
12 ruime 2-onder-1-kap en 4-onder-1-kap woningen, 
7 eengezinswoningen en 10 luxe appartementen
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Vakantie in Ringoevers

Leonie Buur
Ontwikkelaar 
Nieuwbouwproject Ringoevers

INTRO

Als projectontwikkelaar ben ik inmiddels 
al geruime tijd betrokken bij het project 
Ringoevers. Het is erg leuk om te zien dat wat 
eerst schetsen, impressies en tekeningen 
waren nu daadwerkelijk al huizen zijn. Waar 
nu mensen wonen, de tuinen aangelegd 
zijn, mensen hun boot hebben liggen en de 
kinderen lekker kunnen spelen. Van op straat 
voetballen tot verstoppertje of tikkertje spelen.
En afgelopen zomer gingen ze bij mooi weer 
zwemmen, kikkervisjes vangen of naar de 
overkant peddelen om in het park te spelen. 
Buren komen inmiddels regelmatig bij elkaar 
langs om gezellig te eten en drinken, elkaars 
inrichting te bekijken en woontips te delen. 

Wat is het leuk om te ervaren hoe blij deze 
mensen zijn met hun nieuwe huis en vooral 
met de woonomgeving en uitstraling van de 
nieuwe wijk. Toen ik onlangs iemand een 
rondleiding door de wijk gaf, vertelde hij dat 
hij het gevoel had door een vakantiepark te 
lopen. Dat moet toch heerlijk zijn: om dagelijks 
na je werk zo thuis te mogen komen!

‘WONEN IN 
HET GROENE 

EN WATERRIJKE 
RINGOEVERS. DAT 

MOET TOCH HEERLIJK 
ZIJN OM DAGELIJKS 
ZO THUIS TE MOGEN 

KOMEN.’
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Dorps wonen
Een Hillegommer houdt van het buitenleven en 
trekt er vaak op uit. De één vindt het buitenleven 
in eigen wijk, wandelt door het naastgelegen 
park of zoekt het water in de buurt op. De ander 
zoekt het iets verder van huis en gaat wandelen 
langs de bollenvelden, maakt een fietstochtje 
door de duinen of gaat varen in de Ringvaart, 
de recreatiegebieden in de polder zoals de 
Kagerplassen of vaart naar Haarlem.

De afstand tussen het dorp en het strand is in 
Hillegom net zo groot als de afstand tussen het 
dorp en Haarlem. Dus op de fiets ben je er zo!
Naast recreatie is er ook veel sportgelegenheid 
in Hillegom. Zo vind je hier bijvoorbeeld een van 
de grootste tennisclubs van Nederland, is er een 
grote voetbalvereniging in een nieuw aangelegd 
sportpark, een indoor ski-baan, een openlucht 
zwembad, een manege en nog veel meer.

Tegen de duinen aan en toch makkelijk 
bereikbaar vanuit de omliggende grotere 
steden, zoals Den Haag en Amsterdam. 
Zowel per auto als met het openbaar vervoer. 
Hillegom heeft haar eigen treinstation, met 
rechtstreekse verbindingen naar Leiden, Den 
Haag en Haarlem. Maar ook Amsterdam is per 
trein uitstekend bereikbaar. Het is een mooie 
combinatie: dorps wonen en toch binnen een 
half uur in Amsterdam kunnen zijn.

Als je van een feestje houdt, kom je in Hillegom 
ook aan je trekken. Denk bijvoorbeeld aan het 
internationaal bezochte bloemencorso in april 
of het smartlappenfestival in juni. In september 
wordt jaarlijks de feestweek met harddraverij 
georganiseerd. En uiteraard beschikt Hillegom 
over haar eigen horeca, zoals Het Alternatief 
en Villa Flora met veel activiteiten het hele jaar 
door. 

HILLEGOM

In het centrum van het dorp vind je in 
het winkelgebied alles wat je nodig hebt. 
Banketbakker, slager, kaasboer maar ook grotere 
supermarktketens, kledingzaken, Chocolaterie 
Pierre en bijzondere speciaalzaken.

Ouders kunnen uit verschillende scholen 
kiezen, zoals de vrije school, een openbare, 
een katholieke of een christelijke school, 
waarna de kinderen kunnen doorstromen 
naar het voortgezet onderwijs in het nieuwe 
schoolgebouw van het Fioretti College.

LEKKER
BUITEN

Kom 
gezellig langs!

Tegen de 
duinen aan en 
toch makkelijk 
bereikbaar vanuit 
de omliggende 
grotere steden.
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29 (huur) appartementen

12 2-onder-1-kap woningen en 

4-onder-1-kap woningen

10 appartementen

7 eengezinswoningen

Ringoevers
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HILLEGOMMERBEEK

Bouw gestart 2019

Opgeleverd 2017 - 2018

Opgeleverd 2016 - 2017
Opgeleverd 2018 - 2019

Speeltoestel in die buurt

Situatietekening

GA OP 
ONTDEKKING

DEELPL AN 5
IN VERKOOP

Disclaimer: De gemeente Hillegom is opdrachtgever voor het ontwerp en de inrichting van het openbaar gebied. Het ontwerp van de 
inrichting openbare ruimte met o.a. de parkeerplaatsen, groenvoorzieningen, speelvoorzieningen en nutsvoorzieningen is nog niet 
defi nitief en kan nog wij zigen. Er kunnen geen rechten aan deze situatietekening worden ontleend. 



Op het gebied van energievoorziening is bij 
deelplan 5 goed bekeken hoe de energievraag 
zoveel mogelijk gereduceerd kan worden. 
In de ontwerpfase zijn bewuste keuzes 
gemaakt om de woningen zo energiezuinig 
en duurzaam mogelijk te ontwikkelen. Ook de 
warmtevoorziening is zo duurzaam mogelijk 
ingevuld.

Gasloze woningen
Alle woningen van deelplan 5 worden 
aardgasloos gerealiseerd, de installaties zijn 
hier specifiek op aangepast. Door de toepassing 
van de individuele warmtepompen wordt een 
gasaansluiting voor verwarming en tapwater 
overbodig. 

Zo beschikken de appartementen over een 
individuele lucht-water warmtepomp, die 
via een buitenunit op het dak warmte uit de 
buitenlucht haalt om het huis te verwarmen en 
warm tapwater produceert voor de keuken en de 
badkamer.

De grondgebonden woningen beschikken 
over een individuele warmtepomp die, met 
bodemlussen, een groot gedeelte van de energie 
uit de bodem haalt die nodig is voor de realisatie 
van warm tapwater en de verwarming van de 
woning.

Voor zowel de appartementen als de 
grondgebonden woningen geldt dat de 

Duurzaamheid vormt bij de realisatie en ontwikkeling van de verschillende 
projecten voor Building Twenty4 een belangrijke leidraad. Ook in het project 
Ringoevers deelplan 5 komt de bevlogenheid voor dit actuele thema 
nadrukkelijk tot uiting.

warmteafgifte voor de verwarming van de 
ruimte plaatsvindt door middel van laag 
temperatuur vloerverwarming, waarbij in 
tegenstelling tot hoog temperatuur verwarming 
minder energie nodig is om de woning te 
verwarmen.

Zonnepanelen
De daken van zowel de appartementen en de 
grondgebonden woningen worden voorzien van 
pv-panelen voor schone elektrische energie- 
opwekking. 

Gezonde ventilatie 
In deelplan 5 zijn alle woningen voorzien 
van een mechanisch, centraal gestuurd 
ventilatiesysteem met warmteterugwinning 
(WTW). Op basis van een CO2-meting wordt 
nauwlettend in de gaten gehouden of er meer 
geventileerd dient te worden. Bij stijging van het 
CO2-niveau in de woning, zorgt dit mechanische 
systeem voor meer ventilatie. Badkamers 
krijgen bovendien een timerschakelaar voor 
tijdelijk extra ventilatie.

Duurzaam
Door het gebruik van warmtepompen, pv-
panelen en WTW voor de ventilatie, wordt de 
energie die nodig is om de woning te laten 
functioneren (verwarming, elektra, ventilatie, en 
warm water) grotendeels duurzaam opgewekt. 
Daarmee zijn de woningen voorbereid op de 
toekomst! 

Duurzaam &
gasloos wonen

-11--10-
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Groene wijk 
van de 
toekomst
Een groot aantal bewoners ervaren inmiddels dagelijks het plezier van 
wonen in Ringoevers. Nu de laatste fase, deelplan 5, van Ringoevers in 
verkoop is, blikken architecten Carlo Abdul en Jasper van Rijn van ENZO 
architectuur & interieur® terug op het ontstaan van deze bijzondere wijk.

CARLO & JASPER 
Wonen tussen groen en water
Zes jaar geleden won het bureau van Jasper 
en Carlo, ENZO architectuur & interieur®, de 
opdracht voor het ontwerpen van Ringoevers. 
Sindsdien zijn 300 woningen verdeeld over de 
4 deelplannen gebouwd en zijn de woningen 
van deelplan 5 inmiddels in verkoop. Dit 
laatste deelplan bestaat uit 12 2-onder-1-kap 
en 4-onder-1-kap woningen langs het water, 7 
eengezinswoningen, een appartementengebouw 
met 29 huurappartementen, die in het 
straatbeeld bijna niet te onderscheiden zijn 
van ‘gewone’ eengezinswoningen, en een 
markant appartementengebouw met 10 ruime 
appartementen, op de kop van de Loshaven. 
Ook dit deel van de wijk is groen en waterrijk. 
Carlo: “Vanaf de toren kijk je heel mooi over de 
voormalige haven, waar bootjes liggen en  
‘s zomers kinderen zwemmen. Er is ook 
nagedacht over zo min mogelijk auto’s in het 
straatbeeld. Dat lukt onder andere doordat de 
bewoners van het lage appartementengebouw 
hun auto op het binnenterrein parkeren. De 
bewoners van het hogere appartementengebouw 
parkeren hun auto’s op een half verdiept 
parkeerterrein, dat door groene taluds wordt 
omsloten. Daardoor ervaar je ook hier veel groen 
en ruimte om je heen.” 

