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S Y L V I A  L I S A P A L Y  -  D E  W I N K E L

PROJECTONTWIKKELAAR AAN HET WOORD

Dat is de betekenis die je krijgt als je zoekt op projectontwikkelaar. Ik voel mij bevoorrecht om als projectontwikkelaar bij veel

mooie projecten betrokken te zijn.  

De eigenaar; de heer Kupeli en Sylvia Lisapaly - de Winkel kennen elkaar vanuit eerdere projecten waarin 

zij nauw samen werken. "Het is een feestje om met Ahmed te mogen samenwerken" Deze man zet zich voor veel verschillende

doelgroepen in. Zo staat de herontwikkeling voor zorg gerelateerde woningen, studentenhuisvesting en horeca ontwikkeling

op zijn naam. 

Moordrecht is ook weer bijzonder. Ahmed is verbonden en betrokken bij Moordrecht, hij weet als geen ander dat deze buurt

aansluit op de wensen van jonge gezinnen. 

Voor mij is meewerken aan dit project een unieke kans om te helpen aan de ontwikkeling van een woning waarbij het

interieur naar wens zelf in te richten is door de kopers. 

'IEMAND DIE OF BEDRIJF DAT ZICH BEZIGHOUDT
MET PROJECTONTWIKKELING (BEROEP)'



LOCATIE

BESTEMMINGSPLAN

Unieke landelijke gesitueerde bouwlocatie met een

dorpskarakter nabij de Randstad. De dorpse omgeving

biedt u alle wenselijke voorzieningen als het gaat om

winkels, scholen, sport- en recreatiemogelijkheden,

openbaar vervoer en uitvalswegen. De dorpse

omgeving houdt niet in dat u ver verwijderd bent van

alles wat de grote steden te bieden hebben.

OMSCHRIJVING 

Het bestemmingsplan voor deze bouwlocatie is in

voorbereiding en wordt naar verwachting eind 2022

onherroepelijk vastgesteld. het bestemmingsplan voor

deze locatie is onderdeel van het zogenaamde

verzamelplan van de gemeente Zuidplas. 

Moordrecht ligt aan de Hollandse IJssel, met aan de

overkant Gouderak. Tussen beide plaatsen wordt een

veerverbinding onderhouden. Moordrecht wordt

doormidden gesneden door de Middelweg.  Ook de

spoorlijn Utrecht - Rotterdam loopt door de plaats, maar

Moordrecht heeft geen station meer aan deze lijn. Tot

1935 bestond stopplaats Moordrecht.

MOORDRECHT  

oordrecht 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Hollandse_IJssel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gouderak
https://nl.wikipedia.org/wiki/Veerdienst_Gouderak-Moordrecht
https://nl.wikipedia.org/wiki/Spoorlijn_Utrecht_-_Rotterdam
https://nl.wikipedia.org/wiki/Stopplaats_Moordrecht


UITLEG PLAN

Op deze unieke landelijke gesitueerde bouwlocatie

met een dorpskarakter nabij de Randstad. Worden

deze twee kavels aangeboden voor verkoop. 

Perceelnummer 6235 
Biedt toegang tot de eigenaren van kavel 6237, 6236

en 6238. Het betreft hier een gezamenlijk eigendom

met een totaal oppervlakte van 182 m2. 

Perceelnummer 6237
Dit linker perceel heeft een totaal oppervlakte van 

501 m2.

Perceelnummer 6236 
Het middelste perceel heeft een totaal oppervlakte van

445 m2.

Wij zijn er om u te ontzorgen. Daarom is er een begin

gemaakt aan een ontwikkelplan.  In dit ontwikkelplan

vindt u een ontwerp voor een 2-onder-1-kap woning,

waarover u verderop meer informatie vindt. 

HET PERCEEL



WAAROM NIEUWBOUW?
De meeste mensen die iets kopen, kopen het

liefst iets wat nieuw is. Waarom zou dit niet

gelden voor een huis? We zetten de

belangrijkste voordelen voor je op een rij.

Nieuw is onbeschreven
Nieuw is een gevoel van fris, puur en mooi. Nieuw is

écht helemaal van jezelf. Onbeschreven en

onaangetast. Een nieuwbouwhuis heeft geen

geschiedenis. Het doet niet denken aan de smaak

keuzes of het leven van de vorige bewoners. 

