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WESTERDREEFKWARTIER

VOORWOORD

Ontspannen wonen in een sfeervolle, dorpse omgeving? Dan heeft u de juiste sfeerbrochure in
handen. Westerdreefkwartier is het eerste woningproject op de huidige locatie van De Pionier
in Nieuw-Vennep. De gemeente gaat de aankomende jaren het complete bedrijventerrein De

Pionier en het aangrenzende Bolsterrein omzetten naar een frisse, nieuwe woon-/werklocatie
waar circa 2000 nieuwe woningen gebouwd zullen worden.
Westerdreefkwartier bestaat uit 90

rondje fietsen of wandelen in een waterrijke en

verschillende types en 6 eengezinswoningen.

loopafstand dus dagelijkse boodschappen halen,

toekomstbestendige appartementen in 7

De architectuur is geïnspireerd op de bestaande
bebouwing en is het beste te omschrijven als

is geen probleem.

stoer en statig met een chique verfijning.

In deze sfeerbrochure vertellen wij u graag

Westerdreefkwartier heeft de ontspannen sferen

en bereikbaarheid. Ook kunt u aan de hand

van een dorp en een goede bereikbaarheid.
Nieuw-Vennep ligt dichtbij de Randstad en

andere grote steden. Schiphol is met de auto in
slechts 12 minuten bereikbaar en met de trein

bent u er in 9 minuten. Ook is het mogelijk om
met de HOV snelbus naar Schiphol te reizen.

Klinkt dat niet ideaal? Na het werk kunt u een

6

groene omgeving. Daarnaast zijn de winkels op

meer over Westerdreefkwartier, de omgeving
van de verschillende sfeerplattegronden het

appartement of huis uitzoeken dat past bij uw
woonbeleving.

Geniet en ontdek waar u wilt wonen.
Veel leesplezier!
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MET PLEZIER GEVEN WE EEN KWALITEITSIMPULS

AAN DIT BIJZONDER
STUK NIEUW-VENNEP
Jaren geleden had Van Wijnen al interesse om op locatie - waar het pand van Drukkerij Argo Media staat - nieuwbouw-

woningen te realiseren. Toen was nog helemaal niet bekend dat de gemeente een grootscheepse upgrade zou doen van
bedrijventerrein De Pionier en het Bolsterrein. De gemeente gaat er de komende 10 jaar een gebied van maken, waar
wonen en werken gecombineerd wordt.

“We zijn heel blij dat de gemeente de kans heeft aangegrepen

brengen. Dat doen we, omdat de belangstelling voor het plan

activiteiten en het bijbehorende vrachtverkeer geven overlast in

we tegemoet aan de grote vraag naar nieuwbouwappartementen

om het sloopbedrijf Van Groningen uit te kopen. De bedrijfs-

het dorp én rond De Pionier. Het bekende ijzer- en metaalhandelbedrijf vertrekt eind 2020. Hierdoor ligt ons project straks op

in Nieuw-Vennep en omgeving.”

een nog mooiere locatie en genieten bewoners van een gloed-

ZO IS HET BETER

Getsewoud”, vertelt Henk van Hoorn enthousiast.

de Venneperweg wilde Van Wijnen zo’n 180 appartementen

nieuw appartement precies tussen het oude dorp en de wijk

WIE DOET WAT?

Henk is projectontwikkelaar. Hij werkt samen met verkoop-

manager Elles Smit-Frazer aan Westerdreefkwartier. Waar Henk

vooral de contacten onderhoudt met de gemeente, de architect,

Op deze prominente plek op de hoek van de Westerdreef en
realiseren. “Daar zijn we van teruggekomen. We hebben het

aantal teruggebracht naar 136 en daarmee het plan veel meer
licht en lucht gegeven. Het leuke is dat iedereen straks mooi
uitkijkt. Vrij over de Westerdreef of op de binnentuin.

de adviseurs en de aannemer, is Elles degene die bewaakt dat

STATIG EN STOER

oog naar de plattegronden, zorgt voor de communicatie rondom

Wij werken vaker samen met dit bureau dat bekend staat om de

alles aan de klantkant goed geregeld is. Zij kijkt met een scherp
Westerdreefkwartier en let erop dat straks alle verkoopstukken
klaar zijn.

HIER WAS VRAAG NAAR

Elles: “We hebben een leuk team waarin we met elkaar al brainstormend nog meer woongenot toevoegen. Ik vind het heel

bijzonder dat we zo’n groot project in één keer in verkoop gaan

8

heel groot is.” Henk vult aan: “Ja, met Westerdreefkwartier komen

“Mulleners en Mulleners Architecten heeft het ontwerp gemaakt.
romantische signatuur en rijke detaillering. Deze aansprekende

architectuur past hier goed, zeker doordat het industriële karakter
van de plek ook terugkomt in het ontwerp. De appartementen-

gebouwen zijn even statig als stoer. De beperkte hoogte, deels
losse plaatsing en dakvorm geven een kleinschalig gevoel. De

twee rijtjes met totaal 6 eengezinswoningen sluiten mooi aan bij
de bebouwing van de Venneperweg.”