Gasloze woningen
Ringoevers is een wijk gebouwd voor de 
toekomst. Daarom zijn er hoogwaardige 
materialen gebruikt en is er veel aandacht 
voor woongenot en duurzaamheid. Jasper: “De 
woningen in deelplan 5 worden aardgasloos 
gerealiseerd. Ze worden voorzien van een 
warmtepomp die of de warmte uit de buitenlucht 
haalt, of gebruik maakt van bodemenergie 
voor warm tapwater en de verwarming van 
de woning. Daarnaast krijgen de woningen en 

appartementen zonnepanelen op de daken.
Verder worden deze huizen met dezelfde 
hoogwaardige materialen en rijke stijl gebouwd 
als de reeds gerealiseerde woningen in de wijk. 
Daarbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen 
bijvoorbeeld de ruimere 2-onder-1-kap woningen 
en de huurappartementen. Een wijk voor de 
toekomst betekent ook dat het parkeren goed 
moet zijn ingepast in de openbare ruimte, maar 
tegelijkertijd moet er ook voldoende ruimte 
zijn voor groen en ruimte om buiten te kunnen 
spelen.”

Rondleidingen bij bewoners thuis
Wonen in Ringoevers is dus buiten wonen: 
groen, dorps, afwisselend en waterrijk. Om dat 
te bewerkstelligen gebruikten de architecten 
verschillende middelen (zie pagina 15). In 
de afgelopen jaren hebben Carlo en Jasper 
gemerkt dat dit de juiste uitwerking heeft 
gehad. Dat horen ze bijvoorbeeld tijdens de vele 
bewonersavonden voor nieuwe deelplannen van 
de wijk.  

‘BEWONERS NODIGEN ME SPONTAAN UIT VOOR 
EEN RONDLEIDING BIJ HUN THUIS. DAT IS WEL 

BIJNA HET GROOTSTE COMPLIMENT DAT JE 
ALS ARCHITECT KUNT KRIJGEN.’

ARCHITECTEN

-12-
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Carlo: “Het is zo leuk om te horen hoe blij 
mensen zijn om hier te wonen. Dat het werkt 
wat we bedacht hebben. Maar ook om te horen 
hoe men zijn of haar nieuwe woning helemaal 
naar eigen wens heeft kunnen aanpassen 
en inrichten. Zo koos men bijvoorbeeld voor 
de optie van openslaande deuren en een 
kookeiland, in plaats van de traditionele 
raampartij met de keuken tegen de muur. 
Bewoners herkennen me ook en nodigen me 
uit voor een rondleiding bij hun thuis. Dat is 
wel bijna het grootste compliment dat je als 
architect kunt krijgen.”

In de elf jaar dat hun bureau ENZO 
architectuur & interieur®, gevestigd in een 
voormalige graansilo aan de Leimuiderdijk 
in Burgerveen, bestaat, hebben Carlo Abdul 
en Jasper van Rijn altijd een goed gevulde 
opdrachtenportefeuille gehad. Ze ontwierpen 
verschillende nieuwbouwprojecten in onder 
andere Haarlem, Heiloo en Hoofddorp. Van 
kantoren, ambulanceposten, restaurants, een 
kerkgebouw tot particuliere villa’s. 

Samen voor het beste resultaat
Kenmerkend voor de samenwerking met zowel 
het team van Building Twenty4 als met de 
gemeente Hillegom is dat iedereen hetzelfde 
hoge niveau nastreeft. Carlo: “De extra’s die 
een ontwerp net iets specialer maken, zijn 
behouden en daadwerkelijk gerealiseerd. Zoals 
de plantenbakken, de bankjes, de gemetselde 
bergingen, de luifels die niet alleen boven de 
deur zitten maar ook boven de naastgelegen 
openslaande deuren. Ook de gemeente streeft 
naar een hoog wooncomfort voor haar inwoners 
en heeft daarin haar eigen grenzen verlegd, 
zoals met het onderhoud van de bloemrijke 
borders. Het was een groot plezier om aan deze 
wijk te werken.”

‘HET IS ZO FIJN WONEN HIER, 
OMDAT DE WIJK BOORDEVOL EXTRA’S ZIT 

DIE HET WOONGENOT VERHOGEN.’

ARCHITECTEN

Leimuiderdijk 239 

2154 MN Burgerveen www.enzoarchitecten.nl info@enzoarchitecten.nl tel. +31(0)172 50 30 90 

Ook gaven ze tal 
van verouderde 
woonhuizen 
een complete 
metamorfose.

ENZO ARCHITECTUUR & INTERIEUR® 
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Dagelijks leven in Ringoevers
Ringoevers is groen, waterrijk en kleinschalig van opzet, maar de architecten bedachten nog 
meer slimme manieren om het dorpsgevoel en burencontact te bevorderen:

1
 dezelfde kwalitatief hoogwaardige materialen voor alle woningtypen, zodat alle huizen

 even mooi zijn: of je nu in een vrijstaande villa woont of in een startersappartement

2
 poortjes als verbinding tussen hofjes en autovrije straten maken de wijk een heerlijk

 speelterrein voor kinderen

3
 parkeerplaatsen op afstand van het huis, zodat je een stukje moet lopen en je buren 

 kunt tegenkomen

4
 geïntegreerde plantenbakken bij vrijwel alle woningen die naar eigen inzicht 

 gevuld worden, wat bijdraagt aan een vrolijk en levendig straatbeeld

5
 deuren met glas tot vloerniveau die bij de eerste zonnestralen opengezet kunnen 

 worden, waardoor kinderen makkelijk in en uit kunnen lopen



GROEN & 
WATERRIJK 
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Wonen aan 
de Meeroever
2-onder-1-kap woningen en 
4-onder-1-kap woningen 
BNR 301 t/m 312

-19--18-

DE  MEEROEVER

Zeer ruime woningen met diepe tuinen aan het water en parkeren op 
eigen terrein. De woningen zijn op de begane grond uit te breiden met 
een achter- of zijuitbouw, eventueel in combinatie met een garage. Op de 
eerste verdieping bevinden zich 3 tot 4 slaapkamers en een badkamer. 
De zolders zijn ruim en vrij in te delen. De woningen worden voorzien 
van een warmtepomp en zonnepanelen op de daken.
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DE  MEEROEVER

EERSTE VERDIEPING TWEEDE VERDIEPING

-20-

DE ACHTERDEUR UIT, DE TUIN DOOR 
EN EEN PLONS IN HET WATER. 

KINDEREN KUNNEN SPELEN MET HET 
BOOTJE IN DE VAART. 

BNR 301

• 4-onder-1-kap woning 
• woonoppervlakte 162 m2

• 3 slaapkamers en een vrij
 indeelbare zolder
• ruime tuin aan het water
• parkeren op eigen terrein
• optie: uitbouw

BNR 301

BEGANE GROND

Wonen 
aan de    
Meeroever
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EERSTE VERDIEPING TWEEDE VERDIEPING

BNR 302

• 4-onder-1-kap woning
• woonoppervlakte 157 m2

• 4 slaapkamers en een vrij 
 indeelbare zolder
• ruime tuin aan het water
• parkeren op eigen terrein
• optie: uitbouw

BNR 302

WANDEL DOOR DE PRACHTIGE WIJK 
RINGOEVERS WAAR GEEN HUIS 

HETZELFDE IS.

DE  MEEROEVER

BEGANE GROND
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EERSTE VERDIEPING TWEEDE VERDIEPING

BNR 307

• 4-onder-1-kap woning 
• woonoppervlakte 161 m2

• 3 slaapkamers en een vrij 
 indeelbare zolder
• ruime tuin aan het water
• 2 parkeerplaatsen
 op eigen terrein
• optie: uitbouw en garage

DE  MEEROEVER

BEGANE GROND

BNR 307

MAAK EEN PRAATJE MET 
DE BUURMAN DIE AAN 

HET VISSEN IS.



BNR 305

BNR 306

BNR 310
BNR 311

BNR 312

BNR 309

BNR 308
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BNR 307

DE  MEEROEVER
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EERSTE VERDIEPING TWEEDE VERDIEPING

BNR 311

• 2-onder-1-kap woning
• woonoppervlakte 151 m2

• 3 slaapkamers en een vrij
 indeelbare zolder
• ruime tuin aan water
• 2 parkeerplaatsen op 
 eigen terrein
• optie: uitbouw en garage

DE  MEEROEVER

BEGANE GROND

BNR 311

‘EET JE VANAVOND 
EEN HAPJE MEE? LOOP GERUST 

ACHTEROM.’