Nieuw is zorgelozer
Een nieuwbouwhuis is een huis zonder zorgen waar je

geen omkijken naar hebt. Alles is nieuw, alles doet het.

Op bijna alles zit garantie en onderhoudskosten heb je

de eerste jaren vrijwel niet. 

Nieuw is energiezuiniger
Auto's zijn de laatste 20 jaar veel zuiniger geworden,

computers stukken sneller. Maar ook de bouwwereld

heeft in de afgelopen jaren bepaald niet stilgezeten.

Zo heeft een nieuwbouwhuis van nu energielabel A en

is daarmee al gauw 30% zuiniger dan een woning die

pakweg 25 jaar geleden is gebouwd. 

Nieuw is voordeliger 
Als koper van een nieuwbouwhuis heb je een aantal

financiële meevallers. Bij de koop hoef je bijvoorbeeld

geen overdrachtsbelasting te betalen en qua

energielasten is er nog elektra en door gebruik van de

zonnepanelen zal de opwek en het gebruik van

energie nagenoeg gelijk zijn.

Nieuw is stiller
Voor veel mensen is hun huis een plek op tot rust te

komen. Even weg uit de drukte en hectiek van alledag.

Zeker in een nieuwbouwhuis kun je dat volop doen.

Dankzij de modernste isolatie kun je in een

nieuwbouwhuis iets horen wat in een druk land als

Nederland zeer weldadig kan zijn. Stilte. 

Nieuw is duurzamer
Voor een nieuw huis worden tegenwoordig alleen

duurzame, milieuvriendelijke materialen en technieken

gebruikt. En omdat een nieuwbouwhuis ook veel

energiezuiniger is, komt het in aanmerking voor het

predicaat 'groen'. En dat is goed voor het milieu én je

portemonnee. 

Nieuw is veiliger
Nieuwbouwhuizen zijn standaard uitgerust met een

professioneel rookalarm. En met het modernste,

inbraak werend hang- en sluitwerk. je geniet van een

veilige omgeving en houdt ongewenste bezoekers

buiten. 

Nieuw is aangenamer
'Oude huizen zijn sfeervolle huizen' hoor je weleens.

Maar oude huizen kunnen ook koude huizen zijn. In de

winter zijn ze niet warm te krijgen en in de zomer juist

niet koel. Nieuwbouwhuizen daarentegen kenmerken

zich door een aangename temperatuur, ongeacht de

tijd van het jaar. Ze zijn voorzien van extra isolerend

glas en zijn ook verder goed geïsoleerd. Zo heb je in

de winter warme voeten en is het in de zomer lekker

koel. 

DUURZAAM BOUWEN!



Nieuw is bloemrijker

Een nieuwbouwwoning is een huis in een prettige

omgeving. Een omgeving die ook zelf leeft. Waar

bewoners en bezoekers zich welkom voelen. Want

naast de ontwikkeling van huizen zijn we ook

verantwoordelijk voor de inrichting van het gebied

waarin ze staan. Zo komen we tot buurten met altijd

voldoende perkjes en parken, met vijvers en

speelplaatsen, met scholen, winkels en een goede

ontsluiting. 

Nieuw is persoonlijker

Wie een nieuwbouwhuis koopt, heeft alle vrijheid van

de wereld. Je kiest je eigen badkamer, je eigen

keuken en als je een extra kamer wenst, kan dat

meegenomen worden tijdens de bouw. Een oud huis

wordt nooit helemaal van je zelf. Of in elk geval, duurt

het jaren voordat je dat bereikt. Je blijft breken en

verbouwen om het precies op maat en smaak te

krijgen. 



VAN KAVEL TOT DROOMHUIS

AAN DE TEKENTAFEL 
Er is een ontwerp gemaakt voor een 2-onder-1-kap

woning op kavel  6237 en 6236.  Tijdens het ontwerp

hebben duurzaamheid en circulariteit een grote rol

gespeeld. 

Constructie
Zo is de constructie gebaseerd op het stalen

bouwsysteem van Skellet.

Door licht en circulair te bouwen wordt het gebruik

van nieuwe grondstoffen beperkt. Tevens zorgt licht

bouwen ervoor dat er minder vrachten nodig zijn.

