woningen waarvan 6 herenhuizen gerealiseerd worden aan de 

Benedendamsestraat en 5 eengezinswoningen aan de Vaarsloot. Omdat de locatie zich 

bevindt in het historische centrum is het project op daarbij passende wijze ontworpen. 

In het gehele project hebben een drietal aspecten centraal gestaan: leefbaarheid, 

duurzaamheid en kwaliteit. In deze brochure informeren wij u over de wijze waarop 

dit geïntegreerd is in het project.

Leefbaarheid, 
duurzaamheid 
en kwaliteit.

Juli 2020, Langerak
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Wonen in Ameide

Fraaie natuurgebieden

gemeente vijfheerenlanden

Ameide is gelegen in de gemeente Vijfheerenlanden en in het 
noordoostelijke deel van de streek Alblasserwaard (het zuidelijke 
deel van het Groene Hart). 

Ameide ligt aan de Lek, vanaf de dijk is er een fraai uitzicht op de rivier. Langs en bij de Lek zijn 

veel recreatiemogelijkheden. Zo bevinden zich langs de rivier enkele strandjes en tussen april en 

oktober kan met een voetveer de rivier worden overgestoken naar Lopik. In en rondom Ameide zijn 

uitstekende wandel- en fietsroutes gelegen, daarnaast liggen er ook enkele fraaie natuurgebieden, 

zoals de polder Achthoven en het natuurgebied Zouweboezem. Ameide mag met recht een 

compleet dorp genoemd worden. Het beschikt over een gevarieerd winkelaanbod waaronder 

een supermarkt, bakkerij, slagerij, drogist, een winkel met huishoudelijke artikelen, kapsalons, 

fietsspeciaalzaak en een klusmarkt. 

Ameide ligt bijzonder centraal in het land. De dichtst-

bijzijnde snelweg is de A27 die zowel via Noordeloos als 

Lexmond bereikt kan worden (in circa 7 autominuten 

vanuit Ameide). Hierdoor zijn steden zoals Utrecht (circa 

30 minuten) – Breda (circa 35 minuten) goed bereikbaar. 

Door de Alblasserwaard loopt de N214 die vanuit Ameide 

en Tienhoven met name wordt gebruikt door verkeer 

richting Dordrecht en Rotterdam. 

Qua openbaar vervoer is er beschikking over buslijn 90 

van Qbuzz, welke het dorp verbindt met industrieterrein 

Gelkenes (vanwaar de Schoonhovense veer oversteekt 

naar Schoonhoven) en richting de andere kant doorrijdt tot 

Utrecht Centraal Station. 

Tot slot is er vanaf Ameide een voet-/fietsveer, waarmee 

men naar Lopik kan overvaren. Met een klein voetveer 

genaamd ‘de Overkant’ kan men naar Lopik varen. Voor de 

doorgewinterde fietser zijn steden als Utrecht, Woerden 

en Gouda daardoor goed bereikbaar.

Daarnaast zijn ook diverse medische voorzieningen 

in het dorp aanwezig, zoals een huisartsenpraktijk en 

een centrum voor fysiotherapie. Voor wat betreft het 

scholenaanbod is er een splinternieuwe brede school 

gesitueerd in het dorp, met een christelijke en openbare 

basisschool. In dit complex, gerealiseerd in 2019, zijn ook 

een kinderdagverblijf, peuteropvang en buitenschoolse 

opvang inbegrepen.

Tevens beschikt Ameide over een actief verenigingsleven. 

Op het gebied van sport zijn er o.a. de volgende 

verenigingen: badminton, biljart, fitness, gymnastiek, 

hengelsport, ijsclub, paardensport, schaken, 

tafeltennis, tennis, trim, volleybal, voetbal en yoga. 

Daarnaast zijn er diverse andere verenigingen, zoals: 

een fanfare, gospelkoor, kinderkoor, toneelvereniging, 

EHBO, historische vereniging, Oranjevereniging en 

ouderenbonden.

Ameide mag 
met recht een 
compleet dorp 
genoemd worden.