DE  MEEROEVER

BNR 311

BNR 312
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Wonen 
aan het 
Grespad

DE SFEER 
HIER IS HEEL 

PRETTIG

HET GRESPAD

Ruime woningen met een mogelijkheid voor uitbreiding met een 
achteruitbouw. Op de eerste verdieping bevinden zich 3 slaapkamers 
en een ruime badkamer. De zolders zijn vrij in te delen. De woningen 
worden voorzien van een warmtepomp en zonnepanelen op het dak.

Eengezinswoning BNR 313 t/m 319
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BEGANE GROND EERSTE VERDIEPING TWEEDE VERDIEPING

Wonen 
aan het    
Grespad

THUISKOMEN EN GENIETEN VAN 
DE GROENE OMGEVING.

BNR 317

• eengezinswoning 
• woonoppervlakte 108 m2

• 3 slaapkamers en een vrij 
 indeelbare zolder
• tuin op het zuid-oosten
• optie: uitbouw

HET  GRESPAD

BNR 317
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BEGANE GROND EERSTE VERDIEPING TWEEDE VERDIEPING

HET  GRESPAD

BNR 319

BNR 319

• hoekwoning met ruime tuin 
• woonoppervlakte 137 m2

• 3 slaapkamers en een vrij 
 indeelbare zolder
• tuin op het zuiden
• optie: uitbouw

ONTHAASTEN EN ONTSPANNEN
IN JE EIGEN WIJK.

Hoekwoning



Wonen in 
Havenzicht
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Appartementen BNR 320 t/m 329

Luxe appartementen met 1 of meerdere balkons. Ruime woonkamer met 
keuken en met 2 tot zelfs 4 slaapkamers en badkamer. 



HAVENZ ICHT
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HEERLIJK
THUISKOMEN

Het gebouw ligt iets verhoogd waardoor de appartementen op de begane 
grond vrij uitzicht hebben. De appartementen worden voorzien van een 
individuele warmtepomp en zonnepanelen op het dak.
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Wonen in 
Havenzicht

BNR 322BNR 321

• appartement op verhoogde begane grond 
• woonoppervlakte 113 m2

• 2 slaapkamers
• ruim balkon
• individuele berging in kelder

• appartement op verhoogde begane grond 
• woonoppervlakte 124 m2

• 3 slaapkamers
• ruime balkons
• individuele berging in kelder
  

HAVENZ ICHT

-43-
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HAVENZ ICHT
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BNR 329

• appartement op 3e verdieping 
• woonoppervlakte 132 m2

• 4 slaapkamers
• zeer ruim balkon
• extra hoogte onder nok
• individuele ruime berging
 in kelder

-47-

HAVENZ ICHT

BNR 329

WONEN MET UITZICHT
OVER DE HAVEN.

RUIMTE, LUXE, RUST EN 
ALLES GELIJKVLOERS MET 
EEN HEERLIJK BALKON.



Onze
makelaars
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Marleen van der Loo-Duineveld
“Wat een mooie wijk is de Ringoevers aan het 
worden! En wat wil iedereen graag op dit mooie 
plekje wonen.

Deelplan 1 tot en met 4 was in no-time uitverkocht, 
helaas hebben we toen veel mensen moeten 
teleurstellen. Gelukkig komt er in deelplan 5 weer 
een mooie mix aan woningen en appartementen. 
Ik weet zeker dat hier, voor diverse doelgroepen, 
hun droomhuis tussen zit.

De diversiteit van de woningen én de mogelijkheid 
om zoveel mogelijk van je eigen woonwensen 
te realiseren maakt dit project uniek! Of je wilt 
doorstromen naar een grotere woning met mooie 
tuin, of op zoek bent naar een fantastisch licht en 
ruim appartement: Ringoevers heeft het allemaal. 

Graag wil ik je op weg helpen om de eerste stappen 
in het nieuwbouwtraject te zetten en van jullie 
nieuwbouwhuis een thuis te maken.”

Remy Kok
“Alweer 5 jaar terug begonnen we aan een 
bijzondere uitdaging, na de crisis startten we met 
de verkoop van Ringoevers. Een hele nieuwe wijk 
voor Hillegom, wat later een regelrecht succes 
bleek te zijn. De architectuur en de locatie waren 
veel aansprekender dan wij vooraf hadden kunnen 
inschatten. Nu zijn we alweer bij de laatste fase 
van dit mooie project, met als bijzonder onderdeel 
het bijzondere, appartementencomplex dat recht 
tegenover de insteekhaven wordt gerealiseerd. 
Dit betekent voor ons als verkoopteam een 
nieuwe doelgroep en een nieuwe uitdaging om de 
laatste fase tot een verkoopsucces te maken! De 
samenwerking tussen de betrokken partijen was 
uitstekend en heeft bijgedragen tot het succes van 
deze nieuwe woonwijk. Daar mogen we beste een 
beetje trots op zijn!“

Bij het kopen van een nieuwbouwwoning komt heel wat kijken, 
het ligt net even anders dan de koop van een bestaande woning. 
Om iedereen zo goed mogelijk te kunnen helpen is voor project 
Ringoevers een team van makelaars samengesteld. Graag stellen 
wij de betrokken makelaars aan je voor.

De Heemborgh Makelaars zijn aangesloten 
bij de Nederlandse Vereniging van Makelaars 
(NVM). Het team van Heemborgh Makelaars 
bestaat voor project Ringoevers uit twee 
contactpersonen: Remy en Marleen. Remy Kok 
is als eigenaar van Heemborgh Hillegom veelal 
vroegtijdig betrokken bij de voorbereidingen 
van nieuwbouwprojecten in Hillegom. Marleen 
is de afgelopen jaren bij de verkoop van vele 
nieuwbouwprojecten in de regio betrokken 
geweest. 

MAKELAARS

Hoofdstraat 1422181 EH Hillegom0252 - 51 64 13hillegom@heemborgh.nl

HEEMBORGH HILLEGOM
REGIO BOLLENSTREEK-NOORD
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RECEPT VAN LINETTE

Ringoeverstaart
Biscuitdeeg: Verwarm de oven voor op 180 graden. Splits 
de eieren. Meng het eiwit met twee eetlepels koud water, 
vanillesuiker en de suiker. Klop dit op tot stijf eiwit. Roer 
rustig het eigeel door het mengsel. Zeef de bloem en het 
bakpoeder bij het mengsel en spatel dit voorzichtig door 
elkaar met plastic spatel (lucht moet in het deeg blijven). 
Doe het mengsel in de taartvorm en strijk het glad. 
Zet het in de oven voor circa 15 – 18 minuten. Daarna 
afkoelen en dwars doormidden snijden in twee gelijke 
ronden.

Vulling: Roer de kwark, suiker, citroenrasp en wat 
cirtroensap van 1 citroen door elkaar. Laat 6 blaadjes 
gelatine weken in water. Water eruit knijpen. Dan de 
gelatineblaadjes in een pannetje met enkele lepels 
limoncello, citroensap of water oplossen en verwarmen. 
Niet te warm maken, dan werkt de gelatine niet meer 
goed. In gelijke delen bij kwarkmengsel doen. Dat heet 
ook wel ‘familie maken’.

Klop de slagroom stijf en roer deze dan door het 
kwarkmengsel. Smeer dit op de onderste taartbodem met 
de taartring eromheen. Bovenste biscuitdeeg erop leggen. 

Citroenglazuur: Meng de poedersuiker en het citroensap 
door elkaar. Op de bovenste cake laag smeren met 
kwastje. Daarna taart in koelkast minstens twee uur 
wegzetten. Poedersuiker erover strooien en eet smakelijk!
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Ringoeverstaart
Benodigdheden
•  Ronde taartvorm Ø 24cm

Biscuitdeeg:
•  2 eieren
•  1 zakje vanillesuiker
•  100 gram suiker
•  100 gram bloem
•  1 tl bakpoeder

Vulling:
•  500 gram kwark
•  400 ml slagroom
•  150 gram suiker
•  1 citroen
•  6 blaadjes gelatine
•  limoncello of citroensap

Citroenglazuur:
•  100 gram poedersuiker
•  30 ml citroensap

T I P

Linette Pielkenrood - van Mechelen
“Mensen helpen bij het vinden van een woning 
die precies bij hen past. Daaruit haal ik mijn 
grootste voldoening. Zo heb ik in de loop van 
vele jaren al honderden mensen blij kunnen 
maken. Ook met de woningen van het project 
Ringoevers in Hillegom heb ik een gelukkige 
match kunnen maken met veel blije mensen. 
Met het laatste deelplan van Ringoevers 
komen er weer schitterende, nieuwe woningen 
beschikbaar voor woningzoekenden. Het 
prachtige woonproject, omringd door groen en 
water, ligt gunstig ten opzichte van het gezellige 
dorpscentrum met prima verbindingen naar 
grote steden als Amsterdam, Haarlem, Leiden 
en Den Haag. Huizen in de sfeer van buiten 
wonen, met voorzieningen als winkels en 
scholen op loopafstand. Waar vind je dat nog 
in het westen van ons land, te midden van de 
economische en culturele bedrijvigheid van de 
Randstad? Net als bij de eerder gerealiseerde 
deelplannen ga ik weer mijn uiterste best doen 
om woningzoekenden gelukkig te maken.
Want mijn hart ligt nog steeds bij dit prachtige 
woonproject.”

