
Tweede fase ‘Berlage’ Tuinbuurt Vrijlandt 
Rotterdam in verkoop
De online inschrijving van fase 'Berlage' van Tuinbuurt Vrijlandt start vandaag, donderdag 1 juli 
om 18:00 uur. Deze fase bevat 42 energieneutrale eengezinswoningen en is vernoemd naar 
de beroemde stedenbouwkundig architect H.P. Berlage. Berlage heeft diverse tuindorpen in 
Nederland ontworpen waaronder de, naast Tuinbuurt Vrijlandt gelegen, wijk Vreewijk.

Er zijn verschillende woningtypes in beschikbaar; tussen- en hoekwoningen, poortwoningen 
met markante kap, ruime driekappers met en zonder garage, tweekappers in twee verschillende 
soorten en luxe vrijstaande woningen. De woonoppervlakte varieert van ca. 118 m² tot 181 m² en 
de indicatieve verkoopprijzen variëren van €459.000 tot €795.000.



Versnellen voor meer woningaanbod

Maarten Wittens, Development Manager van Ballast Nedam Development: “De eerste fase 
van Tuinbuurt Vrijlandt is met groot enthousiasme ontvangen waardoor we kunnen versnellen 
en vandaag al de tweede fase mogen aankondigen. Wij zijn er trots op dat we zo’n duurzame 
en groene wijk realiseren waarin het voor de bewoners zeer aangenaam wonen wordt. Het 
is bekend dat de wijk waarin men woont een grote invloed heeft op de gezondheid en de 
levensverwachting van de bewoners. Ons ultieme doel is mensen in staat te stellen in onze 
gebiedsontwikkelingen langer gezond en gelukkig te laten leven.”



Tijdloze tuindorp architectuur

Het architectonisch ontwerp is van KOW Architecten en gebaseerd op de tuindorp architectuur 
uit de jaren ’30. Tuindorpen typeren zich door specifieke ruimtelijke en sociale kenmerken met 
veel groen. Zo wordt veel gebruik gemaakt van groene erfafscheidingen, in vorm begroeide 
hekwerken en diverse soorten hagen. Dit draagt bij aan een intieme en besloten vormgeving van 
de straten en zorgt tegelijkertijd voor een romantische en dorpse sfeer waar ontmoeting centraal 
staat. Het toepassen van decoratieve elementen zoals poorten en ornamenten zijn een typisch 
kenmerk van de befaamde tuindorp architectuur. De verschillende kapvormen en het gebruik 
van erkers zorgt voor veel afwisseling in het ontwerp van de verschillende typen woningen. 

De vrijstaande woningen hebben een eigen oprit en garage. Naast de vrijstaande woningen 
hebben ook een aantal tweekappers en hoekwoningen een garage met een eigen oprit. Alle 
overige woningen hebben een tuinberging met groendak. Parkeren gebeurt op de eigen oprit of 
op een eigen parkeerplaats in het binnenterrein.



Duurzaam wonen

Alle woningen zijn gasloos door aansluiting op stadsverwarming. Dankzij de duurzame 
installaties en extra zonnepanelen zijn de woningen zelfs energieneutraal, wat niet 
alleen comfortabel is maar ook lage woonlasten met zich meebrengt. Deze goede 
duurzaamheidsprestatie biedt mogelijkheden voor aantrekkelijke duurzame hypotheekvormen 
dankzij het groencertificaat. Ter bevordering van duurzame mobiliteit worden elektrische 
deelauto’s en elektrische laadvoorzieningen in de woonwijk opgenomen. 

Biodiversiteit in en om het huis

Wonen in Tuinbuurt Vrijlandt betekent wonen in een karakteristieke en duurzame woning aan 
of bij het water. Dankzij de samenwerking met Jantje Beton en JOGG (Jongeren Op Gezond 
Gewicht) is extra aandacht besteed om de wijk kindvriendelijk te maken, zo zijn er diverse 
speelplekken in de wijk en extra brede stoepen zodat kinderen prettig en veilig kunnen spelen. 
Samen met Vogelbescherming Nederland zijn er maatregelen genomen om de buurt zo 
aantrekkelijk mogelijk te maken voor vogels en andere dieren. Zo vindt er educatie plaats voor 
nieuwe bewoners en worden in de woningen zelf nestkasten opgenomen om de biodiversiteit in 
én om het huis te vergroten.



Verkoopproces en opties

De inschrijving start vandaag, 1 juli om 18:00 uur via de website www.tuinbuurtvrijlandt.nl. Voor 
financieel advies biedt Rabobank na inschrijving vrijblijvend een financiële scan aan. Voor 
vragen over de verkoopprocedure en de woningen zijn de makelaars van Woonvisie NVM 
Makelaars (Cas Langstraat) en TW3 Makelaardij (Lonneke Cramer) bereikbaar. Voor kopers zijn 
er verschillende opties mogelijk om de woning te vergroten en naar eigen wens in te delen. Ook 
op het gebied van keukens en sanitair zijn er veel keuzemogelijkheden.

De online inschrijftermijn loopt tot maandag 12 juli 09:00 uur. 

Schrijf je dus voor deze tijd in via de website: www.tuinbuurtvrijlandt.nl


