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Tekst: Liliane Verwoolde, Het tekstbureau    Beeld: Zeelenberg Architectuur

  INTIMITEIT EN SERVICE GAAN HAND IN HAND

‘De luxe van vakantieresorts  
 schuilt in de omgeving’

De omgeving is er uniek. Een Hollandse baai, zilver-
wit strand en stoere duinbegroeiing. In het duinge-
bied zijn de eerste strandhotelvilla’s al een feit. Als 
Punt West Hotel & Beach resort Goeree Overflakkee 
straks wordt opgeleverd, biedt het 67 strandvilla’s, 
20 hotelsuites, Beachclub ‘Werelds aan het strand’ 
met restaurant, een lounge met bar en uiteenlo-
pende ontmoetings- en vergaderruimtes. 

ECHTE LUXE
Veelvuldig verblijf in het buitenland heeft Mat-
thijs Zeelenberg, directeur van Zeelenberg Ont-

Wie regelmatig in buitenlandse hotels vertoeft, weet dat deze opvallend ruim en riant kunnen zijn. Ze bevinden zich op de meest verlei-
delijke locaties en aan alles is gedacht. “De gast staat er centraal”, constateert Matthijs Zeelenberg keer op keer. Met dat uitgangspunt 
ontwikkelt en realiseert hij ‘Punt West’, verscholen in het duingebied tussen Noordzee en Grevelingenmeer. 

wikkelingsmaatschappij, geleerd dat de echte 
luxe van verblijfslocaties schuilt in de omgeving. 
Waar gasten moeiteloos kunnen genieten van 
de omgeving, omdat deze zichtbaar is en hen 
direct omgeeft, voelen zij zich goed. Spelend met 
dat idee valt zijn oog op de Nederlandse water-
randen. “De meest aantrekkelijke gebieden van 
Nederland.”

NIEUWE NATUUR INRICHTEN
Onderzoek wijst echter uit dat er nog maar wei-
nig is gedaan met de waterranden. Zeelenberg 
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'De villa’s zijn voorzien van 
grote overstekken en royale 

verwarmde terrassen'

begrijpt dat. ”Natuurlijk moeten de waterranden 
behouden blijven en niet worden overruled door 
dissonante exploitaties. Maar je kunt voor een 
nieuw te ontwikkelen resort ook – naast de be-
staande natuur – een nieuw stuk natuur inrich-
ten.” En dan lijkt het alsof de grote parkeerplaats 
in Ouddorp – ‘een rotte plek in een mooi natuur-
gebied’- op hem ligt te wachten. De parkeer-
plaats wordt gesloopt, het duinlandschap wordt 
hersteld en Zeelenberg en zijn team bedenken de 
invulling waarbij de bebouwing volledig opgaat 
in de natuur.

EEN MET DE OMGEVING
Verspreid over het duingebied verrijzen 72 
strandvilla’s, opgetrokken met een duurzaam 
houtskelet. De overige toegepaste materialen 
zijn overwegend recyclebaar. Sedumdaken zor-
gen voor een organisch geheel met de omgeving. 
Hoe nieuw de villa’s ook zijn, na enkele maan-
den lijkt het al alsof ze er al jaren staan. “Dat 
idee wordt nog versterkt als de zeewind het hout 
heeft verzilverd en de beplanting op de daken is 
volgroeid.” De villa’s zijn steevast voorzien van 
grote overstekken en royale verwarmde terrassen 
en bieden van alle kanten een vrijwel onbeperkt 
uitzicht over het Grevelingenmeer. ‘Luxe’ is hier 
het synoniem voor ‘natuur’, ‘eenvoud’ en ‘hoge 
kwaliteit’. 