PIELKENROOD VASTGOED
Linette Pielkenrood–van Mechelen 
werd in 1999 beëdigd als makelaar. 
Zij was achtereenvolgens directeur 
van een makelaarskantoor en een 
vastgoedonderneming. Nu werkt Linette 
bij nieuwbouwprojecten als zelfstandig 
vastgoedadviseur. Praktisch ingesteld, 
communicatief, effi  ciënt en doelgericht, stelt 
zij altijd het belang van de klant voorop. 
Ze is bovendien ervaren, professioneel en 
servicegericht. Eigenschappen die Linette 
maken tot de ideale persoon om je te 
begeleiden in het aankoopproces van een 
nieuwe woning.

Leeghwaterstraat 21541 LT Koog aan de Zaan06-51034508linette@pielkenroodvastgoed.nlwww.pielkenroodvastgoed.nl
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HET IS 
HIER KNUS 

WONEN
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Na 15 jaar Nieuw-Vennep besloten jullie 
het roer om te gooien?
Harriët: “Onze kinderen zijn daar opgegroeid en 
we hebben het er ontzettend naar ons zin gehad. 
Maar we kwamen op het punt dat we moesten 
kiezen: de woning aanpassen naar de wensen 
van nu of iets compleet nieuws doen? En toen 
kwam dit project op ons pad. Dat mijn vader hier 
altijd gewerkt heeft, vonden we heel bijzonder 
natuurlijk. Hij is zelf apetrots en heeft al zijn 
oud-collega’s ingeseind dat zijn dochter hier is 
gaan wonen, haha. Maar het soort huis en de 
ligging aan het water, met tuin op het zuiden, 
was voor ons doorslaggevend.”

Lex: “Twee jaar voor de start van de bouw, 
stonden we al als geïnteresseerden op 
nieuwsbrieven ingeschreven. Dan deden we mee 
aan enquêtes met vragen welke type woningen 
onze voorkeur had. Modern, klassiek… We waren 
er al redelijk mee bezig. Met de verkoopdagen 
in aantocht, dacht ik: laten we eens gaan kijken. 
Aan de overkant van het water hebben we 
eerst bomen geteld om te berekenen waar we 
ongeveer uit wilden komen en van de makelaars 
mochten we een kijkje nemen op het terrein. We 
kwamen toen hier op deze plek ergens uit. Op 
hoop van zegen besloten we ons in te schrijven, 
en diezelfde week werden we gebeld: u bent de 
winnaar van de woning van uw eerste keuze!”

En toen kwam het vervolgtraject.
Lex: “Nadat we de bouwplannen hadden gezien 
en hier aan de Ringvaart hadden gestaan waren 
we ervan overtuigd: dit is toch wel heel gaaf. 
Alleen je koopt het terwijl er letterlijk niks is. 
Het is een kale vlakte, de hele zichtlijn die je 
nu hebt, dat was modderachtige grond met een 
paaltje links en rechts.”

Harriët: “Het is ook echt spannend, je koopt 
het vanaf scratch. Je moet het proberen te 
visualiseren en daar hebben de animaties van 
de architecten van ENZO zeker bij geholpen. Die 
waren zo waarheidsgetrouw. Als je die nu bekijkt 
en je gaat daar aan de overkant van de Ringvaart 
staan… Dan is het exact zoals op die animaties, 
waanzinnig knap.” 

Werkten jullie samen met jullie mede 
nieuwe buurtbewoners?
Lex: “Dat is het leuke aan een nieuwbouwwijk. 
Het is net een brugklas op school: iedereen 
begint opnieuw, en je begint allemaal tege-
lijk. Je gaat daarmee toch een band aan. In het 
voortraject al. Je wisselt in de aanbouw van de 
woningen handige contacten met elkaar uit. En 
je loopt eens bij elkaar naar binnen om te zien 
welke keuzes zij maken. De vloer die hier nu ligt 
is gelegd door hetzelfde mannetje van een paar 
deuren verderop. En die hebben we ook weer ge-
tipt aan iemand die in deelplan 3 is gaan wonen.”

De bewoners van Beekoever 26, Lex Veltman, zijn vrouw Harriët en hun twee 
kinderen Thijs (21) en Sanne (19), hebben een wel heel speciale band met het 
Ringoevers terrein. De vader van de geboren en getogen Hillegomse Harriët 
heeft zijn hele werkbare leven bij HWZ (Hollandse Wegenbouw Zanen) gewerkt, 
en hun huis staat precies op het terrein van dat bedrijf. Lex en Harriët vertellen 
graag meer over hun keuze voor Ringoevers, die bijzondere band met de locatie 
én hoe het wonen hier bevalt.

‘Dat mijn vader 
hier altijd 
gewerkt heeft, 
vonden we 
heel bijzonder 
natuurlijk.’

VERKOCHT!
HARRIET & LEX VELTMAN
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Harriët: “Het zorgt voor verbinding onderling, 
je moet allemaal dezelfde stappen nemen en 
keuzes maken. Dan ga je met de tuin aan de slag 
en kijk je samen: wat voor schutting willen jullie 
of gaan we voor een haag als erfafscheiding?”

Aan de slag
Lex: “Tijdens de bouw is de flexibiliteit van de 
bouwer voor ons altijd van belang geweest. 
Kunnen ze de wensen die we hebben ook 
inwilligen?”

Harriët: “We hadden hierin heel veel keuze. 
Qua deuren, qua trapafwerking. Er was zoveel 
mogelijk. In eerste instantie zat hier een 
inpandige garage ingetekend. Die wilden wij 
doorbreken, om een grotere woonkamer te 
creëren. Maar er zou een constructie van die 
garage in de kamer zichtbaar blijven. Dat hield 
in dat het optisch toch twee verschillende 
ruimtes bleven, dat wilden wij niet. Na veel 
wikken en wegen besloten we, met pijn in 
ons hart, van de koop af te zien. Linette (van 
Pielkenrood Vastgoed Makelaars) bleek echter 
goed nieuws te hebben: er was besloten een 
staalconstructie te maken waardoor die 
afscheiding niet meer zichtbaar was. Toen zijn 
we er toch voor gegaan. Zij heeft ons hierbij heel 
erg goed begeleid.” 

Is het fijn wonen in een plaats als 
Hillegom?
Lex: “In Nieuw-Vennep was alles nieuwbouw. De 
winkelcentra, woningen, faciliteiten. Daarmee 
is het heel praktisch, maar gezellig? Het is niet 
heel authentiek. In tegenstelling tot Hillegom, 
met een oude dorpskern, een eigen kerk, een 
barretje et cetera. Dat heeft zo zijn charme. Het 
voelt hier veel knusser.”

Harriët: “Qua uitvalswegen zit je hier perfect, je 
zit zo op de A4. Je bent heel dichtbij Hoofddorp 
en Haarlem, maar ook qua bus- en treinverkeer 
kom je hier niets tekort. En dan heb je natuurlijk 
ook nog de stranden op een steenworp afstand. 
Ik ben gek op het strand en wilde graag bij 
Noordwijk of Zandvoort in de buurt wonen. In 
Noordwijk ben ik ook regelmatig te vinden. 
Dat vind ik zo heerlijk. Met een half uurtje 
ben je met de auto op het strand. Met de fiets 
kan ook natuurlijk, je zit hier heel dicht op het 
duingebied.”

Wat is kenmerkend aan de sfeer hier in 
de buurt?
Harriët: “Het is heel vriendelijk en sociaal, 
mensen kennen elkaar. De buurt bestaat uit een 
fijne mix van mensen, waaronder veel gezinnen 
met kleine kinderen en hier aan onze kant wat 
meer mensen van onze leeftijd. We hebben 
regelmatig borreltjes bij elkaar en langs de 
Loshaven zie je ook wel eens straatbarbecues 
met de buurt. In de zomer springt iedereen 
lekker voor verkoeling in het water. Heerlijk, 
dan zitten we ’s avonds samen te genieten op 
onze steiger. En bij vakanties heb je als buren 
vaak elkaars sleutel, zodat je de containers 
buiten kunt zetten. Er heerst een grote mate van 
onderling vertrouwen.”

Lex: “We hebben ook een soort eigen 
Prinsengrachtconcert, hier aan De Beek. Een 
buurvrouw zingt en heeft nu al een paar jaar 
een tuinconcert georganiseerd. Met haar eigen 
band, iedereen neemt wat mee om te borrelen. 
Heel gezellig, er komen dan ook mensen die hun 
bootje aanleggen om mee te genieten.”

En de speciale familieband met het 
Ringoevers-terrein stopt hier niet toch?
Lex: “Zeker niet. Onze zoon Thijs heeft namelijk 
een appartement gekocht in deelplan 4. En 
je raadt nooit wie erop exact die plek ooit 
werkzaam was…”

Harriët: “Lex!”
 
Lees hier meer over in het aparte interview met zoon 
Thijs Veltman (zie pagina 58 t/m 60).

‘DE BUURT BESTAAT UIT
 EEN FIJNE MIX VAN MENSEN.’

VERKOCHT!



RONDJE MET MARLEEN

Fiets mee!
Buiten het gezellige centrum van Hillegom, de sportverenigingen en 
speeltuintjes, is er in de nabije omgeving genoeg te doen. In het voorjaar staan 
de wereldwijd bekende bloembollenvelden van de Bollenstreek volop in bloei.

Ook in de andere jaargetijden is er genoeg recreatie te vinden in de omgeving. 
Het strand, de duinen, Oosterduinsemeer, Keukenhofbos en kinderboerderij 
liggen allen op fi etsafstand van Hillegom. 

