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De Oude Maas, het oude Holland,
ze vernieuwen zich steeds weer.

Water stroomt naar de zee, 
neemt nieuwe schepen en verhalen mee.

De Grote kerk aan de overkant
heeft alles al eens voorbij zien komen.
Sta stil op je balkon, en neem de tijd,

zie vroeger en nu weer samenstromen.
Zie de luchten en het wassende tij.

Elke dag brengt een nieuw schilderij.
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HIER WIL JE WONEN
En ook al woont u aan de rand: nog niet eens een 

kilometer verder begint het centrum van Zwijndrecht al, 
met alle winkels die u graag om de hoek heeft. En anders 

is er de waterbus naar Dordrecht. Ook verleidelijk, 
zeker met de halte voor uw deur.

LOCATIE
HIGH & L’EAU

ZWIJNDRECHT

EEN LOCATIE UIT DUIZENDEN
Aan het water dat Zwijndrecht z’n identiteit geeft. Op een plek 

die uitkijkt over de Oude Maas, over de skyline van Dordt. Ja, hier 
wil je wonen. High & l’Eau, het nieuwe icoon aan de Oude Maas. 

Een historische plek in Zwijndrecht krijgt weer toekomst. Ooit de 
locatie van een rijstpellerij met diezelfde naam, nu een woonwijk 

op een plek zoals je die nergens in Zwijndrecht tegenkomt. 
Pal aan het water van de Oude Maas, Dordt aan de overkant. 
High & l’Eau zet de kroon op Euryza. Een plek uit duizenden.

Het is niet alleen maar die adembenemende plek om te wonen. 
Het is ook een heerlijke locatie om van het leven te genieten. 

Bijvoorbeeld op het nieuwe horecaplein dat het bruisende hart van 
Euryza wordt. Of wandelend over de boulevard voor High & l’Eau. 

De kant van de Schokkershaven op? Bij Het Crescent komt u onder 
meer restaurant Aan de Maas en wijnbar Dok tegen. De andere kant op, 
naar het Veerplein? Nog zo’n favoriet is Zomerlust. Binnen een brasserie 

en restaurant, buiten het terras met dat uitzicht dat u er nog eens aan 
herinnert waarom Euryza de mooiste woonstek van Zwijndrecht is.
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HET NIEUWE ICOON AAN DE OUDE MAAS
Het zou zo maar een appartemententoren in die andere 

havenstad kunnen zijn, twintig kilometer verderop. 
Of waar dan ook in een wereldstad. Maar deze toren 

staat in Zwijndrecht. High & l’Eau, als een nieuw 
icoon aan de Oude Maas.

HET HOOGTEPUNT VAN ZWIJNDRECHT
Uitkijkend vanuit het hoogste gebouw van Zwijndrecht, met een panorama 

dat kilometers ver reikt. Of liever nog iets meer van het leven op straat 
meemaken. Het is maar net waar uw voorkeur naar uitgaat. In High & l’Eau 

kan het allebei. Verdeeld over twee gebouwen heeft u keus uit maar liefst 
52 appartementen in meerdere typen en op 18 verschillende woonlagen.

VERGEZICHTEN IN HIGH
Het deel High telt 36 appartementen, drie, vier en vijf kamers groot. 

Elk appartement kijkt uit over de Oude Maas. Ook de buitenruimtes zijn 
georiënteerd op het water én op het zonnige zuidoosten. Hoe hoger uw woonlaag, 

hoe weidser het vergezicht. De bovenste etage is gereserveerd voor een penthouse, 
met een oppervlakte die, en uitzicht dat alle verwachtingen overtreft.

En niet alleen maar wat het uitzicht betreft.

WONEN AAN HET WATER IN L’EAU
Wel graag de allure van wonen aan de Oude Maas, maar geeft u de voorkeur aan 

een wat kleinschaliger decor? Kies dan voor l’Eau. Hier komt u straks acht woonlagen 
tegen: 16 appartementen, alle met drie of vier kamers. Ook hier trekt het water van 

de Oude Maas weer de aandacht, met op de achtergrond de skyline van Dordt.