ONGEKENDE SERVICE
“Op technisch gebied is vandaag alles mogelijk”, 
vervolgt Zeelenberg. “Ook de kennis van duur-
zaam bouwen is voorhanden. Het verschil maak 
je door de omgeving. In ‘De Punt’ verblijft de be-
zoeker midden in een vrijwel ongerept natuurge-
bied van 150 hectare. Intimiteit en privacy gaan 
hier hand in hand met een ongekend hoog ser-
viceniveau. De Grevelingen behoort tot de meest 
geliefde watersportgebieden van Nederland, de 
onderwaterwereld is er uniek. En als tegenhanger 
van al deze weidsheid bieden omliggende plaat-
sen als Ouddorp, Goedereede, Zierikzee, Middel-
burg en Veere alles voor een dagje uit. Punt West 
Hotel & Beach resort Goeree Overflakkee is uniek 
voor Nederland.”      ❚
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...kent ontelbare mogelijkheden. Ontdek ook de mogelijkheden die Tieleman 

Keukens u kan bieden. Van ultramoderne keukens tot  koloniale klassieke keu-

kens, van compleet interieur tot uitvoeren van een renovatie. Met alleen maar 

eigen medewerkers is persoonlijke aandacht en levenslang ontzorgen het credo 

bij Tieleman Keukens.

Foto: Tieleman-keuken geplaatst door eigen vakmensen in Bleiswijk

“Het kopen van een keuken moet een feest zijn!”
Jan Tieleman
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BOUWEN VOLGENS 
DE HOOGSTE 
ECO-NORMEN

Bijzonder is bijvoorbeeld de uitstraling van de 
woningen. Alle gevels worden bekleed met de hout-
soort ‘Fraké, afkomstig uit verantwoord beheerde 
FSC-bossen in West-Afrika. Het hout is behandeld met 
een woodsealer, die het natuurlijke vergrijzingsproces 
heeft versneld. “Hierdoor lijkt het alsof de woningen 
er al jaren staan”, vertelt Van den Nieuwendijk. “Ook 
de sedumbegroeiing op de daken is bijzonder. We heb-
ben al met veel eco-facetten kennisgemaakt, maar zijn 
ze nog nooit allemaal op één project tegengekomen.”

Om verzekerd te zijn van de meest efficiënte 
aanpak, bouwt Van den Nieuwendijk eerst een 
proefwoning. Als deze klaar is, houdt zij – samen 
met de onderaannemers – de processen tegen het 
licht. “Dat heeft veel opgeleverd. Meerdere pro-

Aannemingsbedrijf Van den Nieuwendijk realiseert de bouwwerken op Punt West. Gerwin 
van den Nieuwendijk, projectleider van aannemingsbedrijf Van den Nieuwendijk, noemt 
het in alle opzichten een ‘bijzonder project’. “Het is een prestigeproject, het is groot en 
uitzonderlijk 'eco'.”

      Projectinfo

cessen bleken voor verbetering vatbaar. Daarna 
zijn we echt van start gegaan. Inmiddels zijn de 
eerste zeven woningen opgeleverd.”

Van den Nieuwendijk werkt voor Punt West uit-
sluitend met onderaannemers uit de omgeving. 
Deze uitgesproken wens van de opdrachtgever 
zorgt voor een unieke sfeer op de bouw. Van den 
Nieuwendijk: “Nagenoeg al onze vaste onderaan-
nemers zijn hier vertegenwoordigd. Iedereen kent 
elkaar. Ook de toekomstige bewoners leren we 
kennen, omdat zij veel afwerkmaterialen zelf kun-
nen kiezen. We gaan altijd voor de hoogste kwali-
teit en tevreden kopers en opdrachtgevers. Zo ma-
ken we onze slogan waar: ‘Van den Nieuwendijk 
is bouwen met vertrouwen’."     ❚

E-INSTALLATIES
Als installatiepartner van Aannemingsbe-
drijf Van Den Nieuwendijk helpt Barend-
recht-Elektra b.v. uit Hellevoetsluis mee 
aan de bouw van het project Punt West te 
Ouddorp. Barendrecht-Elektra b.v. levert en 
installeert op dit project de complete elek-
trotechnische installaties, de mechanische 
ventilatie-installaties en de verlichting in de 
woningen.