T I P

Het rondje begint in de centrum van Hillegom bij 
de ‘Oude Pomp’ knooppunt 13 . Hier bevinden 
zich gezellige terrasjes om je fi etstocht te 
beginnen. 

Via de knooppunten 11 en 44 fi ets je in het 
voorjaar meteen door alle in bloei staande 
bollenvelden. 

Halverwege tussen de knooppunten 44 en 
06 kom je door de duinen. Met de vele vogels, 

vlinders en herten is hier altijd wat te zien. 

Bij knooppunt 31 ben je bij het strand van 
Langevelderslag. Een mooi moment om even uit 
te rusten, iets te drinken en lekker uit te waaien 
aan zee. Vergeet dus vooral je emmertje niet mee 
te nemen om schelpen te gaan zoeken!

Op de fi ets gestapt richting knooppunt 86 fi ets 
je weer door de duinen heen en kom je richting 

knooppunt 47 langs het Oosterduinse meer, ook 
wel het Comomeer genoemd. 
We zijn alweer aardig op de weg terug richting 
Hillegom. Bij knooppunt 48 staat een 
watertappunt. Goed moment om even je fl esje 
water bij te vullen!

Net voordat je bij knooppunt 40 linksaf de 
Loosterweg opslaat, heb je aan je rechterhand 
het Kasteel Keukenhof met het bos en de 
kinderboerderij ‘de Poelepetaat’. Zeker de moeite 
waard om even te gaan kijken en de geitjes en 
konijnen te aaien. Ook is hier gedurende het 
gehele jaar van alles te doen. 

Via het knooppunt 28  rijd je opnieuw langs de 
bollenvelden en ben je weer terug in het centrum 
van Hillegom bij knooppunt 13 . 
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28 Via het fi etsknooppunten netwerk heb je in nog geen 25 kilometer alle bovengenoemde bezienswaardigheden gezien. Maak alvast kennis met je nieuwe woon-omgeving!



VERKOCHT!
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EERSTE EIGEN 
APPARTEMENT
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Je woont nog niet zolang in de 
Ringoevers, maar dat bevalt dus goed?
“Ha ja, dat moet wel hè, nu ik hier zelf ook een 
woning heb gekocht. Het bevalt inderdaad 
heel goed. Maar het is eigenlijk meer toeval 
geweest dat ik straks uitgerekend hier op 
mezelf woon. Het bleef altijd wat lastig als ik 
me oriënteerde op zelfstandig wonen. Je zit of 
meteen in een groot huis, of je komt toch snel 
in een appartement in een soort flat terecht. 
Met overal buren om je heen, dat trok me niet 
zo. En toen kwam deze optie voorbij. We zijn 
meteen gaan kijken of dit iets voor me was, 
omdat dit veel minder standaard is dan de 
meeste appartementen. Het mooie aan de 
bouwstijl is bijvoorbeeld dat het van buiten 
op een eengezinswoning lijkt, en niet op een 
appartementencomplex.”

Je bent er relatief vroeg bij wat betreft 
het kopen van een eigen woning. 
“Klopt. Begin 20 is voor de meesten vrij jong. 
Er zijn leeftijdsgenoten die eerst willen huren. 
Ik denk dat het heel erg afhangt van je huidige 
situatie: hoe sta je in het leven? Studeer je nog 
of werk je bijvoorbeeld al? Ook omdat ik deze 
fulltimebaan heb, zie ik dit als een stap die 
stabiliteit en meer zelfstandigheid geeft. Het is 
ook een stuk verantwoordelijkheid die je moet 
kunnen en willen nemen. En durven nemen. 
Toen ik destijds moest tekenen voelde ik die 

spanning ook wel een beetje hoor. Van, poeh 
ik ben nog maar net 21. Maar omdat het een 
nieuwbouwproject is, kan ik er naartoe groeien. 
Ik heb alle tijd om het voor te bereiden en te 
plannen. En eerlijk is eerlijk: ik heb geluk gehad 
met de rente die redelijk gunstig was.”

Was huren voor jou ooit een serieuze 
optie?
“Ik werk 40 uur in de week, met onregelmatige 
diensten. Soms moet ik om 6.00 uur ’s ochtends 
de deur uit, of ik kom pas heel laat thuis. Ik heb 
overwogen om met een goede vriend te gaan 
huren, maar hij heeft een heel ander ritme. Hij is 
bijvoorbeeld standaard elk weekend vrij. Hij kan 
op vrijdagavond lekker biertjes gaan drinken en 
pas in de vroege uurtjes thuiskomen. Als ik dan 
die ochtend vroege dienst heb en daar wakker 
van word, dat is gewoon niet prettig. Omgekeerd 
moet je dan ook de hele tijd met zijn ritme 
rekening houden, met mijn leven nu was dat 
gewoon niet ideaal.”

Het is wel handig dat je ouders zo bekend 
zijn met het Ringoevers nieuwbouw- 
project.
“Super handig, ik had veel aan al hun ervaring 
en kennis. Ze wisten precies waar ik op moest 
letten bij de keuzes die ik moest maken en zij 
kenden de bouwer en andere betrokken partijen 
natuurlijk al. Tot nu toe heb ik trouwens alleen 

Thijs Veltman (21 jaar) werkt 40 uur per week bij KLM als vliegtuigmonteur. Hij 
woont nu nog met zus Sanne bij ouders Lex en Harriët Veltman in deelplan 1 (zie ook 
pagina 50), maar hij heeft een bovenwoning gekocht in Ringoevers deelplan 4. Daar 
waar de plek van zijn ouderlijk huis een link heeft met de opa van Thijs, staat het 
toekomstige appartement van Thijs op voormalig Ringvaart terrein. Wat onderdeel 
was van het bedrijf Cementbouw, waar vader Lex zelf aan verbonden is geweest. Ook 
Thijs doet graag een boekje open over zijn keuze voor Ringoevers en zijn eerste eigen 
appartement: een bovenwoning in Het Baken. 

THIJS VELTMAN

Net als zijn ouders: 
een eigen woning in 
Ringoevers
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maar vrije neutrale keuzes gemaakt. Toch heb 
ik bijvoorbeeld mijn hele keuken in taupe met 
grijstinten en matzwarte accenten uitgekozen. 
Puur omdat ik dacht: ik ben een jonge gozer, 
het mag wel een beetje stoer zijn. Als een 
toekomstige koper de kleur niet mooi vindt, 
dan kunnen ze het zo een andere kleur geven. 
Dat heb ik wel in mijn achterhoofd gehouden, 
dat kijkers, als ik het appartement over een 
aantal jaar zou willen verkopen, niet bij het 
binnenstappen denken: wat is dit voor een gekke 
toestand? Daar ben ik wel mee bezig, net als 
met het mixen van bepaalde stijlen. Ik zoek een 
beetje het stoere op, in combinatie met modern 
en klassiek.”

Heb je een idee wie je buren worden? 
“Ik heb al een aantal mensen uit het 
appartementencomplex de hand geschud, toen 
de eerste paal geslagen werd. En verder weet 
ik dat in deelplan 4 een leuke mengelmoes van 
aan mensen komt wonen. Van jong tot oud, 
waarbij in mijn complex vooral veel jongere 
mensen gaan wonen. De mix van mensen qua 
leeftijd, gezinnen met kleinere kinderen maar 
ook mensen die al met pensioen zijn, geven een 
leuke, afwisselende invulling aan de buurt.”

Het is toch bijzonder, dat je zo vlak bij je 
familie blijft wonen.
“Ja ik ga het huis uit, maar toch ook weer niet. 
Ik blijf mijn familie om de hoek houden. Ik krijg 
daar wel lekker twee keer de ruimte die ik nu bij 
mijn ouders op zolder heb, mét een eigen balkon. 
En straks kan ik gewoon vrienden uitnodigen 
wanneer ik maar wil, ik hoef geen rekening meer 
met mijn ouders te houden.”

Waar kijk je het meest naar uit?
“Ik kijk er heel erg naar uit dat het totaalplaatje 
klaar is. Als ik terugkijk wat ik allemaal al rond 

heb en even die foto’s doorneem van alles wat 
ik heb uitgezocht, dan ben ik trots. Ik moet de 
neiging echt onderdrukken om niet steeds mijn 
telefoon aan iedereen te laten zien, ‘kijk, dit 
wordt mijn douche!’. Wat een heleboel moeders 
hebben met hun pasgeboren baby, dat heb ik 
dan met mijn huis en de tegels die ik daarvoor 
heb uitgezocht. Haha.”

En hoe zie je de toekomst voor je?
Thijs: “Ik heb heel veel zin om straks lekker in 
mijn eigen appartement te gaan wonen. En, als 
de geschiedenis zich gaat herhalen dan zullen 
mijn kinderen later wel op Schiphol-Oost gaan 
wonen!”

IN DEZE
BUURT

‘IK HEB HEEL VEEL ZIN OM 
STRAKS LEKKER IN MIJN EIGEN 

APPARTEMENT TE GAAN WONEN.’

VERKOCHT!
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T I P
Zoals de naam van het plan al zegt: deze prachtige wijk is omringd door 
‘oevers’. De oevers geven verbinding met het water, dat op zijn beurt verbinding 
geeft met het mooie gebied waarin Hillegom is gelegen. Als waterliefhebber wil 
ik je graag op een boottocht vanaf de Ringoevers meenemen.

‘Niks mooier dan 
de rust van het 
water opzoeken.’

