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“Een plek waar alles wat wonen aangenaam maakt, samen komt.”
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Hendrik Ido Ambacht
Hendrik-I      do-Ambacht is een gemoedelijk en saamhorig dorp in de Rijnmond. De omgeving is bijzonder ruim en gevarieerd. Wonen 
in Hendrik-Ido-Ambacht betekent wonen in een zeer groene gemeente, prachtige natuur omringt het waterrijke dorpshart en op 
een steenworp afstand vindt u de bedrijvigheid van steden als Rotterdam en Dordrecht. Een gemeente waar iedereen met plezier 
woont. Een veilige en kindvriendelijke leefomgeving voor u en uw dierbaren.
Wie in Ambacht woont, weet dat alles er binnen handbereik is. Het dorp telt tientallen winkels, scholen en verenigingen. Zo stapt u 
voor de dagelijkse boodschappen binnen bij diverse supermarkten en verswinkels. Voor de vertrouwde winkelketens fietst u even-
tjes naar een van de winkelcentra. Ook op het gebied van onderwijs is er veel keus. En dan zijn er nog talloze recreatiemogelijkheden 
op de sportvelden, in het zwembad, bij de muziekvereniging en in het cultureel centrum.
Ook kunt u gezellig naar de verschillende cafés en restaurants en voor een toneel, muziek of cabaretvoorstelling kunt u in Cultureel 
Centrum Cascade terecht.  Met de auto bent u binnen 10 á 15 minuten in het centrum van Dordrecht en binnen 20 minuten in het 
centrum van Rotterdam. 
Hendrik-Ido-Ambacht ligt aan de splitsing van de rijkswegen A15 en A16. Deze zorgen voor een goede verbinding met de nabijgelegen 
steden Rotterdam en Dordrecht. Het dichtstbijzijnde treinstation is Zwijndrecht. Over water kan men met de Waterbus naar Rot-
terdam en naar de nabijgelegen gemeenten.    

Omgeving 
Gemeente Hendrik Ido Ambacht
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De Zuidwende-Zuid vormt de groene voortuin van de Wijk Volgerlanden, omsloten door de Ambachtsezoom, de Krommeweg
en de Zuidwende.
Naast bosschages, weiden en volkstuinen is hier in dit unieke gebied ruimte voor een drietal villa’s op zeer ruime kavels met veel privacy.
De woningen zijn bereikbaar via een eigen, te beveiligen, oprijlaan.  Het gebied wordt omringt door een watergang.
Alle voorzieningen vinden zich in de nabije omgeving en de A 15 en 16 zijn binnen 5 minuten te bereiken.
  Kortom resideren op een landgoed met de randstad en voorzieningen om de hoek.

Locatie
Een plek waar alles wat wonen aangenaam maakt
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Situatie
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WaardsWonen

WaardsWonen

KLASSIEK

“Woonwensen worden werkelijkheid!”

“Woonwensen worden werkelijkheid!”

“Woonwensen worden werkelijkheid!”

“Woonwensen worden werkelijkheid!”

“Woonwensen worden werkelijkheid!”

LANDELI JK

WaardsWonen
TRADITIONEEL

WaardsWonen
MODERN

Sfeerimpressie

Artist Impression
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Vrijstaande woning | Type B
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Begane grond

Vrijstaande woning | Type B



09

1e verdieping                            

Vrijstaande woning | Type B
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2e Verdieping

Vrijstaande woning | Type B
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Doorsnede

Vrijstaande woning | Type B



12

Voorgevel

Vrijstaande woning | Type B
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Linker zijgevel

Vrijstaande woning | Type B
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Achtergevel

Vrijstaande woning | Type B
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Rechter zijgevel

Vrijstaande woning | Type B
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Een unieke woning voor u! Zelf samen met de woningadviseur van ThuisinBouwen uw droomhuis maken naar uw eigen wensen, dat wil 
toch iedereen.  Zelf bepalen of u de woonkamer aan de voorzijde wilt of aan de achterzijde. Een prachtige erker, een bijkeuken of een extra 
(slaap)kamer op zolder. U mag het zeggen! ThuisinBouwen helpt u graag om uw ideale woning samen te stellen. De woningadviseurs
helpen u graag om uw eigen woning te creëren. Zij geven u deskundig advies, doorlopen met u het ontwerpproces, begeleiden u en
verzorgen alle papieren rompsloop (o.a. omgevingsvergunning).