De elektrotechnische installaties worden 
compleet gemonteerd en opgeleverd vol-
gens de huidige installatievoorschriften 
NEN1010 2007+C1:2008. “De luxe villa’s 
bestaan voor een groot deel uit prefab hou-
ten casco’s die in de fabriek al door ons 
worden voorzien van het benodigde leiding-
werk.  
Barendrecht-Elektra b.v. biedt de kopers 
de mogelijkheid hun individuele wensen 
door te spreken met een interne kopersbe-
geleider. Hierdoor worden sommige villa’s 
voorzien van extra installaties zoals in-
braakbeveiliging, een camerasysteem, een 
gebouwbeheersysteem (domotica) of terras-
verwarming. Dit uiteraard precies zoals de 
klant het wenst. Punt West is voor Barend-
recht-Elektra b.v. een prachtig project op een 
bijzondere locatie.” 

Verspreid over het duingebied verrijzen 72 strandvilla’s, opgetrokken met een duurzaam houtskelet
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Grondwerken
JARO Grondwerken is een afdeling die zich met name richt op de ontwikkeling van infrastructuur en bouw. 
Veelal gebeurt dit in onderaanneming voor onze diverse opdrachtgevers.

JARO onderscheidt zich door snel en effi  ciënt in te spelen op de wensen en behoeften van de klant. 
Tevens bieden wij een eerlijke prijs/kwaliteitsverhouding.

Kraanverhuur
Onder deze afdeling vallen alle mogelijke soorten kranen: zowel mini, midi, mobiele en rupskranen (800 kg tot 25 ton).

Ook knijperwagens, shovels, rupsdumpers en tractors met gronddumpers.

www.jarokraanverhuur.nl

Stoofweg 15, 3253 MA Ouddorp   Telefoon (+31) 0187 683 890   Mobiel (+31) 06 5045 1508   Email info@jarogroup.com

JARO
Jarogroup

één team, één taak!!

JARO certifi cering
Om de veiligheid en kwaliteit te waarborgen is ons bedrijf 
VCA** 2008/5.1 en ISO 9001:2008 gecertifi ceerd.
De machines worden jaarlijks door deskundige instanties 
gekeurd op hun technische veiligheid.
Ook zijn wij ERBO Bosschap gecertifi ceerd.
Tevens zijn wij een erkend Fundeon leerbedrijf.

Bent u op zoek zaar een bedrijf dat beschikt over de 
juiste certifi cering voor uw opdracht? Neem dan contact 
met ons op.

OUDDORP | Punt West

VAN BOUWPUTTEN 
EN STEIGERS TOT DE 
AANLEG VAN WEGEN 
EN DUINPADEN
Als de plannen voor Punt West definitief zijn, komt Jaro Grondwerken in beeld voor het 
grondwerk. Een uitdagende klus. Het gebied van Punt West is uitgestrekt – ca 10 hectare 
– en een groot gedeelte van de grond moet nog worden drooggelegd.

EEN KEUKEN OP
HET STRAND
"Een bezoek aan de modelwoning leert 
onmiddellijk dat er in alle facetten is ge-
kozen voor kwaliteit. Zo ook de keuze voor 
een Tieleman-keuken. We zien een moderne 
keuken in matte, helderwitte uitvoering. Op 
bijna organische wijze harmonieert deze met 
het frisse interieur en het magische buiten-
leven waar de zon fonkelende lichtjes tovert 
op het Grevelingenmeer.”

“Omkaderd door de deurlijst van de buiten-
deur vormt het uitzicht een schilderij dat 
nooit verveelt. De eigenaren van de strand-
hotelvilla’s kunnen de basisuitvoering van 
de keuken naar eigen wens verder uitbrei-
den. De dunne, strakke aanrechtbladen en 
achterwanden hebben de voor dit stukje 
Nederland toepasselijke kleurnaam White 
Storm en zijn gemaakt van het hoogwaar-
dige materiaal Silestone. Aanrecht en ach-
terwanden gaan naadloos over in de witte 
keukenfronten die zijn voorzien van solide 
roestvrijstalen greeplijsten. Erg fraai. Wie 
geen culinaire aspiraties heeft, krijgt ze 
acuut in deze inspirerende setting. Hobby-
koks die in een strandhotelvilla aan de slag 
gaan, hebben standaard de beschikking over 
luxe, multifunctionele keukenapparaten van 
Siemens en Novy. Een in geborsteld chroom 
uitgevoerde Quooker Fusion brengt het ge-
mak van koud of kokend water. Of een men-
geling daarvan."