Voordat de tocht begint: eerst een stukje historie 
over het water rondom Hillegom. Hillegom ligt 
tussen de Ringvaart van de Haarlemmermeer 
en de Leidsevaart. De Ringvaart is na het 
droogmalen in 1848 van de Haarlemmermeer 
ontstaan. Daarvoor was er een overgang van 
duingebied naar moeras en het grote water van 
de Haarlemmermeer. Aan de westzijde vind je 
de Leidsevaart ofwel de Haarlemmertrekvaart, 
dat in 1657 na enkele jaren graven gereed 
was en langs de diverse buitenplaatsen en 
landhuizen een belangrijke vaarverbinding 
vormt tussen Haarlem en Leiden. Tussen 
deze vaarverbindingen ligt de mooie 
Hillegommerbeek, ook wel Oude Beek genoemd. 
Dit is als een oud beekje ontstaan vanuit het 
duingebied. Later vonden er langs deze beek tal 
van bedrijfsactiviteiten plaats. 

Nu zijn veel van deze bedrijfsactiviteiten 
gestopt en wordt het mooie water rondom 
Hillegom grotendeels gebruikt voor recreatie. 
Graag neem ik je mee op een vaartocht door 
een boeiend gebied. Met een boot met niet al 
te hoge kruiphoogte (ca. 2 meter) is deze route 
uitstekend af te leggen en perfect voor een 
zonnige dag!

Vanuit de insteekhaven in de Ringoevers, 
knooppunt 51 , ga je stuurboord uit, richting het 
centrum van Hillegom en passeer je daarbij de 
Hillegomse passantenhaven en iets verder aan 
de rechterzijde het Hillegomse hof. Vaar onder 
de Beekbrug door en passeer een mooi stukje 
oud Hillegom, de Beekkade. Je hebt zicht op de 
prachtige Maartenskerk, waarbij je de houten 

ophaalbrug zelf kan bedienen (nadat je de sleutel 
opgehaald hebt bij de sleutelhouder). Vervolg 
de tocht onder de Van den Endelaan door, met 
aan de linkerzijde het fi etspad langs de Oude 
Beek en de authentieke ijzeren (Kwakel) brug. 
Dit fi ets/wandelpad loopt al kronkelend door 
de prachtige bollenvelden. De vaarroute voert 
vervolgens over de Nieuwe Beek. Hier bekijk 
je aan de rechterzijde de fraaie tuinen van de 
woningen aan de Wilhelminalaan. Op links zie 
je de ‘Armentuin’, waarvan de pachtopbrengst 
voor armlastigen was, met aan het einde de 
historische Hippelaarsbrug uit 1747. Deze stenen 
brug is in opdracht van Jan Six II gebouwd, 
een Amsterdamse koopman die ook de Nieuwe 
Beek liet graven omdat de Oude Beek te veel 
verzand was. Vanaf dat moment kon tol worden 
geheven. Onder het spoor door, dat stamt uit 
1848 (Haarlem-Leiden) kom je op de Leidsevaart 
en start de ‘Bollenroute’, knooppunt 20 . 

VAREN MET REMY

De Bollenroute, die door het Sloepennetwerk is 
uitgezet, voert verder over de Leidsevaart, via 
het Oegstgeesterkanaal naar de Kagerplassen, 
knooppunt 43 . Hierbij passeer je de prachtige 
Warmonder Leede, fraaie oevers met riet, 
polders en diverse molens en kun je van 
echt Hollandse plaatjes genieten. Aan de 
noordzijde van dit plassengebied bevindt zich 
het bijzondere Kaagdorp (ook wel Kaageiland) 
met aan de Buitenkaag het Gemaal Leeghwater, 
knooppunt 30 .

‘Met aan het einde 
de historische

 Hippelaarsbrug uit 1747.’
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51 0 m  0.00 uur

20 3,2 km  0.27 uur

59 10,4 km  0.28 uur

31 12,9 km  0.50 uur

23 17,5 km  2.30 uur

43 17,9 km  2.33 uur

22 21,5 km  3.04 uur

34 22,2 km  3.10 uur

41 23,8 km 3.24 uur

30 25,3 km  3.36 uur

51 34,0 km  4.51 uur

VAREN MET REMY

Hier kom je op de Ringvaart van de Haarlemmermeer en na 
enkele bruggen in Hillegom terecht, waar je vanaf het water 
prachtig zicht hebt op Ringoevers. De gehele route heeft een 
lengte van circa 34 km en een vaartijd van zo’n 5 uur. Maar 
het is beslist de moeite waard om langs deze mooie route een 
stop te maken, waardoor je iets langer onderweg bent.

Er zijn ook mooie vaartochtjes te ondernemen richting 
Haarlem, waarbij je via de Ringvaart het prachtige Spaarne 
afvaart, richting het oude stadscentrum van deze stad. Hier 
kun je binnen een uur varen aanleggen voor een museum-, 
winkel- of terrasbezoek. Voor de terugtocht kun je ook voor 
de route over de Leidsevaart kiezen.

JE BEGINT HIER

-65-

T I P

‘Na enkele bruggen
 kom je weer uit in Hillegom   
 en heb je prachtig uitzicht op 
 de Ringoevers.’ 

 Veel vaarplezier toegewenst!



UIT HET 
ARCHIEF

-67--66-

Foto van voormalig betonfabriek ‘De Ringvaart’
Foto: Huub van ‘t Pad Bosch
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Kooplieden en bestuurders uit Den Haag 
en Amsterdam lieten in de zeventiende 
en achttiende eeuw in Hillegom prachtige 
buitenplaatsen bouwen. Rond 1800 trad echter 
het verval in, vrijwel alle buitenplaatsen zijn in 
de loop der tijd gesloopt. Buitenplaats ’t Hof, ooit 
eigendom van de familie Six, is echter bewaard 
gebleven en dit rijksmonument is nu in gebruik 
als gemeentehuis. 

Een duik 
in de historie
van Hillegom

1943-1944

Hillegom is in de vroege middeleeuwen rond de Maartenskerk, ‘t Hof van 
Hillegom en de Houttuin ontstaan. De inwoners van Hillegom hielden zich toen 
vooral met akkerbouw en veeteelt bezig. De teelt van groenten, fruit en kruiden 
was in die tijd erg belangrijk en er voeren dagelijks schuiten van Hillegom naar 
de Amsterdamse en Leidse markt.

De wijk Ringoevers staat op historische grond. In 1934 werd de N.V. Betonfabriek De Ringvaart 
opgericht door wegenbouwer P. Zanen en ir. C. Smits. De voormalige betonfabriek had een groot 
bedrijfsterrein aan de Meerlaan, met een eigen haven die vanaf de Ringvaart te bereiken was. Het 
bedrijf was gespecialiseerd in de productie van heipalen, die op lange vrachtwagens door Hillegom 
werden vervoerd. Later kwam er een betonmortelcentrale en reden er betonmixers door de hele 
streek. Ook had het bedrijf een bouwmaterialenhandel. In de jaren ’80 kwam de betonfabriek in 

handen van Cementbouw Cruquius. In 2006 
werd de fabriek gesloten en is het hele complex 
binnen 5 jaar ontmanteld. Straatnamen 
in de huidige Ringoeverswijk houden de 
geschiedenis van deze plek levend, zo vind 
je hier onder meer  Mortelhof, Ringvaartlaan, 
Loshaven en Grinthof.

De betonfabriek De Ringvaart

De grootschalige bloembollencultuur waar 
Hillegom om bekend staat, dateert uit 
halverwege de negentiende eeuw. De toename 
van de bloembollenteelt liep gelijk op met 
de zandafgravingen. Er bleef na afgravingen 
zandgrond over, ook wel ‘geestgronden’ 
genoemd, die zeer geschikt bleek voor de 
bloembollenteelt. Deze teelt bracht de streek 
grote welvaart. In 1904 verscheen met de 
kalkzandsteenfabriek Arnoud de eerste 
industrie. Dit leverde nieuwe afgravingen 
én nieuw bollenland op. In de loop van de 
twintigste eeuw vestigden zich hier een aantal 
andere industrieën, zoals de betonfabriek De 
Ringvaart.

Hillegom is door de jaren heen uitgegroeid 
tot een gewilde woonplaats. In 1920 telde 
de gemeente nog 9000 inwoners, dit aantal 
was in 2019 gestegen tot bijna 22.000. De 
gunstige ligging tussen Haarlem, Leiden en 
Amsterdam, de goede infrastructuur en prettige 
leefomgeving spelen hier ook vandaag de dag 
nog steeds een belangrijke rol in.

Gezicht op de buitenplaats Treslong bij Hillegom achttiende eeuw

H ISTOR IE
De geschiedenis levend houden

Hillegom heeft een actieve 
historische organisatie. 
De vrijwilligersorganisatie 
Stichting Vrienden van 
Oud Hillegom is in 1990 
opgericht, met als doel 
het behouden, zo nodig 
herstellen en verbeteren 

van natuur, landschap, woonomgeving, 
monumenten en beeldbepalende panden in 
Hillegom. Bovendien wil de stichting het besef 
bevorderen dat iedere Hillegommer hiervoor 
medeverantwoordelijk is. In de 29 jaar van haar 
bestaan heeft de stichting veel werk kunnen 
verrichten om deze doelen te behalen, met 
veel enthousiasme van de inmiddels ruim 60 
vrijwilligers en de steun van meer dan 1.100 
donateurs.