EEN DUURZAME TOEKOMST
Natuurlijk is High & l’Eau ontwikkeld voor een duurzame toekomst. Daarom 

heeft u straks geen gasaansluiting: alle appartementen worden verwarmd met 
een WKO-installatie met vloerverwarming én vloerkoeling. Aangenaam warm 
in de winter, heerlijk koel in de zomer. Materialen zijn geselecteerd op hun 

toekomstbestendigheid. En ook aan de veiligheid is gedacht. Met uw videofoon 
heeft u zicht op bezoekers in de entree. Zowel de luxe keuken als het 

complete sanitair zijn al bij de prijs inbegrepen.

PROJECT
HIGH & L’EAU

52 APPARTEMENTEN
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SITUATIE
HIGH & L’EAU

LOCATIE

WONEN IN EEN NIEUW STUKJE ZWIJNDRECHT
High & l’Eau is het letterlijke hoogtepunt van project Euryza, dat de afgelopen jaren 
een stuk van de Zwijndrechtse historie nieuw leven heeft ingeblazen. Euryza is een 

woonwijk met de allure van een grote stad - en toch met het gevoel van Zwijndrecht. 
Vertrouwd, kleinschalig, gemoedelijk.

Euryza ligt precies tussen twee bekende punten in: het Veerplein en de 
Schokkershaven. Achter Euryza begint de Ringdijk, meteen ook de ontsluitingsweg 
naar alle bestemmingen. Het centrum ligt op fietsafstand, met de auto is de A16 
nog geen kilometer verder. Van daaruit liggen alle grote steden beneden en boven 

de rivieren binnen bereik.

En één van die grote steden ligt zelfs binnen vaarafstand: Dordrecht. U hoeft immers 
niet eens de auto uit de parkeergarage te halen. De waterbus stopt voor de deur.

GRAND HOTEL HIGH
Het voelt als de lobby van een grand hotel, ergens in een wereldstad. 
Maar het is de entree van High, het hoogste deel van High & l’Eau. 
Al bij binnenkomst ervaart u dat wonen op een plek als deze eigenlijk 
een ervaring is die elke dag weer bijzonder is. In de entree brengen 
twee liften u snel naar uw etage in High.

ENTREE
HIGH & L’EAU

WAT EEN
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VERGEET UW VERREKIJKER NIET
Inspirerend. Majestueus. Adembenemend. Zo noem je een panorama als dit, een 
schilderij dat elke minuut weer anders is. Als een magneet wordt u keer op keer 
naar de pui getrokken. Dit is Holland op z’n mooist. Een wisselend panorama van 

schepen passeert elke dag over de rivier. In de verte ligt een stad met historie, Dordt.

Hollandse wolkenlucht erbij en het plaatje is een ansichtkaart waard. En als 
de schemer valt, krijgt wonen in High & l’Eau weer een heel andere dimensie. 
Eén voor één ontsteken de lichtjes honderden meters verder aan de overkant. 

Totdat het zwarte water van de rivier zich mengt met de zee van licht in de verte.
 U kunt er 24 uur per dag van genieten.
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KENMERKEN
• Ligging: begane grond

• Woonoppervlakte ca. 135 m2

• Terras van ca. 88 m2 met uitzicht over de Oude Maas

• Living met plafondhoge glaspuien aan terraszijde

• Open keuken met luxe keukeninrichting, inclusief apparatuur

• Woonkamer van ca. 62 m2

• Drie slaapkamers van ca. 21 m2, ca. 12 m2 en ca. 9 m2

• Complete badkamer met tweede toilet

• Vloerverwarming en -koeling

• Berging met opstelplaats voor wasmachine en -droger

• Privé parkeerplaats en berging in parkeergarage

VIERKAMER APPARTEMENT
Wel graag het gemak van een appartement, maar toch het 
gevoel dat u het contact met de boulevard heeft? En het 

liefst een grote buitenruimte? Welkom in Solano. Het is het 
enige appartement op de begane grond van High. En wat voor een 
appartement. Vier kamers heeft u in Solano tot uw beschikking.

De woonkamer is zelfs ongekend groot, maar liefst ca. 62 m2.
 Ruim genoeg voor een keuken met een exclusief kookeiland 
bijvoorbeeld. De grootste slaapkamer is al even ruim, met 
ca. 21 m2. En met nog twee kamers heeft u ook de luxe 

van een eigen werkkamer als u zou willen. Ook de 
badkamer is riant, met ruimte voor al uw wensen.

