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appartementen

Modern 
met karakter
In Rengerspark woon je groen: duurzaam en in 

een parkachtige omgeving. Met de natuur op 

loopafstand. De architectuur van de woningen 

is modern met een knipoog naar de historie en 

karakteristiek van Bunschoten-Spakenburg.Duurzaam wonen in een karakteristieke, kindvriendelijke en groene 

omgeving. En toch dicht bij alle levendigheid van Bunschoten-

Spakenburg. Dat is wonen op het vierde eiland ‘Rengerspark’. Op de 

grens van rust en levendigheid. De nieuwbouwwijk krijgt een dorps 

karakter met de belangrijkste voorzieningen op loopafstand en waar 

je vanaf je voordeur zo de natuur inloopt.
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LocatieRengerspark is het vierde eiland van Rengerswetering en ligt -net als de andere eilanden- op 

een unieke locatie aan de rand van Bunschoten-Spakenburg. Rust, ruimte en natuur worden 

hier gecombineerd met gezellige ontmoetingsplekken voor jong en oud. Hierdoor geniet je 

optimaal van de voordelen van wonen en leven in het buitengebied zonder dat je overal ver 

vandaan woont.

Vanuit je voordeur loop je zo met de 

kids naar school, naar het trapveldje 

of een van de andere vele speel- en 

ontmoetingsplekken in het park of bij 

het water.

Buitengebied in het dorp

AMSTERDAM
35 min

UTRECHT
30 min

AMERSFOORT
15 min

Spelen & 
OntmoetenGroen & Water Supermarkt

& School

Spring je op de fiets, dan ben je zo 

op de andere eilanden en binnen vijf 

minuten in het historische centrum 

van Bunschoten-Spakenburg met 

vele voorzieningen. Daarnaast is het 

centrum van Amersfoort binnen 20 

minuten met de auto te bereiken 

en ligt de A1 ook op een korte 

afstand, waardoor je zo in Utrecht of 

Amsterdam bent.
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Architect
aan het 
woord

Wonen midden in het groen, maar ook midden 

in de samenleving. Daar staat Rengerspark voor. 

Je woont heel dicht op het groen, maar hebt alle 

faciliteiten om je heen. Het park waaraan je woont 

is eigenlijk één groot leefgebied. Er is ruimte 

voor ontmoeten, ruimte voor horeca, ruimte voor 

scholing. Ruimte voor heel veel doelgroepen, waar 

iedereen zich thuis voelt. 
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Er komen starterswoningen, woningen voor 

doorstromers, maar ook appartementen en woningen 

voor jonge gezinnen. En alle woningen liggen met 

de voortuin in een heel groot groengebied. Daarom 

hebben we bijvoorbeeld bij veel woningen een veranda 

mee ontworpen, passend bij de architectuur van de 

woning. Ook het buitenleven gevoel komt daarin 

terug. Er komt ook een fietsroute door het park, waar 

de hele wijk gebruik van kan maken en dát zorgt voor 

verbinding. Net zoals het park dat met haar groene 

vingers door de wijk meandert. 

Niels de Vries
Architect bij ‘ZAAK VAN NN’
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Architect aan het woord

Wonen in
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Appartement
Starter 1.

Bouwnummers 
42, 46, 50, 54  (als getekend)

45, 49, 53, 57  (gespiegeld)

49 m2
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Appartement
Starter 2.49 m2

Bouwnummers 
44, 48, 52, 56  (als getekend)
43, 47, 51, 55  (gespiegeld)
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Schaal 1:75

2 slaapkamers

Grote schuifpui voor veel 
daglicht en toegang
tot buitenruimte
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2 slaapkamers

Grote schuifpui voor veel 
daglicht en toegang

tot buitenruimte

E
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42

Begane grond 1e verdieping 2e verdieping 3e verdieping

45 46 49 50 53 54 57 43

Begane grond 1e verdieping 2e verdieping 3e verdieping

44 47 48 51 52 55 56

Plaats kozijn
verschilt per 
verdieping



Thuis
Voel je
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Badkamer
Sanitair&
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Jouw appartement in Rengerspark wordt standaard inclusief tegelwerk 

en sanitair opgeleverd. Wil je iets anders? Dat kan! Kies de stijl die bij jou 

past en ga naar een speciaal door ons geselecteerde showroom. Daar krijg 

je een goede indruk van wat er allemaal mogelijk is op het gebied van 

badkamers en staat er een team van specialisten en adviseurs klaar om je 

te helpen bij de inrichting van de badkamer van jouw dromen. 
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Voorbereid op de
Toekomst

We hebben maar één aarde en daar moeten we zuinig op zijn. Daarom zijn de woningen in 

Rengerspark volledig gasloos en voldoen ze aan de meest recente eisen op het gebied van 

duurzaamheid. Hiermee houden we de CO2-uitstoot zo laag mogelijk. Dat is niet alleen fijn 

voor de aarde, maar ben je met deze woning ook goed voorbereid op de toekomst. 