Afstanden 
vanuit 
Ameide: Utrecht 

ca. 30 min.
Breda 

ca. 35 min.
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Duurzaam karakter
energieneutrale woningen

Bij het project ‘De Meelfabriek’ wordt in het bijzonder aandacht besteed aan 
het duurzame karakter van de energieneutrale nieuwbouwwoningen.

Duitse topkwaliteit

Energieneutraal

Volledig gasloos en 
voorzien van een hoog-
waardige warmtepomp 
en zonnepanelen

Lucht-water warmtepomp zonder buitenunit 

Warmteterugwinning ventilatie met een 
rendement tot 90%

Energieklasse warmtepomp A++

De woningen hebben een EPC-waarde van <0.0. 

Dit betekent dat de woningen energieneutraal zijn. 

Energieneutraal houdt in dat de gebouwgebonden 

energievraag, bij normaal verbruik, zelf opgewekt wordt. 

Hierbij moet gedacht worden aan het energieverbruik 

van de verwarming, koeling en ventilatie. Naast de 

gebouwgebonden energie is er in het ontwerp gezocht 

naar optimale duurzaamheid, waarbij rekening is gehouden 

dat (een deel van) het persoonlijk energieverbruik op eigen 

perceel opgewekt wordt*.

Alle woningen voldoen aan de huidig hoogwaardige 

isolatie-eisen en worden deze tevens volledig gasloos 

opgeleverd. Daarnaast zijn er vele extra maatregelen 

getroff en om de woningen zeer duurzaam te maken. 

Als verwarmingsinstallatie is een warmtepomp 

aangebracht in de woningen.  

Ten behoeve van architectonische waarde van de 

woningen en het wooncomfort is er uitsluitend gekozen 

voor een warmtepomp exclusief buitenunit. Ten behoeve 

van het stroomgebruik van de woningen, zijn deze voorzien 

van 20 t/m 25 zonnepanelen per woning.

Zowel de warmtepompen, de zonnepanelen als de 

omvormer zijn van hoogwaardige Duitse kwaliteit. 

De warmtepompen zijn van het merk Stiebel Eltron, met al 

meer dan 40 jaar warmtepomp ervaring. De warmtepomp 

betreft een all-in-one installatie, waarbij de verwarming 

of top-koeling, warm-tapwater, en het warmte-terug-

winning-ventilatiesysteem in één installatie is verwerkt. 

Alleen het beste van het beste, 
de voordelen op een rij

Om uw woning compleet te maken en te voorzien 
van het hoogste wooncomfort zijn enkel 
installaties toegepast van Duitse topkwaliteit

Lucht-water warmtepomp zonder buitenunit 

Warmteterugwinning ventilatie met een 

Energieklasse warmtepomp A++

De, in Duitsland geproduceerde, zonnepanelen zijn 

van het A-merk SOLARWATT. De omvormers zijn 

van SMA, ’s werelds grootste omvormer leverancier. 

Deze gerenommeerde merken worden door Hak 

Installatieservice grid-ready gemaakt waardoor uw woning 

klaar is voor de toekomst. 

energieneutraal: 
goed voor de 
volgende generatie 
én voor uw 
portemonnee.

*  Dit betreft een inschatting, uiteraard is dit geheel afhankelijk van 

weersomstandigheden, persoonlijk gebruik, salderingsmogelijkheden 

vanuit de overheid, etc. Er kunnen geen rechten aan ontleend worden.
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A.M.A. van Langeraadweg 16

3381 LB Giessenburg

T   0184 65 44 43

E   info@hak-installatieservice.nl

Hypothecaire voordelen door 
hoogwaardige kwaliteit
Alle woningen hebben in de basis een EPC lager dan Nul en worden met 100% duurzaam 

hout gebouwd. Hierdoor komen de woningen in aanmerking voor een Groenverklaring. 

Vraag na bij de verkopende makelaar welke hypothecaire voordelen hierdoor voor u te 

verkrijgen zijn!