BWNR 501

TYPE H1
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EXTERIEURIMPRESSIE MISTRAL 1E VERDIEPING
GETOOND BOUWNUMMER 504



KENMERKEN
• Ligging: eerste t/m zevende verdieping

• Woonoppervlakte ca. 135 m2

• Terras ca. 13 m2 - ca. 19 m2 (afhankelijk van etage)
met uitzicht over de Oude Maas

• Living met plafondhoge glaspuien aan terraszijde

• Open keuken met luxe keukeninrichting, inclusief apparatuur

• Woonkamer van ca. 62 m2

• Twee slaapkamers van ca. 20,5 m2 en ca. 17 m2

• Complete badkamer met tweede toilet

• Vloerverwarming en -koeling

• Berging met opstelplaats voor wasmachine en -droger

• Privé parkeerplaats en berging in parkeergarage

MISTRAL

DRIEKAMER APPARTEMENTEN
Op de eerste zeven verdiepingen vindt u het type Mistral. 
Het zijn driekamer-appartementen met alle ruimte die u 
graag wilt. Een grote woonkamer van ca. 60 m2, met de 

mogelijkheid van een riante keuken. Beide slaapkamers zijn al 
even ruim. U heeft er meer dan genoeg bergruimte, met een 

aparte technische ruimte, een berging en een separate garderobe.

Vanaf de woonkamer schuift u de pui open om te kunnen 
genieten van het uitzicht. En zodra de temperatuur het maar 

een beetje toelaat, is het balkon the place to be.

22

BWNRS 504/508/512
GESP 505/509/513/517/521/525/529

ALTIJD IETS TE DOEN AAN DE KADE
Schepen varen niet alleen langs. Het kan zomaar gebeuren 
dat er één zo’n binnenvaartschip aanlegt aan de kade voor 
High & l’Eau. Als u ergens het maritieme gevoel heeft, 
is het wel hier. 

TYPE H2

23
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INTERIEURIMPRESSIE MELTIMI 4E VERDIEPING
GETOOND BOUWNUMMER 516
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INTERIEURIMPRESSIE MELTIMI 14E VERDIEPING
GETOOND BOUWNUMMER 544



KENMERKEN
• Ligging: vierde t/m zeventiende verdieping

• Woonoppervlakte ca. 135 m2

• Terras ca. 13 m2 - ca. 19 m2 (afhankelijk van etage)
met uitzicht over de Oude Maas

• Living met plafondhoge glaspuien aan terraszijde

• Open keuken met luxe keukeninrichting, inclusief apparatuur

• Woonkamer van ca. 62 m2

• Drie slaapkamers van ca. 20,5 m2, ca. 12,5 m2 en ca. 9,5 m2

• Complete badkamer met tweede toilet

• Vloerverwarming en -koeling

• Berging met opstelplaats voor wasmachine en -droger

• Privé parkeerplaats en berging in parkeergarage

MELTIMI

VIERKAMER APPARTEMENTEN
Wilt u een vierkamer-appartement met genoeg ruimte om 

onbezorgd te wonen? Welkom in Meltimi. Voor dit type heeft 
u keus uit de vierde tot en met de zeventiende verdieping. 

De indeling is praktisch, met de luxe van een grote woonkamer 
van ca. 62 m2. Met een grote glazen pui heeft u hier vandaan 

een inspirerend uitzicht over de omgeving.

De grootste slaapkamer is ook écht groot, ca. 20,5 m2. Met nog 
twee kamers is er bijvoorbeeld ruimte voor een zoon of dochter 
die nog thuis woont. Of uw eigen werkkamer. Verder heeft u hier 
de beschikking over een badkamer en een berging. En schuif de 
pui open en u staat oog in oog met een stukje Hollands glorie.