Iedereen is welkom bij de Vrienden in het 
sfeervolle onderkomen op Kwekerij Veelzorg 
aan Stationsweg 131. Iedere dinsdagavond is het 
archief en documentatiecentrum geopend van 
19.30-21.30 uur, net als elke eerste dinsdagmiddag 
van de maand van 14.00-15.30 uur.

-69-

Clubhuis van de Vrienden van Oud HillegomFo
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PAUL MAARSE

Je staat op het punt een woning te kopen in de prachtige 
Ringoevers. Waar je bij een bestaande woning uitgebreid rond kunt 
lopen en kijken, is dit bij een nieuwbouwwoning een ander verhaal. 
Daarom staat Paul Maarse, de woningadviseur van Building 
Twenty4, tijdens het hele bouwproces voor je klaar. Voor al je 
vragen, wensen en adviezen!

Zorgeloos kopen
Sinds de start van de Ringoevers in 2015 is 
Paul bij het project betrokken. Net als bij de 
voorgaande Ringoevers deelplannen, is hij 
tijdens het bouwproces van deelplan 5 hét 
aanspreekpunt voor de kopers. In zijn rol als 
woningadviseur begeleidt Paul alle bewoners 
van de Ringoevers om van hun nieuwe woning 
een eigen paleisje te maken. 

“Zodra de kopers het voorlopig koopcontract 
hebben getekend kom ik in beeld. We 
bespreken welke keuzes en wensen er zijn 
voor de woning en ik zorg ervoor dat dit 
allemaal tijdens de bouw wordt uitgevoerd. 
Zodat je je als koper nergens zorgen over hoeft 
te maken,” licht Paul toe.

De badkamer en keuken van je dromen
Van extra stopcontacten of lichtpunten, tot 
een andere kamerindeling, garage of uitbouw: 
binnen Ringoevers is voor jou als koper heel 
veel mogelijk. Onze woningadviseur neemt de 
verschillende opties, inclusief prijzen, met je 
door en helpt bij het maken van je keuzes. De 
woningen worden uitgerust met sanitair en 
tegels, maar het staat je als koper volledig vrij 
om voor andere opties bij de projectshowroom 
te kiezen. Zodat je jouw ideale badkamer en 
toiletruimte van tegel tot kraan zelf kunt 
creëren. “Een andere indeling of de badkamer 
vergroten voor een bad en douche apart? Ook 
dat kan,” aldus Paul.

Voor het samenstellen van de keuken van 
je dromen kun je terecht bij de speciale 
keukenshowroom van Ringoevers. De keuken 
kies je volledig naar eigen wens en smaak 
uit, waarbij je ook het advies van onze 
woningadviseur kunt inwinnen. Hierdoor kun 

WONINGADV IES

Creëer je droomhuis 
samen met onze 
woningadviseur

je na de sleuteloverdracht binnen no-time 
met je eigen nieuwe keuken aan de slag.

De wijk waar iedereen wil wonen
Op de vraag of de Ringoevers na al die jaren 
als zijn eigen buurt aanvoelt, antwoordt 
Paul: “Ik kan in de Ringoevers eigenlijk niet 
meer anoniem over straat, ik ken iedereen 
en iedereen kent mij. Een kort wandelingetje 
door de wijk is er niet meer bij. Voor ik het 
weet spreken huidige bewoners me aan, 
omdat ze voor hun dochter, broer of oom 
willen weten wanneer het volgende deelplan 
in de verkoop gaat. Iedereen wil hier graag 
wonen.”

En dat begrijpt hij heel goed, de Ringoevers 
laat zich het best omschrijven als een 
unieke, gemoedelijke buurt met een eigen 
identiteit. “Mijn werkplek bevindt zich 
middenin de wijk. Aan het water aan de 
Loshaven, tussen deelplan 1 en 3 in. Als het 
hoogzomer is, zwemmen bewoners dagelijks 
’s ochtends een stukje in de Loshaven. Ik 
zie hen daar het water inspringen en even 
op en neer zwemmen naar de brug over de 
Hillegommerbeek.”

Volledig gasloos
De woningen van de verschillende 
deelplannen zijn meegegroeid met de 
huidige ontwikkelingen. Vanaf deelplan 
2 zijn zonnepanelen en vloerverwarming 
standaard onderdeel van de woningen, voor 
deelplan 5 geldt dat ze volledig gasloos 
worden opgeleverd. Ook kun je kiezen voor 
extra zonnepanelen, om op die manier 
je woning extra te verduurzamen. De 
woningadviseur vertelt je graag meer over de 
specifieke voordelen.
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MICHAEL SNEL

FINANCIEEL ADVISEUR

M.SNEL@BORGHHAVE.NL

BorghHave

Wil je verzekerd zijn van een 
deskundig hypotheekadvies?

Een zoektocht naar de ideale hypotheek voor je 
nieuwbouwwoning, is geen alledaagse bezigheid. 
Welke hypotheekvormen zijn er allemaal en aan 
welke specifi eke wensen moet de hypotheek 
voldoen? Dan is er één plek waar je die zoektocht het 
beste kunt beginnen. Een plek waar je door middel 
van een persoonlijk gesprek een hypotheek op maat 
krijgt: BorghHave!

Bij BorghHave tref je erkende hypotheekadviseurs 
die, afhankelijk van het doel van jouw hypotheek 
en je persoonlijke wensen, bepalen welke 
hypotheekvorm voor jou de beste oplossing is. Nu en 
in de toekomst. 

Wij werken samen met alle hypotheek-verstrekkers. 
Voor nieuwbouwwoningen kunnen wij een scherpe 
rente en goede voorwaarden aanbieden.
  

EEN KLANT AAN HET WOORD

“In die tijd hebben wij ons ingeschreven 
voor het project Ringoevers, deelplan 3. 
Op dat moment waren wij nog eigenaar 
van een appartement in Hillegom. Wij 
hadden geen zicht in onze financiële 
mogelijkheden en wilden hier graag 
meer duidelijkheid over. Tijdens de 
informatiebijeenkomst raakten we in 
gesprek met Ruud van BorghHave. 
Dankzij het heldere financiële advies 
hebben we een weloverwogen keuze 
gemaakt. We hebben het contact met 
BorghHave als heel prettig, persoonlijk 
en deskundig ervaren. 

Op basis van onze eigen persoonlijke 
ervaring, zouden wij BorghHave 
zeker aanraden omtrent de financiële 
regelingen rondom de aankoop van je 
huis.”

HYPOTHEKEN • VERZEKERINGEN • FINANCIËLE PLANNING
HEEREWEG 339, 2161 BL LISSE | T 0252 24 19 60 | BORGHHAVE.NL

DE ZEKERHEID VAN PERSOONLIJK, DESKUNDIG EN FINANCIEEL ADVIES.

VERZEKERINGEN

FINANCIËLE PLANNING

HYPOTHEKEN

BorghHave

Heereweg 339
2161 BL LISSETel: 0252 24 19 60info@borghhave.nlwww.borghhave.nl

SCHERPE

 RENTETARIEVEN 
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VRIJBLIJVEND

HEEREWEG 339, 2161 BL LISSE | T 0252 24 19 60 | BORGHHAVE.NL

RUUD VERWEIJ
HYPOTHEEKADVISEUR
M 0651 03 94 83
R.VERWEIJ@BORGHHAVE.NL
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Gert Jan Jongejan:

“Mij n kenmerken? Betrouwbaar, klantgericht en 

deskundig. Ik kies voor een persoonlij ke aanpak om 

samen een langdurige relatie aan te gaan!”

MAAK KENNIS MET BORGHHAVE

Ruud Verweij :

“Vertrouwen en betrouwbaar’, zij n woorden die bij  mij  

passen. Vaak voel ik een persoonlij ke betrokkenheid; dé 

basis voor het aangaan van een langdurige relatie. De wil 

om moeilij ke materie begrij pelij k op mij n relaties over te 

brengen. Iedere relatie is anders en geeft de uitdaging 

om een passend advies te geven.”

Michael Snel:

“Als fi nancieel adviseur sta ik voor persoonlij ke 

aandacht, betrokkenheid en transparantie. Met deze 

kwaliteiten ben ik je graag van dienst!” 

Aline Speksnij der:

“Jouw hypotheekdossier is mij n grootste zorg. Naast 

het persoonlij ke contact met jou, neem ik ook graag het 

contact met makelaar, notaris en geldverstrekker voor 

mij n rekening. Gastvrij  en behulpzaam, daar sta ik voor!”
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“En dan heb je een nieuwbouwwoning gekocht en 
begint het keuzetraject. Want wat komen er veel 
dingen op je af. Eerst begin je natuurlijk met het 
meerwerk vanuit de bouw. Kies je voor die aanbouw? 
Gaan er dan openslaande deuren in of toch een 
schuifpui? Na het maken van al deze keuzes start de 
bouw en kun je beginnen met de inrichting. Vooral 
het maken van de basis van je interieur is waar ik je 
graag in adviseer. Want voor wat voor gordijnen kies 
je voor die mooie openslaande deuren? En met de 
vloerverwarming in je nieuwe huis wil je een vloer die 
de warmte 100 % doorlaat.