TOT SNEL!

Henk en Elles: “We zijn er trots op dat we met de hoog-

waardige architectuur en stedenbouwkundige opzet het

begin kunnen maken van een enorme kwaliteitsimpuls aan

het gebied. De duurzame woningen zijn gasloos en daarmee
klaar voor de toekomst. De lager dan wettelijk bepaalde EPC
en de vloerverwarming die ook kan koelen, maakt de huizen
zuinig en heel comfortabel.”

“We zouden er met plezier persoonlijk over willen vertellen

tijdens een verkoopevent, maar dat kan gezien Covid-19 even
niet. Maar dit gaan we creatief oplossen, hoor. We zorgen

ervoor dat iedere belangstellende een weloverwogen keuze
kan maken. Als de koop eenmaal gesloten is, dragen wij

het stokje over aan de kopersbegeleider. Die begeleidt alle

kopers van A tot Z bij het maken met keuzes over de indeling
en afwerking.”
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“UITGEGROEID
TOT EEN
BLOEIENDE
PLAATS”

GESCHIEDENIS NIEUW-VENNEP

WAAR EERST
WATER WAS,
LIGT NU
NIEUW-VENNEP
De geschiedenis van Nieuw-Vennep is alom vertegenwoordigd in de waterrijke en groene

omgeving van het dorp. De historische Ringvaart en Ringdijk, die ooit met de hand werden
gegraven en aangelegd, zijn nog altijd herkenbaar in het landschap.

Na de drooglegging van de zo ontstane Haarlemmermeerpolder werd, naast Hoofddorp, ook
Nieuw-Vennep gesticht. Van oorsprong een boerengemeenschap, maar met de komst van

Schiphol, de groei van de Randstad en bijbehorende bedrijvigheid groeide Nieuw-Vennep uit
tot een bloeiende plaats.

DE WITTE KERK: EEN VAN
DE OUDSTE GEBOUWEN VAN
NIEUW-VENNEP, NIET LANG
NA DE DROOGLEGGING
GEBOUWD. NU EEN
GEMEENTELIJK MONUMENT.
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“WATERRIJKE
EN GROENE
OMGEVING”
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NIEUW-VENNEP

ONTSPANNEN
WONEN

Hoewel de Randstad om de hoek ligt, is het dorpse karakter van Nieuw-Vennep nog steeds aanwezig. Zo zijn

de inwoners zeer betrokken bij het dorp en de lokale activiteiten. Het programma van de jaarlijkse feestweek

verwijst zelfs nog naar de plattelandsgeschiedenis van het dorp, met de motorcross, trekkertrek, zeskamp en de
braderie als vaste waarden.

Nieuw-Vennep combineert de ontspannen sfeer van een

naar Zwaansbroek ziet u hoe de natuur zich in de tijd

Winkelcentrum Getsewoud en het vernieuwde centrum

hectare groot bos en inmiddels is het een afwisselend

dorp met de voorzieningen van een fijne woonplaats.

De Symfonie bieden verse broodjes van de bakker tot
fashionstores, diverse supermarkten, de Action en de

HEMA. En of u nu voor een gezellig etentje, een snelle
hap of een high wine gaat, ook dat is in het dorp geen
probleem. Wel zo makkelijk!

EVEN LEKKER NAAR BUITEN?

Vanaf het Westerdreefkwartier loopt of fietst u zo naar

het Venneperhout met zijn vele, vooral in de zomer, rijk
begroeide waterkanten. Verder wandelend of fietsend

14

ontwikkeld. In 2003 begon hier de aanleg van een 250
groengebied met natuurlijke waterpartijen, ruig begroeide
velden en speelweiden. Maar ook het strand van Noordwijk is slechts 19 autominuten weg. Uitwaaien maar!

In het dorp vindt u verder het Cultureel Centrum Pier K,
een bibliotheek, diverse sportverenigingen waaronder

tennis, voetbal en paardensport, en met 15 minuten staat u
op de Haarlemmermeersche golfclub. Er is keus in basisonderwijs en het Herbert Vissers College biedt vervolgonderwijs van VMBO tot Gymnasium.