TYPE H3

BWNRS 516/520/524/528/532/534/536/
538/540/542/544/546/548/550
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KENMERKEN
• Ligging: achtste t/m zeventiende verdieping

• Woonoppervlakte ca. 135 m2

• Terras ca. 14 m2 - ca. 19 m2 (afhankelijk van etage)
met uitzicht over de Oude Maas

• Living met plafondhoge glaspuien aan terraszijde

• Open keuken met luxe keukeninrichting, inclusief apparatuur

• Woonkamer van ca. 62 m2

• Drie slaapkamers van ca. 20,5 m2, ca. 12,5 m2 en ca. 9,5 m2

• Complete badkamer met tweede toilet

• Vloerverwarming en -koeling

• Berging met opstelplaats voor wasmachine en -droger

• Privé parkeerplaats en berging in parkeergarage

VIERKAMER APPARTEMENTEN
Liever nét iets meer ruimte als u toch de stap zet naar een appartement? 
Maak dan uw keus uit een van de 10 appartementen van het type Calima. 
Deze vierkamer-appartementen vindt u in High verdeeld over 10 woonlagen, 

Van de achtste tot en met de zeventiende woonlaag. Royale woonkamer 
met alle mogelijkheden om uw favoriete keukenopstelling te creëren. 

Een grote ouderslaapkamer, twee extra kamers voor als u nog een 
zoon of dochter thuis heeft of af en toe een kleinkind te logeren heeft. 

Of wordt het die werkkamer om af en toe ongestoord thuis iets te kunnen 
doen? In de badkamer heeft u alle ruimte. En wat is er heerlijker dan de 
pui openschuiven zodra de zon zich aandient en de temperatuur oploopt?

CALIMA
BWNRS 533/535/537/539/541/
543/545/547/549/551

TYPE H3s

28
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HIGH & L’EAU. 
ZO HEEFT U DORDRECHT 

NOG NOOIT GEZIEN.

INTERIEURIMPRESSIE CALIMA 12E VERDIEPING
GETOOND BOUWNUMMER 541



KENMERKEN
• Ligging: achttiende verdieping

• Woonoppervlakte ca. 236 m2

• Terras van ca. 71 m2 met uitzicht over de Oude Maas

• Living met plafondhoge glaspuien aan terraszijde

• Open keuken met luxe keukeninrichting, inclusief apparatuur

• Woonkamer van ca. 104 m2

• Vier slaapkamers van ca. 27,5 m2, ca. 16,5 m2, ca. 13 m2 en ca. 12,5 m2

• Hoofdslaapkamer met garderobe

• Complete badkamer met tweede toilet

• Tweede badkamer

• Vloerverwarming en -koeling

• Berging met opstelplaats voor wasmachine en -droger

• Twee privé parkeerplaatsen en berging in parkeergarage

MAESTRO

VIJFKAMER PENTHOUSE
Maestro: het is een naam die verwachtingen schept. Maestro maakt 
uw hoge verwachtingen meer dan waar. Op de achttiende woonlaag 
bent u de enige bewoner van een prestigieus penthouse, maar liefst
 vijf kamers groot. Heerlijk, al die ruimte om u heen. Om te beginnen 

in de living, met een eigen deel voor wonen en voor eten.

De hoofdslaapkamer heeft de grootste afmetingen, met als extra de 
royale inloopkast voor uw kleding en een doorloop naar de badkamer. 
Met twee badkamers heeft u ook de mogelijkheid voor apart sanitair 

voor uw eventuele gasten. En over de gehele breedte van uw 
penthouse strekt het terras zich uit, in totaal ca. 71 m2. 

Dat is pas exclusief wonen, Maestro!

BWNR 552
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TYPE H4
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INTERIEURIMPRESSIE PENTHOUSE MAESTRO
GETOOND BOUWNUMMER 552
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INTERIEURIMPRESSIE PENTHOUSE MAESTRO
GETOOND BOUWNUMMER 552
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WELKOM IN L’EAU
Thuiskomen in uw eigen appartement in l’Eau. De automatische deuren van de 

entree die openschuiven. Het voelt misschien wel alsof u elke dag op vakantie bent. 
Ook in het lagere deel van het gebouw woont u nog altijd op hoog niveau. 

Vanaf de entree brengt de lift u snel naar de etage waar u wilt zijn.

