
Koopappartementen in de Groene Oever
Eén van de onderdelen van de Groene Oever is het prach-
tige appartementengebouw aan de oostzijde van de wijk. 
Het gebouw biedt ruimte aan 39 koopappartementen. Het 
zijn de eerste koopappartementen die sinds 2008 in de 
Waalsprong zullen worden gebouwd. In deze special leest 
u alles over de appartementen, de indeling en de mogelijk-
heden om in te schrijven.

Geniet van de groene omgeving
De Groene Oever ligt in een prachtige, groene omgeving. 
Vanuit de appartementen kijkt u uit over de Lentse Plas 
of over het dorp Lent. De wijk grenst direct aan de Lentse 
Plas en de Landschapszone. U stapt straks letterlijk de na-
tuur in voor een ommetje om de plas of voor een fietstocht 
door park Lingezegen.

 
Duurzaamheid op één
In de Groene Oever staat duurzaamheid centraal. De wijk 
wordt zo groen mogelijk ingericht en de woningen en ap-
partementen worden duurzaam ontworpen. Op het dak van 
het appartementengebouw plaatsen we zonnecellen en elk 
appartement krijgt standaard een hotfill-aansluiting. U kunt 
daarnaast nog kiezen uit verschillende duurzame opties, 
zoals driedubbel glas, zonwerend glas en een douche 
warmteterugwinning. Kijk op (www.groeneoever.nl/Nieuws/
getArticle?id=848) voor meer informatie over deze en an-
dere duurzame opties in de Groene Oever.

 Parkeerplaatsen
Er komt een parkeergelegenheid direct bij het appartemen-
tengebouw. Elk appartement krijgt een eigen parkeerplaats 
toegewezen, de penthouses hebben zelfs twee plaatsen. 
De parkeerplaatsen liggen pal naast de hoofdingang. Van-
af hier loopt u zo naar de entree. Er is ook een hellingbaan 
voor rolstoelgebruikers.

 
Ontwerp binnenzijde
Entree
U komt het gebouw binnen via een ruime entree met vi-
deofoon, lift en trappenhuis. In de kelder bevinden zich in-
dividuele bergingen. De bergingen zijn te bereiken via de 
lift en het trappenhuis, maar ook via de zij-ingang. Hier is 
een hellingbaan geplaatst, zodat u eenvoudig met uw fiets 
naar binnen kunt. 

Appartemententypes
Er zijn vijf verschillende appartementen. Alle appartemen-
ten hebben een woonkamer met open keuken. Er is een 
aparte berging die direct vanuit de keuken bereikbaar is. 
De appartementen worden opgeleverd met een badkamer 
met wastafel en douche, een separaat toilet en zonder keu-
ken. 

Op de begane grond tot en met de 5e verdieping bevinden 
zich de types 1, 2 en 3. Op de 6e verdieping de types 4 
en 5 (penthouses). Hieronder is de oppervlakte per type 
weergegeven en een prijsindicatie.

Ontwerp van de gevel
Er wordt nog hard gewerkt aan het ontwerp van het appar-
tementengebouw, maar de voorlopige versie kunnen we u 
nu al laten zien. Het gebouw is opgebouwd uit rode bak-
steen gecombineerd met witte elementen. Dit zorgt voor 
een warme uitstraling en met frisse accenten. Het ontwerp 
sluit aan bij de andere woningen in de Groene Oever, 
die hetzelfde gevelkleuren hebben. Het gebouw oogt erg 
luchtig door de open gevels aan de zijde van de balkons. 
Daarnaast hebben de appartementen veel ramen, waar-
door alle kamers veel lichtinval hebben. 
 
De appartementen zijn verdeeld over 7 lagen. De boven-
ste laag met de penthouses hebben een extra groot dak-
terras. Deze bovenste verdieping is, door de terugliggende 
positie, niet zichtbaar vanaf straatniveau. 

Ook de balkons van de andere appartementen zijn ruim en 
variëren van 13 tot 25 vierkante meter. Kijk op  
www.tinyurl.com/7cuxm49 om de ligging van het project, 
het ontwerp van het gebouw en de plattegronden van de 
vijf appartementtypes te bekijken.

Oppervlakte Type 
Totaal Woonkamer 

en keuken 
Slaapkamers Balkon 

Prijsindicatie 

1 98 40 7, 11, 14 13 - 25 € 205.000 - € 225.000 
2 81 40 12, 15 13 - 25 € 165.000 - € 180.000 
3 121 65 8, 9, 13 13 - 25 € 258.000 - € 270.000 
4 125 57 8, 10, 26 82 € 290.000 
5 123 65 9, 14, 20 25 € 290.000 
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