“ONTSPANNEN
SFEER VAN EEN
DORP”
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“FIETSEN OF
LOPEN LANGS
DE RIJK
BEGROEIDE
WATERKANT”
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GETSEWOUD

VENNEPERWEG

VENNEPERHOUT

NIEUW-VENNEP

DE IDEALE LOCATIE

GETSEWOUD
HET NIEUWE CENTRUM

SCHIPHOL (12 MIN)

HOOFDDORP

AMSTERDAM (30 MIN)

APOTHEEK

UTRECHT (45 MIN)

N208

A4

COMPONISTENWEG

HOV BUSHALTE

NIEUW-VENNEP

WESTERDREEFKWARTIER

LISSE

N207

DE PIONIER

WESTEINDERPLASSEN
A44

LEIDEN (25 MIN)
WESTERDREEF

WESTERDREEF

Nieuw-Vennep ligt heerlijk dichtbij de Randstad en

in de plaats. Voor veel Nieuw-Vennepers dé kans om

om de hoek. Schiphol is met de auto slechts 12 minuten,

Westerdreefkwartier is geïnspireerd op de bestaande

diverse grote steden. Werk en uitgaan liggen daarmee
of pak de trein: de SuperSprinter van de NS brengt u

er in slechts 9 minuten. Ook is het mogelijk om met de

HOV snelbus naar Schiphol te reizen. De uitvalsweg van
VENNEPERWEG

ZUIDERDREEF

Nieuw-Vennep komt rechtstreeks uit op de A4 richting

NOORDERDREEF

APOTHEEK

Schiphol, Amsterdam, Leiden en Den Haag.

De woningen en appartementen van Westerdreefkwartier
worden gebouwd op een locatie die nu nog bekend

staat om haar bedrijvigheid. Het grootste deel hiervan
verdwijnt en hiervoor komt comfortabele nieuwbouw

DE SYMFONIE

HOOFDWEG OOSTZIJDE
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nieuw te wonen in hun geliefde dorp. De architectuur van
bebouwing en daarmee voegt de nieuwbouw zich mooi in
het dorp.

ALLE WINKELS OP LOOPAFSTAND

Westerdreefkwartier vormt samen met de andere

nieuwbouw een brug tussen Getsewoud en het oude

centrum. Het leuke is dat u hier dus van twee walletjes mag
snoepen. U wandelt net zo makkelijk naar winkelcentrum
Getsewoud als naar De Symfonie.

N520

WITTE KERK

NS STATION
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“DE BRUG
TUSSEN
GETSEWOUD
EN HET OUDE
CENTRUM”
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HOE LANGER JE KIJKT, HOE MEER JE ZIET

ARCHITECT

Kok Mulleners van Mulleners + Mulleners Architecten maakte het ontwerp van Westerdreefkwartier. Zoals hij
zelf zegt, lag de uitdaging vooral in het zoeken naar de verhouding tussen een imposante uitstraling en een
kleinschalig gevoel en tussen eenheid en verscheidenheid.
“Hier aan de brede dreef mag wel een statement gemaakt

IEDEREEN KIJKT MOOI UIT

ook een geborgen gevoel geven én aansluiting vinden

straks aan minimaal één zijde heel mooi zicht hebben op

worden met een imposant gebouw. Toch wil je bewoners

bij de eengezinswoningen die in de buurt staan. Dat doe
je naar mijn idee door variatie aan te brengen met kleur,
details en vorm.”

EENHEID IN VERSCHEIDENHEID

Kok heeft gewerkt met een beperkt aantal kleuren

baksteen en deze steeds weer anders toegepast. Als je
dan ook de gevels een paar centimeter van elkaar laat

verspringen op de plekken waar de steenkleur wisselt én
speelt met wisselende dakvormen, levert dat een heel

gevarieerd beeld op terwijl je overduidelijk ziet dat de
gebouwen familie van elkaar zijn.

KOK MULLENERS
“WESTERDREEFKWARTIER
HEEFT EEN CHIQUE
VERFIJNING EN STRAALT
STATIGHEID UIT”

EEN BEETJE ALS EEN PAKHUIS UIT DE JAREN
TWINTIG

Kok: “De architectuur is geïnspireerd op de pakhuizen
uit begin 20e eeuw. Grappig is dat destijds pakhuizen
gebouwd werden die men op woningen wilde laten
lijken door ze rijker te detailleren. Nu worden er

woningen gebouwd die qua architectuur refereren aan
pakhuizen. Ons ontwerp is geen kopie van toen, maar

bevat enkele kenmerken. Westerdreefkwartier heeft een
eigentijdse uitstraling die past bij deze tijd en de plek
waar het plan gebouwd wordt.”
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Het mooie aan Westerdreefkwartier is dat alle bewoners
de dreef of de groene binnentuin. De tuinen van diverse
begane grond appartementen grenzen direct aan de
binnentuin, waardoor er meer sociale controle en

levendigheid is. “De balkons steken uit én liggen iets
terug in het gebouw, zodat je de openheid op kunt
zoeken of geniet van een beschutte plek met veel

privacy. Leuk detail is dat balkons echt onderdeel van

het gebouw zijn. Het metselwerk loopt vaak door over

het balkon heen. De balkons zijn steeds net iets anders

ontworpen, passend bij de steenkleur en de details van
het bouwdeel.

