
H U U R A P P A R T E M E N T E N  I N

Ronsseburght & Ronssetoren



Centraal gelegen in het Groene Hart 
Gouda ligt bij de samenvloeiing van de rivieren de Gouwe en de Hollandse 
IJssel. Vanwege haar locatie groeide Gouda uit tot een belangrijke stad in 
de middeleeuwen. Dit kwam mede dankzij de binnenvaart over de rivieren 
waaraan Gouda gelegen is. Tot op de dag van vandaag heeft Gouda een 
strategische locatie; centraal gelegen in het Groene Hart en de Randstad. 
Binnen een paar minuten zit u op de belangrijkste uitvalswegen. Via de 
A20 zijn Rotterdam en Utrecht dichtbij en Den Haag is eenvoudig te 
bereiken via de A12. 

Gouda als stad 
Het historische centrum van Gouda biedt zowel een gevarieerd als 
compleet winkelaanbod. Het is een vitale stad met een vernieuwende 
economie die voldoende werkgelegenheid biedt. Er zijn veel innovatieve 
productiebedrijven en IT-bedrijven gevestigd in Gouda. Hierdoor is het niet 
alleen een aantrekkelijke stad voor haar inwoners, maar trekt Gouda ook 
veel toeristen die komen voor stroopwafels, kaas en cultuurhistorie.

Sportief recreëren 
Vlak buiten de stad beginnen de groene polders. Hier vindt u bijvoorbeeld 
de Reeuwijkse Plassen; een paradijs voor watersporters. Daarnaast treft u 
in de Reeuwijkse Hout een geliefd trimparcours. ‘t Weegje is een ongerept 
natuurgebied dat ideaal is voor wandelaars en sportvissers. 

Woongebied Ronsseveld 
Het nieuwe Ronsseveld is een groene en levendige schakel tussen 
het oude historische centrum en het noordelijke deel van Gouda. Het 
plan kenmerkt zich door het gebruik van warme tinten, de bijzondere 
combinatie van materialen in de gevels en het veelvuldig gebruik van glas. 

Het plein van Ronsseveld 
Het grote binnenplein is een plek van verbintenis, gevormd door het water, 
de gevarieerde en groene omgeving en het bijzondere ontwerp. De brede 
voetgangersbrug die lijkt te zweven boven het water, versterkt het gevoel 
van verbintenis. 

Locatie 
Het woongebied ligt tussen het Groene Hart Ziekenhuis en het NS-station, 
en is gelegen op korte afstand tot het centrum van Gouda. De afstand tot 
het ziekenhuis is 100 meter, het NS-station is 350 meter gelegen vanaf 
Ronsseveld en het centrum, dat daar weer achter ligt, is slechts 750 meter 
van het complex verwijderd. 
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Overzicht Ronsseburght



Schaal 1:100

Ronsseburght type D
101,1 m²



Vertrek Vloeren Wanden Plafond Uitrusting

Entree, hal Dekvloer  Behangklaar Structuurspuitwerk Beldrukker naast entreedeur, wcd en schakelaars 
volgens tekening, videofooninstallatie, lichtpunt  

Meterkast Niet afgewerkt Niet afgewerkt Niet afgewerkt Groepenkast en elektrische installatie 

Toilet Betegeld Wandtegels tot 1.20 m.  
met daarboven 
structuurspuitwerk

Structuurspuitwerk Toilet en fonteintje, afzuigpunt m.v., schakelaar, 
lichtpunt  

Woonkamer Dekvloer   Behangklaar Structuurspuitwerk Electra en lichtpunten volgens tekening, radiator

Technische ruimte/berging Dekvloer   Niet afgewerkt Niet afgewerkt Electra en lichtpunten volgens tekening, MV 
box, CV installatie in Ronssetoren, aansluitpunt 
wasmachine

Keuken Dekvloer  Behangklaar Structuurspuitwerk Electra en lichtpunten volgens tekening, afzuigpunt 
m.v. Siematic keuken v.v. kookplaat, afzuigkap, 
koelkast, combimagnetron, vaatwasmachine, 
spoelbak en mengkraan 

Slaapkamer Dekvloer Behangklaar Structuurspuitwerk Electra en lichtpunten volgens tekening, radiator   

Badkamer Betegeld Betegeld tot 1.50 bij 
doucheruimte deels 2.10   

Structuurspuitwerk Electra en lichtpunten volgens tekening, radiator, 
afzuigpunt m.v. Wastafel met mengkraan, 
doucheruimte (ligbad indien op tekening 
aangegeven)   

Berging (in kelder) Betonvloer Niet afgewerkt Niet afgewerkt  Lichtpunten volgens tekening 

Afwerkstaat Gouda Ronssetoren & Ronsseburgt  
In onderstaande afwerkstaat is per ruimte aangegeven hoe de in het zicht komende vlakken worden afgewerkt en met 
welke inrichting en voorzieningen de diverse ruimten uitgerust worden. 

Indicatief
Tekeningen en afwerkstaat zijn maatgevend alsmede de tekening van de keuken. Een en 
ander wordt u door de makelaar overhandigd. De verdiepingshoogte bedraagt 3.20 m. 

NB. Inrichting van de getoonde appartementen zijn indicatief. Een en ander behoort behoort 
niet automatisch tot de uitrusting van het appartement.   

De huurtermijn bedraagt minimaal 1 jaar.