INTERIEURIMPRESSIE ENTREE
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KENMERKEN
•  Ligging: begane grond

•  Woonoppervlakte ca. 122 m2

•  Terras van ca. 48 m2 met uitzicht over de Oude Maas,
 plus terras van ca. 11 m2 aan de Ringdijkzijde

•  Living met plafondhoge glaspuien aan terraszijde

•  Open keuken met luxe keukeninrichting, inclusief apparatuur

•  Woonkamer van ca. 56 m2

•  Twee slaapkamers van ca. 24,5 m2 en ca. 13 m2

•  Complete badkamer met tweede toilet

•  Vloerverwarming en -koeling

•  Berging met opstelplaats voor wasmachine en -droger

•  Privé parkeerplaats en berging in parkeergarage

LOIRE

DRIEKAMER APPARTEMENTEN
Geeft u er de voorkeur aan om op de begane grond te wonen? 
Dat kan in het type Loire. Uw appartement deelt niet alleen de 
naam van de rivier in Frankrijk, maar ook de opvallende lengte: 

Loire loopt van voor naar achter in l’Eau, waardoor u aan 
beide kanten een buiten hebt. 

Vóór een riant terras van ca. 48 m2 met het beeld van de Oude Maas 
en Dordrecht, achter het zicht over Zwijndrecht op uw terras 
van ca. 11 m2. In Loire beschikt u over een woonkamer met 

open keuken, twee slaapkamers en een badkamer.

TYPE L1

BWNR 502 PLATTEGROND IS GEKANTELD WEERGEGEVEN!
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INTERIEURIMPRESSIE LOIRE BEGANE GROND
GETOOND BOUWNUMMER 502



SEINE
BWNR 503/507

TYPE L2

KENMERKEN
• Ligging: begane grond en eerste verdieping

•  Woonoppervlakte ca. 103 m2

•  Terras van ca. 23 m2 met uitzicht over de Oude Maas,
 plus terras van ca. 10 m2 aan de Ringdijkzijde

• Living met plafondhoge glaspuien aan terraszijde

• Open keuken met luxe keukeninrichting, inclusief apparatuur

• Woonkamer van ca. 41 m2

• Drie slaapkamers van ca. 18,5 m2, ca. 9 m2 en ca. 8,5 m2

• Complete badkamer met tweede toilet

• Vloerverwarming en -koeling

• Berging met opstelplaats voor wasmachine en -droger

• Privé parkeerplaats en berging in parkeergarage

VIERKAMER APPARTEMENTEN
Buitenliefhebber? Dat is een goede reden om voor de appartementen 
van het type Seine te kiezen. Dankzij de ligging op de begane grond 

heeft u zowel voor als achter een heerlijk buitenverblijf tot uw 
beschikking. Het terras aan de rivierkant is zelfs riant: ca. 23 m2.

Vier kamers telt uw appartement. De ruime woonkamer is één met 
de open keuken. Met naast de hoofdslaapkamer nog twee kamers 

heeft u alle gelegenheid om een eigen kamer voor uw hobby te gebruiken. 
Of als thuiskantoor. In de badkamer heeft u genoeg ruimte.

44

PLATTEGROND IS GEKANTELD WEERGEGEVEN!
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INTERIEURIMPRESSIE GARONNE 7E VERDIEPING
GETOOND BOUWNUMMER 531



KENMERKEN
• Ligging: tweede t/m zevende verdieping

• Woonoppervlakte ca. 130 m2

• Terras van ca. 10 m2 met uitzicht over de Oude Maas

• Living met plafondhoge glaspuien aan terraszijde

• Open keuken met luxe keukeninrichting, inclusief apparatuur

• Woonkamer van ca. 58 m2

• Drie slaapkamers van ca. 18,5 m2, ca. 12 m2 en ca. 8,5 m2

• Complete badkamer met tweede toilet

• Vloerverwarming en -koeling

• Berging met opstelplaats voor wasmachine en -droger

• Privé parkeerplaats en berging in parkeergarage

GARONNE

VIERKAMER APPARTEMENTEN
Houdt u van een grote woonkamer, waar het licht door de 
grote glaspui royaal naar binnenvalt? Welkom in Garonne, 
appartementen met het gemak van maar liefst vier kamers. 
En groot is uw woonkamer zeker, met een oppervlakte van 
circa 58 m2. Naast de royale hoofdslaapkamer heeft u nog 

twee kamers tot uw beschikking.

In de badkamer heeft u de alle ruimte. Als Garonne uw
 voorkeur heeft kunt u kiezen uit meerdere verdiepingen: 

de tweede tot en met de zevende.