LEVENDIG SILHOUET

Hoe langer je naar het ontwerp van Kok kijkt, hoe meer
je ziet. Grote ramen vaak van vloer tot plafond, mooie
hekwerken, trappetjes, veel verbijzonderingen in het

metselwerk en lantaarns en markante torentjes die de
bescheiden entrees markeren. “Door het levendige
silhouet en het reliëf in de gevel krijg je een heel

interessante schaduwwerking. Ik kijk ernaar uit om hier
straks rond te lopen en met eigen ogen te zien hoe we

als team de eerste ontwikkeling van dit gebied hebben
vormgegeven.”
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LOCATIE

VOGELVLUCHT

GEBOUW E
GEBOUW D

GEBOUW C

GEBOUW A

GEBOUW D

GEBOUW B

GEBOUW E

GEBOUW C

EENGEZINSWONINGEN

Type 1, 2A, 2B, 3A, 3B en 4A

EENGEZINSWONINGEN

Type 6A, 6B en 7

GEBOUW B

GEBOUW A
Type 3A, 4B, 5A

Type 3A, 4B, 5B
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Type 6A, 6B en 7

Type A en Type B
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SITUATIE

WESTERDREEFKWARTIER
Precies waar de Westerdreef en de Venneperweg elkaar kruisen, komt

Westerdreefkwartier. Westerdreefkwartier bestaat uit 90 appartementen in

verschillende groottes en 6 eengezinswoningen. Dus of u nu start, een doorstart

maakt met het gezin of op zoek bent naar een plek waar u samen ontspannen oud kunt
worden, u vindt het hier! Parkeer straks uw auto op een eigen parkeerplaats en geniet
op mooie dagen op het balkon, uw tuin of in de groene binnentuin.
De 90 appartementen zijn onderverdeeld

De 6 eengezinswoningen hebben een

keuze is uit een woonoppervlak dat varieert

qua architectuur nauw aansluit bij de

in zeven verschillende types waarbij er
tussen de circa. 70 en 120m², twee of

drie slaapkamers, balkon of terras. Ook

het uitzicht en de zonligging varieert per

appartement. Een aantal appartementen

grenst aan een heerlijke groene binnentuin.
De appartementen aan de rotonde

Westerdreef-Venneperweg hebben een
heerlijk vrij uitzicht.
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dorpse en traditionele uitstraling dat

appartementen en de bestaande woningen
aan de Venneperweg. De woningen zijn
rijk gedetailleerd en er is variatie in

kapvorm, kleur gevelsteen en metselwerk,
raampartijen en sierlijke belijningen. Dit
geeft de woningen een hoogwaardige
uitstraling.
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EXTERIEURIMPRESSIE

STRAATBEELD
WESTERDREEF
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GEBOUW C

GEBOUW B
GEBOUW A

VERDIEPINGSOVERZICHT
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EXTERIEURIMPRESSIE

GEBOUW A
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BOUWNUMMER 1, OP DE
BEGANE GROND, HEEFT EEN
EXTRA PRIVÉTERRAS DAT
BEREIKBAAR IS VIA EEN DEUR
BIJ DE TWEEDE SLAAPKAMER

APPARTEMENT

TYPE 1

appartement extra ramen in de zijgevel. Dat maakt

KENMERKEN
•

Woonkamer/keuken heeft een

prachtig uitzicht. De woonkamer/keuken heeft maar

•

Gelegen op de begane grond en 1e t/m

betekent een royale zithoek én een riante eettafel. En

•

met uw indeling.

•

dat er heerlijk veel lichtinval is en zorgt voor een

liefst een gebruiksoppervlakte van circa 43m². Dat
door de grote open ruimte kunt u creatief omgaan

•

Met het balkon op het zuidwesten geniet u heerlijk

•

balkonbalustrade heeft u vanuit de woonkamer volop

•

van de zon en door de grote ramen en glazen
zicht naar buiten.