BENG

Vanaf januari 2021 zijn de zogenaamde energieprestatie eisen 

(EPC) aangescherpt. Echter onder een nieuwe noemer, namelijk 

eisen omtrent Bijna Energie Neutrale Gebouwen (BENG). In 

deze nieuwe eisen is ook aandacht voor het weren van (te veel) 

warmte in de zomer. Een gevolg hiervan is dat je woning nu onder 

andere voorzien is van hoogwaardige isolatie en een zeer goede 

kierdichting. 
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KLIMAATBESTENDIG

De gemeente richt het openbare gebied in en zal dit 

‘klimaatadaptief’ doen. Dit betekent dat rekening gehouden 

wordt met extreme weersomstandigheden zoals bijvoorbeeld de 

soms hevige regenbuien in ons land en de hittestress. 

Hiertoe wordt onder andere het hemelwater zichtbaar afgevoerd 

vanaf de woningen naar het omliggende water en worden 

er wadi’s en een open bestrating toegepast voor een goede 

infiltratie van het hemelwater in de bodem. Ook wordt er zo veel 

als mogelijk groen gerealiseerd. Het nieuw aan te leggen park zal 

daarbij ook een belangrijke rol spelen.
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GASLOOS WONEN

In Nederland gaan we stap voor stap steeds minder aardgas 

gebruiken. De woningen van Rengerspark spelen daar nu al op 

in en worden gebouwd zonder gasaansluiting. Zo kook jij straks 

elektrisch. Warmte en het warme water worden geleverd via 

infrarood panelen en een elektrische boiler.

ZONNEPANELEN

Daarnaast zijn de appartementen ook standaard voorzien van 

zonnepanelen. Samen met de infraroodpanelen en boiler zorgen de 

zonnepanelen voor een duurzame warmte- en energievoorziening 

in de woning. Dat betekent lagere energiekosten én klimaatbewust 

leven.



Slokker
Vastgoed

over

Rengerspark is een ontwikkeling van Slokker Vastgoed; een betrokken en gedreven team 

van specialisten dat gezamenlijk werkt aan innovatieve projecten waarbij kwaliteit boven 

kwantiteit staat.

In een maatschappij die steeds in beweging is, onderscheidt Slokker Vastgoed zich als 

flexibele en creatieve ontwikkelaar, die luistert naar de klant, inspeelt op vandaag en 

vooruitkijkt naar de toekomst. Daarbij belooft zij alleen wat zij ook echt waar kan maken. In 

alle initiatieven staan kwaliteit en innovatie voorop en speelt duurzaamheid vanzelfsprekend 

een belangrijke rol. Want zonder oog voor het milieu is er slechts beperkt toekomst voor 

de mens. Door steeds op zoek te gaan naar een verantwoord evenwicht tussen financiële, 

sociale en ecologische belangen draagt Slokker Vastgoed een steentje bij aan een leefbare 

woon- en werkomgeving. Voor nu en later.
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Deze brochure is met grote zorg samengesteld. Uitdrukkelijk voorbehouden worden 

echter eventuele wijzigingen. Genoemde maten zijn bij benadering. En de weergegeven 

perspectiefafbeeldingen en plattegronden zijn uitsluitend bedoeld om een globale 

impressie van het project te geven. Hieraan kunnen daarom geen rechten worden ontleend. 

Hetzelfde geldt voor de situatietekeningen en de inrichting van de openbare ruimte. Deze 

brochure is dan ook niet bedoeld als contractstuk. Bij aankoop van een woning ontvangt u 

van de makelaar alle contractstukken behorende bij de koop-/ aannemingsovereenkomst.D
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Meerwaerde Makelaars

T  033 3035830

E  info@meerwaerde.nl

Contactpersonen 

Ted Duyst 

Gerrianne de Graaf

Verkoop & Informatie

Ontwikkeling

Snel ERA Makelaars

T 033 494 77 20

E snel@snel-makelaardij.nl

Contactpersonen

Kay Koelewijn

Helianne de Graaf-Willemsen

Realisatie



Rengerspark.nl