De Stiebel Eltron warmtepomp verenigt effi  ciënt 

en elegant de vier functies ventilatie, verwarming, 

warmwaterbereiding en koeling.

Techniek die meer kan
De LWZ 5 CS Premium kan zowel met zonnethermie als 

met zonnepanelen gecombineerd worden. Zo stijgt het 

rendement van het systeem en bent u minder afhankelijk 

van de stijgende energieprijzen, dankzij uw zelf opgewekte 

stroom.

Omvormer van hoge Duitse kwaliteit. Elk moment fl exibel 

uit te breiden met intelligent energiebeheer en SMA-

opslagoplossingen. Hiermee is uw systeem voorbereid op 

het verdwijnen van de solderingsregeling.

Hoogwaardige Duitse zonnepanelen met vermogens- en 

productgarantie. Als beste beoordeeld in een studie van 

het EU-project CLEAR.

Duitse topkwaliteit
installaties

Alle woningen hebben in de basis een EPC lager dan Nul en worden met 100% duurzaam 

hout gebouwd. Hierdoor komen de woningen in aanmerking voor een Groenverklaring. 

Geïnstalleerd door een locale partij

Kiest u voor Hak 
Installatieservice 
B.V., dan kiest u 
voor vakmanschap.

Dankzij deze all-
in-one installatie 
wordt onderhoud 
vereenvoudigd 
en optimaal 
rendement behaald 
door warmte te 
combineren.
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herenhuizen
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Herenhuizen
de Meelfabriek

Standaard voorzien van ruime 
overkapping in de achtertuin.

Algemene specificaties 
voor alle woningen

Statig herenhuis

Energieneutrale woningen

3 slaapkamers op de verdieping

Aparte was-/installatieruimte 

Inclusief Villeroy & Boch sanitair

Inclusief 2 privé parkeerplaatsen 

Inclusief vloerverwarming en koeling

Standaard voorzien van ruime overkapping
in de achtertuin

Dubbele opslaande deuren, met zijlichten,  
naar achtertuin

Diepe achtertuin inclusief houtenberging of 
garage 

Duurzame installaties

• Stiebel Eltron warmtepomp zonder buitenunit

• 20 t/m 25 SOLARWATT zonnepanelen

• SMA omvormer
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Herenhuizen
specificaties per bouwnummer

1
BNR

2
BNR

3
BNR

4
BNR

Extra ruimte op de 2e verdieping door de 
gedraaide kap

Bouwnr. 1 Bouwnr. 4

Bouwnr. 2 en 3

Woonopp. 128 m2

Kavelopp. 203 m2

Woonopp. 158 m2

Kavelopp. 276 m2

Woonopp. 131 m2

Kavelopp. 193 m2

Optioneel dakkapel aan de straatzijde

Zij entree

Extra diepe woning

Incl. 20 hoogwaardige zonnepanelen Incl. 22 hoogwaardige zonnepanelen

Incl. 21 hoogwaardige zonnepanelen

Incl. 25 hoogwaardige zonnepanelen

Ruime badkamer en een aparte 
toiletruimte op de 1e verdieping

5
BNR

6
BNR

Bouwnr. 5 Bouwnr. 6
Woonopp. 167 m2

Kavelopp. 287 m2

Woonopp. 136 m2

Kavelopp. 281 m2

Optioneel dakkapel aan de straatzijde

2 privé parkeerplaatsen op eigen terrein

Inclusief stenen garage 

Inclusief uitbouw woonkamer

Inclusief uitbouw woonkamer

Optioneel dakkapel aan de straatzijde

2 privé parkeerplaatsen op eigen terrein

Ruime badkamer en een aparte 
toiletruimte op de 1e verdieping

Extra ruimte op de 2e verdieping door de 
gedraaide kap Extra ruimte op de 2e verdieping door de 

gedraaide kap

Extra ruimte op de 2e verdieping door de 
gedraaide kap

Extra breed perceel waardoor ook een 
extra ruime overkapping

Extra breed perceel waardoor ook een 
extra ruime overkapping

Extra breed perceel waardoor ook een 
extra ruime overkapping

2 privé parkeerplaatsen op achterterrein2 privé parkeerplaatsen op achterterrein

2 privé parkeerplaatsen op achterterrein

Incl. 22 hoogwaardige zonnepanelen

Standaard incl. dakkapel aan de straatzijde

De Meelfabriek16 17



1
bnr.