•
•
•

gebruiksoppervlakte van 43,2m²
3e verdieping

Twee slaapkamers

Balkon is gelegen op het zuidwesten

SCHAAL
1:50

Badkamer is voorzien van royale wastafel met
twee kranen, douche en tweede toilet
Privéparkeerplaats in de kelder
Berging in de kelder

Voorzien van vloerverwarming

Voorzien van ventilatie met warmteterugwinning
Gasloos wonen

N

TYPE 1 BEGANE GROND & VERDIEPINGEN

Door de hoekligging heeft dit driekamer-

BOUWNUMMERS: 1, 6, 11 & 16

BOUWNUMMERS
GEBOUW A: 1, 6, 11 & 16
WOONOPPERVLAK: CIRCA 93M2

OVERZICHT GEBOUW
GEBOUW A
Begane grond: 1
1e verdieping: 6
2e verdieping: 11
3e verdieping: 16

0

1

2

3

M

N

36

37

INTERIEURIMPRESSIE

TYPE 1

38

BIJ DIT TYPE APPARTEMENT
ZIT VARIATIE IN
RAAMPARTIJEN IN DE GEVEL.
BEKIJK VOOR DE JUISTE
INDELING DE TECHNISCHE
VERKOOPTEKENINGEN.
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APPARTEMENT

TYPE 2A
Een heerlijk licht en royaal appartement! Door de

hoekligging zijn er extra veel panoramaramen die

KENMERKEN
•

Woonkamer/keuken heeft een

licht in de kamers en een prachtig uitzicht heeft naar

•

Gelegen op de begane grond

heeft u geen radiatoren die dat zicht belemmeren.

•

maken dat u, vanuit uw luie stoel, geniet van veel

buiten. En met de comfortabele vloerverwarming
Dat geeft een gevoel van ruimte!

•
•

Het appartement, gelegen op de begane

•

gebruiksoppervlakte van circa 99m². De

•

grond, heeft twee slaapkamers met een totale
woonkamer/keuken biedt ruimschoots plek aan een
comfortabele zithoek en een fijne eetkamertafel.

BOUWNUMMER: 2

BOUWNUMMER
GEBOUW A: 2
WOONOPPERVLAK: CIRCA 99M2

•
•
•

gebruiksoppervlakte van 45,9m²
Twee slaapkamers

Het balkon is gelegen op het zuidoosten

Badkamer is voorzien van royale wastafel met

SCHAAL
1:50

twee kranen, douche en tweede toilet
Privéparkeerplaats in de kelder
Berging in de kelder

Voorzien van vloerverwarming
Voorzien van ventilatie met
warmteterugwinning
Gasloos wonen

TYPE 2A BEGANE GROND

N

OVERZICHT GEBOUW
GEBOUW A
Begane grond: 2

40
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INTERIEURIMPRESSIE

TYPE 2A & 2B

42
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APPARTEMENT

DIT APPARTEMENT LIGT AAN
DE ROTONDE, DE ENTREE VAN
WESTERDREEFKWARTIER

TYPE 2B
Een heerlijk licht en royaal appartement! Door

de hoekligging zijn er extra veel panoramaramen

KENMERKEN
•

Woonkamer/keuken heeft een

van veel licht in de kamers en zicht heeft op de

•

Gelegen op de 1e t/m 4e verdieping

vloerverwarming heeft u geen radiatoren die dat

•

die maken dat u, vanuit uw luie stoel, geniet

prachtige omgeving. En met de comfortabele

zicht belemmeren. Dat geeft een gevoel van ruimte!

•
•

De appartementen hebben drie slaapkamer met

•

110m². De woonkamer/keuken biedt ruimschoots

•

in totaal een gebruiksoppervlakte van maar liefst
plek aan een comfortabele zithoek en een fijne
eetkamertafel.

BOUWNUMMERS: 7, 12, 17 & 21

BOUWNUMMER
GEBOUW A: 7, 12, 17 & 21
WOONOPPERVLAK: CIRCA 110M2

•
•
•

gebruiksoppervlakte van 45,9m²
Drie slaapkamers

Balkon is gelegen op het zuidoosten

Badkamer is voorzien van royale wastafel met

SCHAAL
1:50

twee kranen, douche en tweede toilet.
Privéparkeerplaats in de kelder
Berging in de kelder

Voorzien van vloerverwarming
Voorzien van ventilatie met
warmteterugwinning
Gasloos wonen

TYPE 2B VERDIEPINGEN

N

OVERZICHT GEBOUW
GEBOUW A
1e verdieping: 7
2e verdieping: 12
3e verdieping: 17
4e verdieping: 21
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GEBOUW B
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BOUWNUMMERS: 3, 8, 13, 18, 22, 24, 25,
28, 29, 32, 33, 36, 37, 40, 43, 46 & 49

TYPE 3A
BOUWNUMMER
GEBOUW A: 3, 8, 13, 18 & 22
GEBOUW B: 24, 25, 28, 29, 32, 33, 36 & 37
GEBOUW C: 40, 43, 46 & 49
WOONOPPERVLAK: CIRCA 100M2

comfortabel. In het appartement zijn de twee royale
slaapkamers bijna even groot. U hoeft hier voor uw

werkkamer of tweede slaapkamer geen genoegen te
nemen met minder ruimte!