      Projectinfo

“Eerst is de begroeiing die gespaard moest blij-
ven uitgegraven en opgeslagen”, vertelt Jan 
Hameeteman, directeur Jaro Grondwerken en 
Kraanverhuur. “De overige begroeiing hebben we 
gerooid en gesnipperd. Vervolgens hebben we het 
bezoekerscentrum gesloopt. De bestaande wegen 
en parkeerplaatsen zijn verwijderd en het puin dat 
hierbij vrijkwam hebben we ter plaatse gebroken. 
Dit is gebruikt als fundatie onder de nieuw aan te 
leggen wegen.”

Het zand dat vrijkomt bij het ontgraven van de 
baai wordt gebruikt voor de aanleg van het duin-

landschap waarop de nieuwe woningen worden 
gebouwd. Tegelijkertijd legt Jaro de ondergrondse 
infra en persriolering aan. Hameeteman: “Om het 
persriool te laten aansluiten op het gemeenteri-
ool, moest er een gestuurde boring plaatsvinden 
onder de N57.” 

Verder is Jaro verantwoordelijk voor het aanleg-
gen van de verkeersbrug naar het eiland en het 
aanbrengen van de steigers. “Onze werkzaamhe-
den op Punt West zijn veelzijdig. Het is een grote 
klus die ons op het lijf geschreven is. We zijn hier 
zeker nog tot eind november 2015 bezig.”    ❚

Het zand dat vrijkomt bij ontgravingen wordt gebruikt voor de aanleg van het duinlandschap
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‘Kwaliteit is de beste voedingsbodem’

Ontwerp

Eenvoud is 
onze kracht.

Hoveniers

Voor aanleg 
of renovatie.

Groenbeheer

Groot in groen,
 sterk in service

Projectinrichting

Compleet. 
Geen zorgen.

Pure water

Zuiver en uit 
eigen bron.

Nieuweweg 6

4493 PA

Kamperland 

0113 - 372738

info@sandee.nl

www.sandee.nl

Like ons op facebook!

facebook.nl/sandeegroep

DISTELSTRAAT 19A - TEL (0181) 31 34 88 - HELLEVOETSLUIS
E-MAIL:    INFO@BARENDRECHTELEKTRA.NL
WEBSITE: WWW.BARENDRECHTELEKTRA.NL
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Elektrotechnische Installaties

Beveiligingsinstallaties

Communicatiesystemen

Mechanische Ventilatiesystemen

Systeemplafonds

STERKSEL | House of Tomorrow Today

HOUSE OF TOMORROW TODAY 

energiebesparing en 
comfortverhoging door 
installatiekoppeling

Tekst: Martijn van den Bouwhuijsen   Beeld: House of Tomorrow Today

Jos Lichtenberg is behalve bewoner en ontwer-
per van de futuristische woning ook hoogleraar 
bouwproductontwikkeling aan de Technische 
Universiteit Eindhoven. Het huis in Sterksel, dat 
officieel House of Tomorrow Today (HoTT) heet, 
is gebaseerd op Slimbouwen en Active House. 
Lichtenberg licht deze principes toe: “Bij Slim-
bouwen worden ontwerpende en uitvoerende 
partijen gevraagd om vroegtijdig in het proces 
kennis te delen. Zo komen we tot een optimaal 
ontwerp. Het bouwproces zelf bestaat uit vier 
delen met eigen opleveringsmomenten: Het 
casco, de schil, de installaties en de afbouw. 
Een bouwregisseur coördineert de uitvoering 
en controleert. Zo sturen we op kwaliteit en ver-
helpen we eventuele fouten snel. Active House 
gaat over wooncomfort en gezondheid en be-
vordert zaken als daglichttoetreding en frisse 