2
bnr.

3
bnr.

4
bnr.

5
bnr.

6
bnr.

Begane grond
plattegronden herenhuizen
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1e verdieping
plattegronden herenhuizen

Schaal: niet op schaal

1
bnr.

2
bnr.

3
bnr.

4
bnr.

5
bnr.

6
bnr.

Dak berging en overkapping Dak overkapping
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2e verdieping
plattegronden herenhuizen

Schaal: niet op schaal

1
bnr.

2
bnr.

3
bnr.

4
bnr.

5
bnr.

6
bnr.
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Eengezinswoningen
de Meelfabriek

Karakteristiek en 
gezellig wonen.

Algemene specificaties 
voor alle woningen

Energieneutrale woningen

Inclusief houten berging in achtertuin

3 slaapkamers op de verdieping

Inclusief Villeroy & Boch sanitair

Inclusief vloerverwarming en koeling

Inclusief trapkast op de begane grond

Woonkamer met open keuken van circa 36.7 m²

Riante raampartij in de achtergevel

Duurzame installaties

• Stiebel Eltron warmtepomp zonder buitenunit

• 20 SOLARWATT zonnepanelen

• SMA omvormer
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Eengezinswoningen
specificaties per bouwnummer

Bouwnr. 7

Bouwnr. 10

Bouwnr. 11

Bouwnr. 8

Bouwnr. 9

Woonopp. 124 m2

Woonopp. 124 m2

Woonopp. 125 m2

Woonopp. 125 m2

Door specialisatie in de voorgevel meer 
ruimte op de 1e verdieping

Door specialisatie in de voorgevel meer 
ruimte op de 1e verdieping

Veel lichtinval 
door de riante 
raampartij in de 
achtergevel.

Woonopp. 124 m2

Kavelopp. 189 m2

Kavelopp. 110 m2

Kavelopp. 122 m2

Kavelopp. 120 m2

Kavelopp. 110 m2

Incl. dakkapel op de 1e verdieping

Extra breed perceel
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Begane grond
plattegronden eengezinswoningen

7
bnr.

8
bnr.

10
bnr.

9
bnr.

11
bnr.

Schaal: niet op schaal28 29De Meelfabriek



7
bnr.

8
bnr.

10
bnr.

9
bnr.

11
bnr.

1e en 2e verdieping
plattegronden eengezinswoningen

Schaal: niet op schaal30 31De Meelfabriek



De architect 
aan het woord

Architektenburo Bikker

Het ontwerpen van woningen op een gezichtsbepalende 

locatie in het beschermd stadsgezicht van Ameide is een 

bijzondere opgave. De locatie is een kruispunt van 

verschillende structuren en sferen in het centrum. 

Daarnaast is de locatie een bekende en herkenbare 

plek voor mensen uit de nabijgelegen regio.

Het centrum van Ameide is door haar schoonheid sinds 

1992 beschermd als stadsgezicht vanuit het Rijk.  

De bebouwing in het centrum is zeer gevarieerd. Wel is het 

over het algemeen binnen de historische schaal gebleven. 

Een groot deel van de bebouwing is zelfs van bijzondere 

historische waarde. Het geheel vormt dus een bijzonder 

gebied om nieuwe woningen te realiseren.

Architektenburo Bikker is gevraagd de invulling te ontwerpen van 
het bijzondere project ‘De Meelfabriek’ in Ameide. Het historische 
hart van Ameide vroeg om een speciale aanpak en maatwerk in de 
architectuur.