De woonkamer/keuken is met ruim 51m² aanzienlijk
en vrij indeelbaar. De grote ramen bieden zicht

op buiten, en ook hier zijn de balkonbalustrades

grotendeels van glas, zodat uw uitzicht gewaarborgd
is.

KENMERKEN
•

Woonkamer/keuken heeft een

•

Gelegen op de begane grond en 1e t/m

•
•
•
•
•
•
•
•

gebruiksoppervlakte van 51,3m²
4e verdieping

Twee slaapkamers

Balkon is gelegen op het zuidoosten

SCHAAL
1:50

Badkamer is voorzien van royale wastafel

met twee kranen, douche en tweede toilet
Privéparkeerplaats in de kelder
Berging in de kelder

Voorzien van vloerverwarming
Voorzien van ventilatie met
warmteterugwinning
Gasloos wonen

N

TYPE 3A BEGANE GROND & VERDIEPINGEN

De indeling van deze appartementen is zeer

OVERZICHT GEBOUWEN
GEBOUW A

Begane grond: 3
1e verdieping: 8
2e verdieping: 13
3e verdieping: 18
4e verdieping: 22

GEBOUW B

Begane grond: 24, 25
1e verdieping: 28, 29
2e verdieping: 32, 33
3e verdieping: 36, 37
GEBOUW C

48

Begane grond: 40
1e verdieping: 43
2e verdieping: 46
3e verdieping: 49

BOUWNUMMERS 24, 28, 32, 36, 40, 43, 46 & 49 ZIJN GESPIEGELD
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TYPE 3A & 3B
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TYPE 3B

DE TWEE ROYALE
SLAAPKAMERS ZIJN
BIJNA EVEN GROOT

speelse verspringing in de gevels. De indeling is

KENMERKEN
•

Woonkamer/keuken heeft een

met type 3A. In het appartement zijn de twee royale

•

Gelegen op de begane grond en 1e t/m

werkkamer of tweede slaapkamer geen genoegen

•

Twee slaapkamers

nagenoeg gelijk maar de raampartijen verschillen

slaapkamers bijna even groot. U hoeft hier voor uw
te nemen met minder ruimte!

De woonkamer/keuken is met ruim 53m² aanzienlijk

•
•

en vrij indeelbaar. De grote ramen bieden zicht

•

grotendeels van glas, zodat uw uitzicht

•

op buiten, en ook hier zijn de balkonbalustrades
gewaarborgd is.

•
•
•

gebruiksoppervlakte van 53,1 m²

3e verdieping

Balkon is gelegen op het zuidoosten

SCHAAL
1:50

Badkamer is voorzien van royale wastafel

met twee kranen, douche en tweede toilet
Privéparkeerplaats in de kelder
Berging in de kelder

Voorzien van vloerverwarming
Voorzien van ventilatie met
warmteterugwinning
Gasloos wonen

N

TYPE 3B BEGANE GROND & VERDIEPINGEN

Type 3B heeft een gevarieerd gevelbeeld en een

BOUWNUMMERS: 4, 9, 14 & 19

BOUWNUMMER
GEBOUW A: 4, 9, 14 & 19
WOONOPPERVLAK: CIRCA 102M2

OVERZICHT GEBOUW
GEBOUW A

Begane grond: 4
1e verdieping: 9
2e verdieping: 14
3e verdieping: 19
52
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GEBOUW B & C
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BOUWNUMMER 5
HEEFT OP DE BEGANE
GROND EEN ROYAAL
PRIVÉTERRAS
AAN DE BINNENTUIN

TYPE 4A

BOUWNUMMERS: 5, 10, 15 & 20

BOUWNUMMER
GEBOUW A: 5, 10, 15 & 20
WOONOPPERVLAK: CIRCA 116M2

Liever een appartement met nog meer ruimte en
drie fijne slaapkamers? Ook dat kan! De ruimte is

royaal, met een woonkamer van maar liefst 52m². De

hoekligging maakt dat ook hier veel ramen geplaatst
zijn en dat geeft extra veel licht.

Gesteld op royaal wonen? Hier kan het. Of graag

SCHAAL
1:50

meerdere kamers voor hobby, (klein-)kinderen of

BEGANE GROND & VERDIEPINGEN

werk? Aan u de keus!