TYPE L3 / L4
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BWNRS L3 515/519/523/527/531 - BWNR L4 511
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INTERIEURIMPRESSIE RHÔNE 2E VERDIEPING
GETOOND BOUWNUMMER 510
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KENMERKEN
• Ligging: eerste t/m zevende verdieping

• Woonoppervlakte ca. 123 m2

• Terras van ca. 10 m2 met uitzicht over de Oude Maas

• Living met plafondhoge glaspuien aan terraszijde

• Open keuken met luxe keukeninrichting, inclusief apparatuur

• Woonkamer van ca. 41 m2

• Twee slaapkamers van ca. 24 m2 en ca. 13 m2

• Complete badkamer met tweede toilet

• Vloerverwarming en -koeling

• Berging met opstelplaats voor wasmachine en -droger

• Privé parkeerplaats en berging in parkeergarage

RHÔNE

DRIEKAMER APPARTEMENTEN
Kiest u voor drie kamers, maar wel graag kamers die één voor 

één ruim zijn? Voilà, type Rhône. Naast de grote woonkamer met 
een oppervlakte van maar liefst circa 55 m2 heeft u er twee riante 
slaapkamers en een badkamer bij. Ook een grote interne berging 

ontbreekt niet.

Aan de voorzijde van uw appartement neemt u plaats op uw balkon. 
Wat een uitzicht, elke dag opnieuw. Het type Rhône vindt u in l’Eau 

op de eerste tot en met de zevende verdieping.

TYPE L1

BWNRS 506/510/514/518/522/526/530



Een nieuw thuis begint natuurlijk met de woning zelf, maar persoonlijk wonen gaat over meer dan 
vierkante meters en vrij-op-naamprijzen. Wanneer u straks de sleutel van uw nieuwbouwwoning 
krijgt overhandigd, is het belangrijk dat uw nieuwe huis zo snel mogelijk aanvoelt als thuis. 
Daarvoor kunt u – na het tekenen van het koopcontract – terecht bij Homestudios. 

Homestudios helpt u om keuzes te maken uit de voor uw woning beschikbare kopersopties. 
Daarbij staan persoonlijke begeleiding door kundige specialisten, een inspirerend experience 
center en een interactieve online omgeving centraal.

Uniek is de mogelijkheid om bij Homestudios belangrijke onderdelen van uw woning helemaal 
woonklaar te laten opleveren. Denk aan de keuken en het sanitair, maar ook binnendeuren en
volledig afgewerkte wanden en vloeren behoren tot de mogelijkheden. Helemaal passend bij uw 
persoonlijke woonstijl, wensen én budget. En natuurlijk: klaar op het moment dat u de sleutel 
van uw nieuwe huis krijgt overhandigd.

ONTDEK DE MOGELIJKHEDEN VOOR UW BOUWNUMMER ONLINE
Alle kopersopties van deze en andere woningtypes ontdekt u online op Mijn Homestudios. 
Van extra lichtpunten en data-aansluitingen tot een grote master bedroom met ruimte voor 
een inloopkast. Bundel uw favoriete kopersopties (inclusief bijbehorende investering) in 
woonontwerpen; een goed hulpmiddel om te ontdekken welke woning het beste bij u past.

Verder ontdekt u aan de hand van voorbeeldopties meer over de unieke mogelijkheid om (delen van) 
uw woning woonklaar op te laten leveren met Homestudios. 
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ALLE RUIMTE IN DE BERGING
Elk appartement in High & l’Eau heeft een eigen berging op de begane grond 
of in de parkeergarage. Handig als u niet alles in de interne berging van uw 
appartement een plekje wilt geven. En natuurlijk kunt u hier ook de fietsen kwijt. 

In de berging kunt u met een van de liften comfortabel omhoog naar uw appartement. 
En maak u geen zorgen om de veiligheid: het gedeelte met de bergingen is uitsluitend 
toegankelijk voor u en uw medebewoners.

PARKEREN IN DE PARKEERKELDER
Als bewoner met een auto heeft u een eigen plaats 
in de parkeergarage, onder het gebouw. Deze is 
uitsluitend toegankelijk voor u en uw medebewoners.
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