Ons ontwerp voor deze locatie is opgedeeld in zes 

woningen langs de Benedendamsestraat en vijf woningen 

langs de Vaarsloot. De Benedendamsestraat maakt deel 

uit van de hoofdstructuur van het oude, historische 

Ameide en vormt de overgang van de lager gelegen 

Prinsengracht naar de hoger gelegen Dam, die aansluit op 

de voormalige haven aan de rivier. 

Op oude kaarten is te zien dat aan de achterzijde van het 

perceel van de Meelfabriek een sloot lag waar nu de straat 

‘Vaarsloot’ te vinden is. Voor de zes ruime woningen aan 

de Benedendamsestraat is gekozen voor historiserende 

architectuur die aansluit op de historisch waardevolle 

bebouwing in het centrum. 

De uitwerking van de voorgevels kennen een zorgvuldige 

en rijke detaillering. Hiermee is een variërend beeld 

ontworpen qua rooilijn, bouwmaterialen, bouwhoogtes en 

bouwvolumes.  

Dit komt overeen met de opzet van het historische 

hart van Ameide. De zijgevels van deze woningen zijn 

ontworpen als zichtgevels, de vormen van de kappen 

sluiten hier op aan.

De vijf woningen aan de Vaarsloot vinden meer aansluiting 

bij het karakter van de voormalige arbeiderswoningen aan 

de Vaarsloot. De Vaarsloot vormt de overgang van het 

historische centrum naar de naoorlogse woonbebouwing.  

De opzet is meer bescheiden dan de bebouwing met 

aanzien aan de Benedendamsestraat. Om het seriematige 

karakter in dit bouwblok te doorbreken is een verhoging in 

de gevel ontworpen en zijn de gevels uitgevoerd in diverse 

kleuren metselwerk. De woningen beschikken over veel 

ruimte door de hogere goot aan de achterzijde van de 

woningen. 

Ons architectenbureau heeft met veel plezier gewerkt aan 

dit mooie project. We wensen alle toekomstige bewoners 

veel woongenot toe in deze mooie, ruime en duurzame 

woningen.

historiserende 
architectuur die 
mooi aansluit.

Met hartelijke groet,

Het team van Architektenburo Bikker BV
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Bij het toewijzen van woningen waar meerdere 

kandidaten aanwezig zijn, kijkt de makelaar vaak of een 

kandidaat een fi nanciële check heeft gedaan. Het doen 

van een fi nanciële check kan dus in uw voordeel werken. 

Een fi nanciële check is een gewaarmerkte brief op basis 

van een eerste gesprek bij een hypotheekverstrekker. 

In deze brief staat onder andere dat uw Financieel 

Adviseur uw inkomen, eventuele schulden en vermogen 

heeft gecheckt. De verklaring geldt voor het betreff ende 

nieuwbouwproject en mag niet ouder zijn dan 3 maanden. 

Het kan dus slim zijn om deze fi nanciële check nu al aan 

te vragen. Een rapport op basis van een online tool is vaak 

niet voldoende.

De energiezuinige woningen in dit nieuwbouwproject 

voldoen aan de nieuwste duurzaamheidseisen. En dat 

belonen we. Daarom ontvangt u een aantrekkelijke 

duurzaamheidskorting. Bovendien is voor dit project een 

Groenverklaring aangevraagd. Daarmee krijgt u bovenop 

de duurzaamheidskorting, tijdens de eerste tien jaar, extra 

korting op de hypotheekrente. Sluit u uw hypotheek af bij 

de Rabobank dan kan uw korting dus fl ink oplopen. 

Voor meer informatie en de voorwaarden check 

rabobank.nl/nieuwbouw.

De Rabobank stimuleert 
en beloont energiezuinig wonen

Wanneer u in gesprek gaat met een Financieel 

Adviseur dan hoeft u de deur niet meer uit. Een 

gratis en vrijblijvend oriëntatiegesprek kan nu ook 

via videogesprek. U voert het gesprek via uw eigen 

computer of tablet, vanaf elke plek waar u online 

bent. Ook kunt u een afspraak maken op kantoor 

bij de makelaar of op één van onze vestigingen van 

de Rabobank bij u in de buurt. 

