C
EC IR

Ter Steege Bouw Vastgoed:

RE
LAI E
CUNOMI
O

CIRCU
LAIRE
ECO
NOMIE

“Op Schippersdok zijn
alle elementen in balans”

Rijssen. “Woningen realiseren op een
kunstmatig aangelegd eiland brengt de
nodige uitdagingen met zich mee waar
wij enthousiast van worden. Zo heb je te
maken met fluctuerende waterstanden en
hoogteverschillen op het eiland, maar ook
met toegankelijkheid van de locatie en het
bouwen in en naast de rivier. Een ontwikkeling op Champions League-niveau!”

uiteindelijke plan beter geworden is
door de samenwerking met de gemeente en andere partijen.”

Natuurinclusief bouwen

Op Schippersdok komen 42 luxe appartementen en 19 grachtenpanden. Het
is een prachtige locatie, waar bewoners
samenleven met het water. Met gracht-

woningen die je in de regio nergens
anders ziet. “Het project verandert het
silhouet van Doetinchem”, zegt Peter
Bolink zichtbaar trots. “Het eiland heeft
een toegankelijk karakter en een groot
deel van de natuur is openbaar voor alle
inwoners van Doetinchem. De auto’s
worden geparkeerd in een parkeerkelder
met daarboven een daktuin. Zo blijft het
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een groen eiland waar weinig verkeer
is. Vanwege het openbare karakter van
het eiland en de directe relatie met de
Oude IJssel hebben we in het voortraject
van het project veel tijd geïnvesteerd in
biodiversiteit en klimaatadaptatie. Zo
hebben we naast de architect ook direct
een landschapsarchitect betrokken
en zijn de gebouwen en het openbare
gebied in samenhang met elkaar en de
omgeving ontworpen.”

Perfecte balans
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WONEN OP EEN BIJZONDER WOONEILAND, PAL AAN HET WATER, DICHTBIJ HET CENTRUM VAN
DOETINCHEM. SCHIPPERSDOK IS EEN MARKANT VOORBEELD VAN HERONTWIKKELING VAN EEN
VOORMALIG BEDRIJVENTERREIN. EEN AMBITIEUS PROJECT, ONTWIKKELD EN UITGEVOERD DOOR
TER STEEGE BOUW VASTGOED UIT RIJSSEN. LEF, PASSIE, CREATIVITEIT, ERVARING EN EEN OPEN
COMMUNICATIE HEBBEN GELEID TOT EEN SUCCESVOL SAMENWERKINGSPROJECT DAT DE OMGEVING
EN STAD VERSTERKT.
Verlaten fabrieksterreinen of kantoorgebouwen zonder functie aankopen en
een nieuw leven inblazen. Met factoren
als complexiteit, lange ontwikkelingstijd
en onzekerheden. Dergelijke gebiedstransformaties zijn voor de één een
te groot risico, voor Ter Steege Bouw
Vastgoed zijn ze juist een uitdaging. Het
bedrijf dat staat voor duurzaamheid
en circulariteit in al zijn facetten is een
betrouwbare partner, initiatiefnemer,
risicodrager én belegger in vastgoedprojecten. “Onze projecten zijn complex. We
hebben een voorliefde voor industrieel
en cultureel erfgoed, willen kwaliteit
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terugbrengen en leveren een actieve
bijdrage aan de circulaire economie. Ik
ben voortdurend op zoek naar zulke
plekken”, vertelt Erwin Tijhof, regiomanager van Ter Steege Gebiedsontwikkeling.
“Kenmerkend voor onze projecten is dat
alles in balans moet zijn. We stellen de
eindgebruiker centraal, hebben respect
voor de omgeving, kwetsbare natuur,
schaarse ruimte en betrekken bewoners. Want projectontwikkeling gaat om
meer dan alleen woningen bouwen.”

Een uitdaging

Ter Steege Bouw Vastgoed is decentraal
georiënteerd en heeft de slagkracht,
kennis en expertise van een landelijke

speler met een lokaal netwerk van
samenwerkende partners. Het familiebedrijf is actief in vrijwel geheel
Nederland vanuit haar vestigingen in
Apeldoorn, Hardenberg, Rijssen, Delft,
Heerhugowaard en Tiel. Vanwege de
brede ervaring, lef en effectieve communicatie koos gemeente Doetinchem voor
de projectontwikkelaar voor het project
Schippersdok, dat onderdeel is van de
nieuwe wijk Iseldoks aan het water van
de Oude IJssel. “Het project past volledig
binnen onze expertise. Het is bovendien
een bijzondere plek, centraal, met een
belangrijke functie voor de omgeving”,
aldus Peter Bolink, hoofd ontwikkeling en verkoop binnen de vestiging in

Samenwerking en interactie

Gebiedsontwikkeling en projectontwikkeling zijn bij uitstek gebaat bij samenwerking en interactie. Er is immers een
maatschappelijke opgave en Schippersdok
is een project, waar je te maken hebt
met verschillende belangen in een ontwikkelplan. Maar Ter Steege is altijd op
zoek naar gezamenlijke idealen. Erwin
Tijhof: “Een goed plan valt of staat met
een open communicatie. Dat is waar
we sterk in zijn. Elkaar uitdagen, scherp
houden en inspireren om tot een nog
beter resultaat te komen. Het is een
creatief proces waarbij de uitkomst vaak
bijzonder is. Naast oplossingen voor wonen
en werken, spelen natuurinclusiviteit,
klimaatadaptatie en woongenot een
grote rol bij Schippersdok. Alles moet
worden gewaarborgd in de gebouwde
omgeving. Ik kan wel zeggen dat het

Ingrid Lambregts, Wethouder
gemeente Doetinchem
“Het was en is een uniek plan.
Schippersdok is de kers op de taart van
Iseldoks, maar tegelijk ook de grootste
uitdaging. Samen met Ter Steege en
(landschaps)architecten werd er getekend,
geschaafd, geschuurd en afgestemd tot
het prachtige ontwerp dat er nu is. Een
hoogwaardig woongebied, met stedelijke
allure aan het water. Centrumgemeente
Doetinchem heeft een hoog voorzieningenniveau, met een dorpse sfeer en
gezelligheid. Van natuur tot cultuur,
winkels, horeca; alle ingrediënten voor
een prettige woonomgeving zijn aanwezig.
De bewoners wonen straks op een unieke
woonplek aan de Oude IJssel, met veel
groen en een fraai ingerichte buitenruimte waar iedereen van kan genieten!”

De belangstelling voor en het enthousiasme over Schippersdok is groot. De
verkoop gaat in januari 2022 van start.
De start van de bouw is voorzien in het
najaar. “In de tussentijd gaan we met
de kopers om tafel om de woonwensen
te inventariseren. Elke woning en elk
appartement heeft wel iets bijzonders”,
zo vertelt Peter. “Ze variëren in kleur,
vorm, kap, grootte en indeling. Ja, Schippersdok is absoluut een project waar we
in co-creatie dé perfecte balans hebben
gevonden tussen wooncomfort en een
gezonde, natuurlijke leefomgeving!”
www.iseldoksschippersdok.nl

www. tsbouwvastgoed.nl
www.tersteegegroep.nl.
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