Het Brabantse Sterksel is een futuristische woning rijker, boordevol slimme werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties. Jos Lichtenberg realiseerde samen met de bouwindustrie het House of 
Tomorrow Today, dat is gebaseerd op de principes van Slimbouwen en Active House. De komende 
twee jaar vindt onderzoek plaats na koppeling van de stand alone installaties in een gebouwbeheer-
systeem. De integratie biedt goede perspectieven voor energiebesparing, comfortverhoging voor 
eindgebruiker en bouwplaatsmedewerker en voor doorontwikkeling van bouwproducten. 

lucht. Dit komt bij het HoTT bijvoorbeeld tot 
uiting door vele gevel- en dakramen en vraag-
gestuurde luchtverversing, die op de relatieve 
vochtigheid en het CO2 gehalte reageert.”

UITBREIDBAAR EN KOPPELBAAR
Het House of Tomorrow Today krijgt op de be-
gane grond een Bed & Breakfast-voorziening. De 
woning biedt veel ruimte met bijvoorbeeld een 
woonkamer van 35 vierkante meter die in directe 
verbinding staat met de open keuken. Het goed 
geïsoleerde pand maakt gebruik van een lucht/
warmtepomp, die wordt gevoed door zonne-ener-
gie van PV-panelen op het dak. Een centraal gele-
gen, 1,2 meter brede 'aorta' in de begane grond-
vloer bevat alle hoofdleidingen. De demontabele 
en zichtbare afdekking van deze leidingsleuf is 
geleverd door Mosa en CRH Cementbouw. ZBO en 

Van Vonderen waren hierbij de uitvoerende par-
tijen.  De vloeren naast de aorta zijn uitgevoerd 
met de arbovriendelijke Vloeibare ZandCement, 
een innovatie van Weber Beamix.

De komende twee jaar vindt er onderzoek plaats 
naar woonbeleving en koppeling van technische 
voorzieningen. Lichtenberg zegt: “De elektrotech-
nische en werktuigbouwkundige installaties kun-
nen worden gelinkt via de KNX-infrastructuur, 
die al aanwezig is in het huis.    › 

De integratie van techniek biedt perspectieven voor 
energiebesparing en comfortverhoging

De woning biedt veel ruimte met een woonkamer van 35 
vierkante meter die in directe verbinding staat met de open 
keuken

GROENAANLEG EN
DRINKWATERVOORZIENING 
In de duinen tussen de Noordzee en het Grevelingenmeer, 
direct aan het zandstrand, verrijst binnenkort Punt-West 
Hotel & Beachresort. Een nieuw eco-resort geïnspireerd 
door de meest exclusieve resorts ter wereld. “Als specialist 
op het gebied van groen(beheer), watervoorziening, ter-
rein- en projectinrichting biedt de Sandee groep duurzame 
totaaloplossingen, en zal dit mooie park aan gaan leggen.”

“Vrijgekomen zand uit de baai wordt gebruikt als duin-
zand waarop bestaande beplanting wordt terug geplant. 
Wat speciaal is aan de aanpak is dat compost en micro-or-
ganismen gebruikt worden om een plant te kunnen laten 
wortelen en groeien. Nieuwe en bestaande beschermde 
plantensoorten, zoals Wilde Rietorchis en Parnassia wor-
den verplant naar een nieuw aangelegde, natte duin-
vallei. Tot slot worden de groendaken van de woningen 
voorzien van sedum en een zaadmengsel van bestaande 
kruidachtige gewassen. Naast de groenvoorziening ver-
zorgt Sandee Pure Water levering van drinkwater. Het wa-
ter uit eigen bron wordt door onze drinkwatervoorziening 
gezuiverd tot het meest zuivere drinkwater, vrij van che-
micaliën. Tevens filteren wij het kalk eruit. Dit geeft een 
grote besparing op onderhoudskosten en schoonmaak-
middelen. Dit alles geleverd tegen een concurrerende 
prijsstelling.”