Heeft u interesse? 

Een kosteloos 
oriëntatiegesprek 
en � nanciële check

Voor de kopers van project De Meelfabriek 

heeft de Rabobank nog een leuk extraatje: 

€ 100,- korting op de eerste jaarpremie van 

uw Alles-in-één-Polis verzekering*

*   geldt bij ondertekening van de hypotheekoff erte. 

De voorwaarden ontvangt u tijdens de afspraak met 

een Financieel Adviseur van de Rabobank. 

Maak vrijblijvend een afspraak
Maak direct een vrijblijvende afspraak met 

één van onze adviseurs van het team Wonen. 

Dit kan online via rabobank.nl/afspraakmaken

of telefonisch via (0183) 612612.

Team Wonen van Rabobank Lek en Merwede

korting op uw 
verzekering

€ 100,-

Energieweg 1

4231 DJ  Meerkerk

T    0183-352332

E    info@pvanleeuwen.nl

W   www.pvanleeuwen.nl

Het project ‘De Meelfabriek’ bevindt zich op een mooie locatie, een fi jne plek om te wonen. Wij zijn trots dat wij als 

aannemer betrokken zijn bij dit project!

Aannemersbedrijf P. van Leeuwen B.V. is gevestigd in Meerkerk en is een veelzijdig en allround aannemer met vakkundige 

mensen die weten van aanpakken. Ons bedrijf bestaat sinds 1979 en is een echt familiebedrijf.

Wij hebben kwaliteit hoog in het vaandel staan. Onze ambachtslieden met lange dienstverbanden staan voor hun vak en 

willen een goed stuk werk afl everen. U kunt rekenen op een hecht team van betrokken en vakbekwame mensen die in 

openheid met u samenwerken. Wij streven altijd naar maximale kwaliteit en een volledig tevreden klant.

De afgelopen 40 jaar hebben wij een grote diversiteit aan projecten gerealiseerd in de woningbouw en utiliteitsbouw. 

In het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen geven wij regionale projecten voorrang. In Ameide hebben wij 

onlangs opgeleverd: 7 appartementen Lekstaete en Brede School Het Liesveld.

Omdat wij kwaliteit heel belangrijk vinden, bouwen wij woningen onder Woningborg garantie. Dat geeft u de garantie van 

zorgeloos wonen. 

Wij gaan graag voor u aan de slag!
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wonen in “De 
Meelfabriek”, 
gelegen in het 
historische 
centrum van 
Ameide. 
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Heeft u interesse?
contact en verkoopinformatie

Wilt u wonen in een van de woningen van het project 
‘De Meelfabriek’ gelegen in het historische centrum van Ameide? 
Neem contact op met de makelaar, we helpen u graag!

T    0184 600 240

E    info@dewaardontwikkeling.nl

T    0183 352 332

E    info@pvanleeuwen.nl

T    0184 661 238

E    info@bikkerbv.nl

T    0184 654 443

E    info@hak-installatieservice.nl

T    0183 359 940

E    meerkerk@hofstedemakelaardij.nl

www.hofstedemakelaardij.nl

Raadhuisplein 1

4231 BZ Meerkerk

Disclaimer © De Meelfabriek  - De informatie in deze verkoopbrochure 

is met input van alle betrokken partijen met de nodige zorgvuldigheid 

samengesteld. Er wordt echter geen enkele aansprakelijkheid 

aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan 

wel de gevolgen daarvan. Alle opgegeven maten, oppervlakten, 

tekeningen en impressies zijn puur indicatief. Hier kunnen geen 

rechten aan worden ontleend.

Eigenaar

Aannemer

Ontwerp

Installateur

Ruben het Lam Gerco den Oudsten
T    0183 359 940

E    gerco@hofstedemakelaardij.nl

T    0183 359 940

E    ruben@hofstedemakelaardij.nl

Disclaimer © De Meelfabriek  - De informatie in deze verkoopbrochure 
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