KENMERKEN

Woonkamer/keuken heeft een

•

Gelegen op de begane grond en 1e t/m

•

OVERZICHT GEBOUW
GEBOUW A
Begane grond: 5
1e verdieping: 10
2e verdieping: 15
3e verdieping: 20

•
•
•
•
•
•

56

•
•

gebruiksoppervlakte van 52,3m²
3e verdieping

Drie slaapkamers

Balkon is gelegen op het zuidoosten

Bouwnummer 5 heeft een balkon en royaal
terras op de begane grond

TYPE 4A

N

•

Badkamer is voorzien van royale wastafel met
twee kranen, douche en tweede toilet
Privéparkeerplaats in de kelder
Berging in de kelder

Voorzien van vloerverwarming

Voorzien van ventilatie met warmteterugwinning
Gasloos wonen
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TYPE 4A & 4B

58

59

APPARTEMENT

TYPE 4B

BOUWNUMMERS: 26, 30, 34, 38, 39, 42, 45 & 48

DIT APPARTEMENT HEEFT
3 SLAAPKAMERS EN EEN
WOONOPPERVLAK VAN
MAAR LIEFST 120M2

BOUWNUMMER
GEBOUW B: 26, 30, 34 & 38
GEBOUW C: 39, 42, 45 & 48
WOONOPPERVLAK: CIRCA 120M2

Liever een appartement met nog meer ruimte en
drie fijne slaapkamers? Ook dat kan! De ruimte is

royaal, met een woonkamer van maar liefst 55m². De

hoekligging maakt dat ook hier veel ramen geplaatst
zijn en dat geeft extra veel licht. Het balkon (of

privéterras, ingeval van de begane grond) liggen aan
de groene binnentuin.

SCHAAL
1:50

Gesteld op royaal wonen? Hier kan het. Of graag

meerdere kamers voor hobby, (klein-)kinderen of

BEGANE GROND & VERDIEPINGEN

werk? Aan u de keus!

KENMERKEN

Woonkamer/keuken heeft een

•

Gelegen op de begane grond en 1e t/m

•

OVERZICHT GEBOUW
GEBOUW B
Begane grond: 26
1e verdieping: 30
2e verdieping: 34
3e verdieping: 38

GEBOUW C
Begane grond: 39
1e verdieping: 42
2e verdieping: 45
3e verdieping: 48

•
•
•
•
•
•

60

•
•

gebruiksoppervlakte van 55,5m²
3e verdieping

Drie slaapkamers

Balkon is gelegen op het noordwesten

Bouwnummers 26 en 39 (begane grond) hebben
een royaal privéterras op het noordwesten

TYPE 4B

N

•

Badkamer is voorzien van royale wastafel met
twee kranen, douche en tweede toilet
Privéparkeerplaats in de kelder
Berging in de kelder

Voorzien van vloerverwarming

Voorzien van ventilatie met warmteterugwinning
Gasloos wonen

BOUWNUMMERS 39, 42, 45 & 48 ZIJN GESPIEGELD
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INTERIEURIMPRESSIE

TYPE 4A & 4B
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EXTERIEURIMPRESSIE

GEBOUW C
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TYPE 5A

wonen? Kies voor dit heerlijke appartement van
96m² met twee slaapkamers.

Ook dit type heeft een hoekligging, dus fijn veel

KENMERKEN
•

Woonkamer/keuken heeft een

•

Gelegen op de begane grond en 1e t/m

ramen in de gecombineerde woonkamer/keuken.

•

ruimte die u hier ter beschikking heeft. Vanuit de

•

Laat uw creativiteit de vrije loop met de open

woonkamer kijkt u over de Westerdreef richting de

aangrenzende brede groenstrook. Dit appartement
biedt de privacy van een vrijliggend balkon.

•

•
•
•
•
•

gebruiksoppervlakte van 45,9m²
3e verdieping

Twee slaapkamers

Balkon is gelegen op het zuidoosten

SCHAAL
1:50

Badkamer is voorzien van royale wastafel

met twee kranen, douche en tweede toilet
Privéparkeerplaats in de kelder
Berging in de kelder

Voorzien van vloerverwarming
Voorzien van ventilatie met
warmteterugwinning
Gasloos wonen

N

TYPE 5A BEGANE GROND & VERDIEPINGEN

Met z’n tweeën of single en comfortabel gelijkvloers

BOUWNUMMERS: 23, 27, 31 & 35

BOUWNUMMER
GEBOUW B: 23, 27, 31 & 35
WOONOPPERVLAK: CIRCA 96M2

OVERZICHT GEBOUW
GEBOUW B
Begane grond: 23
1e verdieping: 27
2e verdieping: 31
3e verdieping: 35
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TYPE 5A & 5B
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TYPE 5B

UITZICHT OP DE
WESTERDREEF

wonen? Kies voor dit heerlijke appartement van
meer dan 95m² met twee slaapkamers.

Ook dit type heeft een hoekligging, dus fijn veel

KENMERKEN
•

Woonkamer/keuken heeft een

•

Gelegen op de begane grond en 1e t/m

ramen in de gecombineerde woonkamer/keuken.