Nieuwsgierig geworden en wilt u hier meer over weten? Maak geheel vrijblijvend een afspraak met ThuisinBouwen.
Bij ThuisinBouwen ontvangt u verdere informatie over de woning, het plan en de procedure. De woningadviseur gaat samen met u 
uw woning op maat aanpassen aan uw wensen. De gemaakte afspraken worden op de speciaal voor uw woning gemaakte tekening 
aangegeven. Het voordeel voor u is dat u de woning krijgt zoals u dat wenst en snel duidelijkheid heeft waar u financieel aan toe bent.
Na uw akkoord op ontwerp en offerte ontvangt u ter ondertekening een overeenkomst voor de koop van uw kavel en een aanne-
mingsovereenkomst voor de bouw van uw droomwoning. Maak snel een afspraak en ervaar zelf de ongekende mogelijkheden.      

 

Samen bouwen
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Geen overdrachtsbelasting
Een nieuwbouwhuis is vrij op naam. Daardoor betaalt u geen over-
drachtsbelasting.

Onderhoudsvriendelijk
Alles aan uw nieuwbouwwoning is nieuw. Daardoor bent u de eerste 
jaren weinig kosten en tijd kwijt aan onderhoud. Daarnaast ont-
vangt u langdurige garanties op diverse onderdelen van uw woning.

Gezond en veilig wonen
Betrouwbaar bouwmateriaal, inbraakwerend hang- en sluitwerk 
en een gezond ventilatiesysteem zijn belangrijke ingrediënten voor 
veilig en gezond wonen. Alle nieuwbouwwoningen van Bot & van 
der Ham worden volgens de modernste veiligheidseisen gebouwd.

Nieuw
Alles aan uw huis is nieuw en fris. Vanaf dag één is het echt uw huis. 
Dat geeft een bijzonder gevoel.

Waarom nieuwbouw
Uw eigen smaak
Nieuwbouwwoningen bieden veel mogelijkheden. U wordt nauw 
betrokken bij de indeling en afwerking van uw woning. En u be-
paalt zelf welke keuken, badkamer of tuinindeling u wilt. Dus geen 
last van de smaak van vorige bewoners. Extra’s als een dakkapel of 
een uitbouw kunnen eenvoudig worden meegenomen. En met BPO 
doen wij hier een schepje bovenop.

Energiezuinig en kostenbesparend
Nieuwbouwwoningen zijn uitstekend geïsoleerd en bieden veel 
wooncomfort. Een beduidend lagere energierekening is het resul-
taat.

Prettige woonomgeving
Nieuwbouwwijken worden ingericht volgens de laatste inzichten op 
het gebied van leef baarheid. Hierbij is veel aandacht voor openbaar 
groen, speelplekken en voldoende parkeerplaatsen. In de nabije om-
geving bevinden zich winkels, scholen en openbaar vervoer.
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Vrijstaande woning | Type C
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Begane grond

Vrijstaande woning | Type C
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1e verdieping                            

Vrijstaande woning | Type C
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2e Verdieping

Vrijstaande woning | Type C
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Doorsnede

Vrijstaande woning | Type C
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Voorgevel

Vrijstaande woning | Type C
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Linker zijgevel

Vrijstaande woning | Type C
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Achtergevel

Vrijstaande woning | Type C
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Rechter zijgevel

Vrijstaande woning | Type C
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Vrijstaande woning | Type D
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Begane grond

Vrijstaande woning | Type D
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1e verdieping                            

Vrijstaande woning | Type D
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2e Verdieping

Vrijstaande woning | Type D
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Doorsnede

Vrijstaande woning | Type D
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Voorgevel

Vrijstaande woning | Type D
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Linker zijgevel

Vrijstaande woning | Type D
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Achtergevel

Vrijstaande woning | Type D
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Rechter zijgevel

Vrijstaande woning | Type D
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N  I  E  U  W  B  O  U  W  M  A  K  E  L  A  A  R S

Tel: 078-6812566  | www.hendricxhof.nl


