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Bouwlocatie aan de Noord
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Rivergallery Alblasserdam Situatie

Appartementengebouwen B en C Terraszijde dijkwoningen en promenade

Schepen aan het water

Op een vooruitgeschoven landtong in de 

Noord ligt het woongebied Rivergallery. 

Het ontwerp omvat 7 dijkwoningen en 

33 appartementen in 3 gebouwen. Deze 

drie afgeschuinde volumes liggen als 

schepen aan het water. De rangschikking 

is zo gekozen dat ook de dijkwoningen 

nog een goed uitzicht op de rivier 

hebben.

Materialisering

Er is gestreefd naar een voor deze locatie 

karakteristieke materialisering.

De dijkwoningen zijn vormgegeven met 

wisselende kappen en goothoogten 

en een duidelijke parcellering. Aan de 

dijkzijde zijn de gevels tamelijk gesloten; 

hier is een rood gemeleerde baksteen 

toegepast. De achterzijde op het zuiden 

-  met serres, terrassen en balkons in 

staal, hout en glas - heeft een open 

karakter. De appartementengebouwen 

zijn vormgegeven als ingepolderd 

geraakte schepen. De gevelvlakken in 

een strakke roestbruine baksteen. De 

dakopbouwen, terugliggende gevels 

en de kozijnen veelal in blank hout en 

glas; vlak gedetailleerd in de gevels. 

Hekwerken van staal. Bovenleuningen en 

doorvalbeveiligingen van hout. De daken 

van zink. Kades, steigers, terrassen, 

loopplanken van staal en hout.

Legenda

1. gebouw A

2. gebouw B

3. gebouw C

4. dijkwoningen
1 2 3
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Rivergallery Alblasserdam Parkeren

Boven: het parkeerdek loopt onder de dijkwoningen door. Linksonder: parkeren (lichtgeel) en bergingen (donkergeel). 

Rechtsonder: doorsnede

Parkeren in het ruim van het schip

De bergingen en het parkeren zijn 

nagenoeg geheel in het souterrain 

van het bouwvolume opgelost. De 

dijkwoningen zijn daartoe op een 

verhoogde plint geplaatst, welke 

vormgegeven is als een kade. Deze kade 

strekt zich uit tot aan de appartementen 

gebouwen A en B. Gebouw A steekt 

in de kade en ligt daarmee als een 

schip in het dok, terwijl gebouw B 

afgemeerd ligt aan de kade. Gebouw 

C ligt aan een brede steiger. Onder de 

kade, de steiger, gedeeltelijk onder 

gebouw A en B en geheel onder gebouw 

C zijn alle bergingen en in totaal 70 

parkeerplaatsen gesitueerd.

Daarmee kan het hele gebied op hooguit 

een paar plaatsen voor ‘kortparkeren’ na, 

autovrij blijven.



Licht

Het architectonisch ontwerp voorziet 

in ruime uitzichten en licht. De living 

van de appartementen loopt via dubbel 

openslaande deuren over in een serre-

achtige ruimte met grote ramen, die 

vijwel allemaal opengeschoven kunnen 

worden.

Rivergallery Alblasserdam Appartementen

Begane grond en 1e verdieping gebouw A

Begane grond en dakverdieping gebouw B
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Rivergallery Alblasserdam Appartementen

1e verdieping gebouw C dakverdieping gebouw C

Appartementen gebouw A, B en links de dijkwoningen

Uitzicht

De appartementen aan de rivierzijde 

hebben een grote serre met een prachtig 

uitzicht over de rivier. De appartementen 

aan de dijkzijde hebben via een 

terras aan de zuidkant uitzicht op de 

parkachtige tuin. 

Oppervlakte: 162 m2

Aantal kamers: 3

Woningbreedte: 9m10

Woningdiepte: 23m10
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2e verdieping gebouw C

Oppervlakte: 213 m2

Aantal kamers: 4 + entresol

Woningbreedte: 18m60

Woningdiepte: 13m60
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Rivergallery Alblasserdam Dijkwoningen

Begane grond, 1e verdieping en 2e verdieping dijkwoning

Daktuin

De dijkwoningen hebben een 

woonkamer met open keuken op de 

begane grond. Vanuit de woonkamer 

bereikt men de serre en het tuinterras.

Drie slaapkamers op de 1e verdieping en 

een riante studio met dakterras op de 

bovenste verdieping. Onder de woning 

bevindt zich een dubbele parkeerbox. 

Oppervlakte: 203 m2

Aantal kamers: 4 + studio

Woningbreedte: 6m40

Woningdiepte: 12m30
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Rivergallery Alblasserdam Colofon

Locatie:
Oost-Kinderdijk, Alblasserdam

Opdrachtgever:
Gebr. Blokland, Hardinxveld-Giesssendam

Ontwerp:
1999,  Aat van Tilburg BNA/BNSP
 Guus Smit BNA

Medewerker:
Hans van Rinkem

Start bouw en oplevering:
2004
2006

Aantal woningen:
7 dijkwoningen
33 appartementen en
70 parkeerplaatsen

Stedenbouwkundige:
Ibelings van Tilburg architecten

Aannemer:
Gebr. Blokland, Hardinxveld-Giessendam

Constructeur:
Invecon, Zwijndrecht

Bouwkosten:
5.500.000,= euro

Fotografie:
Iemke Ruige, Amstelveen 
Ibelings van Tilburg architecten 

Werknummer:
1481
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www.ibelingsvantilburg.nl