In zowel deelplan 1, 2 als 3 van de Ringoevers hebben 
we meerdere woningen van een mooie pvc-vloer 
mogen voorzien. De pvc-vloer is 100 % geschikt voor 
vloerverwarming en heel gemakkelijk in onderhoud. 
Ook hebben we passende oplossingen voor de kiep-/
kantelramen gezocht. Zodat je door middel van de 
juiste raamdecoratie kunt spelen met het licht. Bij 
het uitzoeken van de gordijnstof is het bovendien 
belangrijk om rekening te houden met de ligging 
van de zon. Ben je dol op linnen gordijnen, maar zit 
je met je tuin op het zuiden? Dan raden we je aan om 
de gordijnen te voeren. Of kiezen we een stof die een 
linnen look heeft. Door bij dit alles de juiste materialen 
en kleuren te combineren zorg je voor een goede 
basis.”

De 
Stoffeerder
MANON VAN DER SCHRIER

LOCALS

De Stoffeerder

Molenstraat 9

2181 JA Hillegom

0252 529 481

www.de-stoffeerder.nl
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Nissa Café 
 ‘Met liefde en aandacht’

Aan het oude, idyllische pleintje rondom ‘De Pomp’ in het centrum van Hillegom ligt 
Nissa Café. “Een groene en gezellige plek waar je van dinsdag tot en met zaterdag 
kunt genieten van een ontbijt, koffie, taart, lunch en borrel. De groene ‘touch’ vind 
je niet alleen terug in het interieur, maar ook op onze menukaart,” vertelt Jenneke 
Rozendaal. “Onze koffie is biologisch en duurzaam en de kaart biedt volop keuze in 
vegetarische en vegan gerechten. Maar ons assortiment gaat verder. We serveren 
bijvoorbeeld ook een burger van biologisch gehouden blaarkopkoeien van de 
nabijgelegen Elsbroekerwei.”

Net als in Zuid-Europa
De naam van hun café/lunchroom stamt uit de 
streek rondom de stad Nice. “Een streek waar 
in de loop der jaren de landsgrenzen wisselden. 
Onder het Italiaanse bestuur werd de stad Nissa 
genoemd. Nissa Café is een verwijzing naar de 
Zuid-Europese cultuur, waar men koffie buiten 
de deur drinkt en het sociale leven zich op straat 
afspeelt. Die sfeer wilden we in de naam van ons 
café terug laten komen.”

Alles op de kaart is vers en met liefde en 
aandacht gemaakt. Nissa Café is maandag 
tot en met zaterdag geopend van 8.30 tot 
17.00 uur en in het voorjaar en de zomer 
ook op zondagmiddag. Buiten de reguliere 
openingstijden is het een sfeervolle locatie voor 
feestjes, borrels of besloten diners. Maar dat 
kan ook ergens anders. In juli 2019 heeft Nissa 
bijvoorbeeld op een feestje in de Ringoevers de 
hapjes en dranken verzorgd. En ze bezorgen 
graag bij je thuis!

JENNEKE & JOOST 

Jenneke licht toe: “We doen dat vanuit de 
gedachte dat bewust en duurzaam omgaan met 
voedsel nodig is om toekomstgericht te werken. 
Dat betekent niet dat we zo nodig een levensstijl 
willen opleggen. Wel willen we laten zien wat 
kan, als je aandacht besteedt aan goed, smaakvol 
en zorgvuldig bereid eten. Het respectvol 
omgaan met dieren en grondstoffen is daarbij 
ons uitgangspunt.”

Urban jungle
Jenneke startte vorig jaar met haar man 
Joost de eigentijds ingerichte coffeebar en 
lunchroom. Het interieur is ontstaan vanuit de 
gedachte om een urban jungle te creëren. Veel 
natuurlijke materialen, oude schoolstoeltjes 
en een bar gebouwd van sloophout tussen veel 
groen en planten. “Een ideale plek om elkaar te 
ontmoeten en te ontspannen, maar we bieden 
ook plekken om met je laptop te werken en 
we hebben een aparte kinderhoek inclusief 
schommels.” 

LOCALS

Nissa Café
Hoofdstraat 134

2181 EH Hillegom
06 44 89 11 55

www.nissacafe.nl
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Waar chocolade wordt gemaakt
waar je bij staat
“Onze chocolaterie is een familiebedrijf met 
filialen in het hart van Hillegom en in de 
Kleine Houtstraat in Haarlem,” vertelt Karin. 
“Beide winkels zijn voorzien van een open 
productieruimte, zodat iedereen kan zien en 
ruiken hoe de chocoladeproducten worden 
bereid. Inclusief het ambachtelijk schepijs, maar 
liefst 24 verschillende soorten, plus suiker-, 
koemelk- en glutenvrij ijs. Om aan de grote 
vraag van beide producten te kunnen voldoen 
zochten we naar een ruimer pand. Dit vonden 
we aan de overkant van onze vorige locatie, 
aan het gezellige dorpsplein in Hillegom. Met 
volop ruimte voor het uitvoeren van nieuwe 
ideeën zoals een horecagelegenheid, een privé-
vergaderruimte en het volgen van workshops 
voor grote groepen.”

Gert vult aan: “Bijna iedereen kent de 
uitdrukking: ‘ik kan er geen chocola van 
maken’, wij zijn van mening dat wij dat wel 

kunnen! Je kunt het zo gek niet bedenken, 
voor elke gelegenheid kunnen wij chocola op 
maat leveren. Zo ben je bij ons aan het juiste 
adres voor logo-bonbons met persoonlijke 
print of tekst, cadeaupakketten maar ook voor 
suikervrije bonbons en chocoladerepen. Alles 
uiteraard ambachtelijk en vers bereid.”

Van koffie tot chocoladefondue
Bij Chocolaterie Pierre vind je niet alleen 
chocolade. “Uniek zijn de door ons persoonlijk 
samengestelde melanges zoals ‘Pierre Noir’, 
een extra pure chocolade van 70% cacao, en 
onze koffie ‘Café Pierre Noir’. De smaaktonen 
van de koffie liggen in het verlengde van onze 
chocolade,” aldus Karin. “Daarnaast schenken 
we heerlijke chocolademelk in diverse smaken 
en verschillende soorten thee. Wil je écht 
uitgebreid genieten van onze producten? Dan 
raden wij een Afternoon Tea, een High Choc of 
een chocoladefondue aan, die wij in de sfeervolle 
opkamer of aan een Chefs’ Table serveren. Wel 
graag twee dagen van tevoren reserveren!”

Met drie generaties Van Soest op de werkvloer kun je wel stellen dat chocolade 
maken bij de familie Van Soest in de genen zit. Gert en Karin van Soest van 
Chocolaterie Pierre vertellen graag over hun familiebedrijf dat onder andere in 
hartje Hillegom gevestigd is.

LOCALS

GERT & KARIN
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Chocolaterie Pierre

Hoofdstraat 138

2181 EH Hillegom

0252 52 52 10

chocolateriepierre.nl
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BuildingTwenty4 is een consortium bestaande uit de ontwikkelende bouwers HBB Groep, 
De Geus Bouw en K_Dekker Bouw & Infra. 

HBB GROEP
HBB Groep ontwikkelt en realiseert bijzondere 
projecten. Het team is flexibel en zoekt altijd naar 
creatieve oplossingen, ook buiten de gebaande paden. 
Met als doel het gezamenlijk creëren van nieuwe 
leefomgevingen, waar ook de volgende generaties van 
kunnen profiteren. Klaar voor de toekomst.

DE GEUS BOUW
De Geus Bouw is een middelgroot aannemingsbedrijf 
uit Broek op Langedijk, met Noord-Holland en 
omliggende gebieden als werkgebied. Het bedrijf 
kenmerkt zich door vakmanschap, flexibiliteit en 
slagvaardigheid. De jarenlange relaties met partners 
als opdrachtgevers, architecten en leveranciers 
onderstreept de stabiliteit van de organisatie.

K_DEKKER BOUW & INFRA
K_Dekker Bouw & Infra is specialist in het 
middensegment van de markt en bestaat uit twee 
onderdelen: Burgerlijke en Utiliteitsbouw en Grond-, 
Water- en Wegenbouw. Met goed gekwalificeerde en 
gemotiveerde medewerkers, een gezonde financiële 
positie en nieuw en modern materieel worden 
veelzijdige werken 
aangenomen.
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COLOFON

ONTWIKKELING & REALISATIE

ARCHITECT ONTWERP & BOUWADVIES

VERKOOPINFORMATIE

Heemborgh Makelaars
Hillegom - Regio Bollenstreek
nieuwbouwhillegom@heemborgh.nl
0252 - 516 413

Remy Kok
06 - 51 90 32 82

Marleen van der Loo
06 - 11 49 81 64

Linette Pielkenrood
Persoonlijk vastgoedadviseur
linette@pielkenroodvastgoed.nl

Linette Pielkenoord - van Mechelen
06 - 51 03 45 08

Voor gebruik op coated papier, vlaggendoek en 
kleding.als Full colour:  C 50  M 40  Y 80   K10   + 
zwart

Tekst & eindredactie: Virginie Manjoero
Grafische vormgeving:  Studio Puik

Fotografie: Locatie Ringoevers © Marjan Hoogervorst 
Stockfoto’s: © iStock © 123RF.com
Overige foto’s: privé bezit

Met dank aan: Stichting Vrienden van Oud Hillegom, Nissa Café, De Stoffeerder, Chocolaterie Pierre, Borghave en
alle bewoners van Ringoevers.

Disclaimer: aan deze brochure is veel aandacht besteed, echter kunnen er aan teksten, beelden, fotografie,
impressies en plattegronden geen rechten worden ontleend. Deze brochure is geen contractstuk.
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