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Om u te informeren over de ontwikkelingen op en rond 

Hernesseroord hadden we u uiteraard liefst in persoon 

ontmoet. We hopen dat dit na de zomer weer kan.

De eerste plannen worden binnenkort openbaar en we 

willen u beslist als eerste informeren. Niet zonder trots 

overigens...

We informeren u als eerste
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AM is een landelijk opererende projectontwikkelaar met 

hoge kwaliteits-, geluks- en integriteitsambities voor de 

leef- en woonkwaliteit. 

Over AM
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De organisatie kiest er voor Goeree-Overflakkee bewust voor, 

om de ontwikkeling van Hernesseroord vanuit de vestiging 

Zeeland aan te sturen. Simpelweg omdat in dit project een 

lokale (eilandelijke) aanpak en structuur veel prettiger en 

effectiever is.

De (Zeeuwse) aanpak...
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Uw ideeën en suggesties zijn meer dan welkom! 

Zeker als ze bijdragen in de hoge kwaliteitsambities die we 

gezamenlijk nastreven.

De getoonde beelden in deze presentatie zijn voorlopige ontwerpen. 

Welkom!
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Betrokken partijen
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Sportvelden

Haringvliet

Kanaal

Vakantiepark

Centrum

Hernesseroord

Oude trambaan

Open landschap



Het gebied in vogelvlucht

Door: 

Marnix de Vos, stedenbouwkundige
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Sportvelden

Haringvliet

Kanaal

Centrum

Hernesseroord
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Vakantiepark
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Deelgebied 
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o Drie gebouwen met: 

• 68 appartementen

• 6 penthouses

o Parkeren onder de 

gebouwen, beperkt 

ernaast

o 5 of 6 appartementen 

per laag



o Bereikbaar via Oosthavendijk via 

nieuwe aansluiting

o Tussen appartementen is een 

tuin op het parkeerdek

o Bereikbaar via Oosthavendijk via 

nieuwe aansluiting
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o Gebouwen variëren van 4 tot 6 bouwlagen

o Zicht richting alle richtingen 

o Gebouwen wijken onderling iets 

af in kleur

o Grootte variërend van 71 tot 138 m2 GBO

o Penthouses 245 m2 GBO
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Deelgebied 
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o 70 woningen:

• rij- en hoekwoningen

• 2 onder 1 kapwoningen

• levensloopbestendige 

woningen

o Ontsluiting via Industrieweg voor 

auto’s

o Fietsers en voetgangers via aan te 

leggen paden

o Aansluiting bij bos en water
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Proces & planning
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Het proces
Appartementen deelgebied 1:

De ontwerpen worden in 2e helft ‘21 uitgewerkt naar verkoopstukken.

Woningen deelgebied 3: 

Verdere uitwerking, start verkoop na appartementen deelgebied 1

Resterende gebieden:

nog onduidelijk
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Planning deelgebied 1
Start verkoop deelgebied 1, appartementen: 

1e helft 2022

Beoogde start bouw deelgebied 1: 

2e helft 2022 (inschatting)

Bouwperiode deelgebied 1: 

ca 1,5 jaar

Procedure wijzigen bestemmingsplan loopt.



Zullen we samen 
Hernesseroord
tot bloei brengen?
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Bedankt voor uw aandacht. 
Uw vragen, suggesties en ideeën zijn meer 
dan welkom! Dit kan nu via de chat, of mail 
ons later. Wij staan u graag te woord.

Dank voor uw aandacht 
en respons

Ook na vanavond op:

info@heerlijkhernesseroord.nl
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