Skellet is demonteerbaar tot en met het kleinste

onderdeel. Zowel de profielen als de

verbindingsstukken zijn vervolgens herbruikbaar in

elk denkbaar project. Door de herbruikbaarheid

behouden de profielen en verbindingsstukken ook

een hogere restwaarde.

Gevel
De gevel zal worden bekleed met een open houten

gevelbekleding, genaamd Cape Cod. Het

basismateriaal van Cape Cod is hout van Lodgepole

Pine, een zeer langzaam en gelijkmatig groeiende

grenensoort. Lodgepole Pine staat bekend om de

rechte groei en bereikt een hoogte van ca. 30 meter

en een diameter van ca. 60 cm. Het hout komt uit

duurzaam beheerde bossen in West Canada.

 De planken worden gezaagd met een grofband zaag,

waardoor er meer houtoppervlak wordt bereikt. Dit

zorgt voor een langere levensduur van de lak. 

Van de Cape Cod soorten wordt bij dit ontwerp het

dubbele Rhombus profiel toegepast. 

Het Rhombus profiel kan verticaal en horizontaal

toegepast worden. Dit zorgt voor eindeloos veel

ontwerp mogelijkheden. Een gevel met en Rhombus

profiel straalt klasse en luxe uit, maar waarborgt door

zijn open karakter ook een goede ventilatie voor het

achterliggende materiaal.

Installatietechnisch
Een gemiddelde energierekening bestaat voor 70% uit

warmte en voor 30% uit stroom. Dan is het best gek

dat we onze daken vol leggen met alleen

zonnepanelen voor elektriciteit. Het optimaal

benutten van het dakoppervlak kan met PVT-panelen.

Met de PVT-panelen wordt duurzame stroom én

warmte in woningen opgewekt. De panelen fungeren

als volledig stille bron voor de warmtepomp. Dus geen

buitenunits meer met ventilatoren die overlast kunnen

geven of dure grondboringen.

Het paneel wekt stroom op terwijl de wisselaar aan de

onderkant warmte uit de zon én de buitenlucht

onttrekt. Zon, wind of regen, het paneel kan er energie

uit halen. Groot voordeel is dat het paneel daarmee

24/7 werkt. Dus ook als het donker is en tijdens

slechte weersomstandigheden met kou, regen en

wind. 



SFEERIMPRESSIE 



GEVELAANZICHTEN 



PLATTEGRONDEN 



PLATTEGRONDEN 



MEER INFORMATIE 

Opties

Invloed aan de tekentafel.

De plattegronden bieden een richtlijn voor het

uiteindelijke ontwerp. Als koper kunt u ervoor

kiezen om hier van af te wijken. 

Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om op de begane

grond zelf de locatie en opstelling van de keuken te

bepalen. 

Op de eerste verdieping kunnen twee slaapkamers

worden samengevoegd tot een masterbedroom. En

kan er gekozen worden voor een tweede badkamer. 

De bouw is nog niet gestart, wat u als koper ruimte

geeft om mee te denken aan het ontwerp van uw

keuzes.  

Prijzen

De prijzen voor deze woningen zijn vanaf 

€ 850.000 v.o.n. per woning. 

De verkoop zal in twee delen geschieden. Eerst de verkoop van de grond, na het onherroepelijk worden van het

bestemmingsplan kan de grond geleverd worden. Na afgifte van de omgevingsvergunning, zal de koop-

aannemingsovereenkomst worden ondertekend tussen de koper en de aannemer, hierna kan de bouw starten,

De aankoop van de grond is onder voorbehoud van het goedkeuren van het bestemmingsplan. 

Interesse

Heeft u interesse? Dan mag u zich melden via het volgende emailadres: info@sylryk.nl
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Copyright

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag

worden verveelvoudigd, opgeslagen in een

geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt

in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch,

mechanisch, door fotokopieën, opname of op enige

andere manier, zonder voorafgaande  toestemming van de

uitgever. 

Disclaimer

Alle in deze uitgave opgenomen informatie is met de

grootse zorgvuldigheid samengesteld. De juistheid en

volledigheid kunnen echter niet worden gegarandeerd. 

De bij deze uitgave betrokken redactie en medewerkers

aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid voor schade

die het directe of indirecte gevolg is van het gebruik van

de opgenomen informatie. 