•

ruimte die u hier ter beschikking heeft. Vanuit de

•

Laat uw creativiteit de vrije loop met de open

woonkamer kijkt u over de Westerdreef richting de
aangrenzende brede groenstrook.

•

•
•
•
•
•

gebruiksoppervlakte van 44,1m²
3e verdieping

Twee slaapkamers

Balkon is gelegen op het zuidoosten

SCHAAL
1:50

Badkamer is voorzien van royale wastafel met
twee kranen, douche en tweede toilet
Privéparkeerplaats in de kelder
Berging in de kelder

Voorzien van vloerverwarming
Voorzien van ventilatie met
warmteterugwinning
Gasloos wonen

N

TYPE 5B BEGANE GROND & VERDIEPINGEN

Met z’n tweeën of single en comfortabel gelijkvloers

BOUWNUMMERS: 41, 44, 47 & 50

BOUWNUMMER
GEBOUW C: 41, 44, 47 & 50
WOONOPPERVLAK: CIRCA 95M2

OVERZICHT GEBOUW
GEBOUW C
Begane grond: 41
1e verdieping: 44
2e verdieping: 47
3e verdieping: 50
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BINNENTUIN

72

73

TYPE 6A

WOONKAMER
LIGT AAN
DE GROENE
BINNENTUIN

BOUWNUMMER
GEBOUW D: 52, 53, 54, 57, 58, 59, 62 63,
64, 67, 68 & 69
GEBOUW E: 72, 73, 74, 77, 78, 79, 82, 83,
84, 87, 88 & 89
WOONOPPERVLAK: CIRCA 69M2

keuken: oftewel een heerlijk appartement voor singles

KENMERKEN
•

Woonkamer/keuken heeft een

woonkamer/woonkeuken ligt aan de groene binnentuin.

•

Gelegen op de begane grond en 1e t/m

heeft u daar ongehinderd zicht op, ook vanuit uw luie

•

of tweepersoonshuishoudens. De breed georiënteerde
En door de grote ramen en glazen balkonbalustrades
stoel. Geen hinder van storende radiatoren door de

behaaglijke vloerverwarming en volledig gasloos dus

•

voorbereid op de toekomst.

•

De appartementen verschillen onderling in raamver-

•

deling en balkons (vrijliggend of gekoppeld aan het

naastgelegen balkon). De appartementen op de begane
grond hebben in plaats van een balkon een privéterras.

•
•
•
•
•
•

gebruiksoppervlakte van 26,4m²
3e verdieping

Twee slaapkamers

In gebouw D hebben de appartementen een

SCHAAL
1:50

balkon of een priveterras op het noordoosten
In gebouw E hebben de appartementen een
balkon of een priveterras op het zuidwesten

Badkamer is voorzien van wastafel en douche

Gebouw D heeft een privéparkeerplaats buiten op
een afgesloten parkeerterrein

Gebouw E heeft een privéparkeerplaats in de
kelder

Berging in de kelder

Voorzien van vloerverwarming

TYPE 6A BEGANE GROND & VERDIEPINGEN

Twee slaapkamers en een gecombineerde woonkamer/

BOUWNUMMERS: 52, 53, 54, 57, 58, 59, 62 63, 64, 67,
68, 69, 72, 73, 74, 77, 78, 79, 82, 83, 84, 87, 88, 89

APPARTEMENT

Voorzien van ventilatie met warmteterugwinning
Gasloos wonen

N

OVERZICHT GEBOUWEN
GEBOUW D
Begane grond: 52, 53, 54
1e verdieping: 57, 58, 59
2e verdieping: 62, 63 ,64
3e verdieping: 67, 68 ,69

Begane grond: 72, 73, 74
1e verdieping: 77, 78, 79
2e verdieping: 82, 83, 84
3e verdieping: 87, 88, 89

BOUWNUMMERS 53, 54, 58, 59, 63, 64, 68, 69,
72, 73, 77, 78, 82, 83, 87 & 88 ZIJN GESPIEGELD
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GEBOUW E

OPTIONEEL EEN TWEEDE TOILET
IN DE BADKAMER
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INTERIEURIMPRESSIE

TYPE 6A & 6B
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TYPE 6B
BOUWNUMMER
GEBOUW D: 55, 60, 65 & 70
GEBOUW E: 75, 80, 85 & 90
WOONOPPERVLAK: CIRCA 69M2

keuken: oftewel een heerlijk appartement voor singles

OPTIONEEL EEN TWEEDE TOILET
IN DE BADKAMER

KENMERKEN
•

Woonkamer/keuken heeft een

woonkamer/keuken ligt aan de groene binnentuin. En

•

Gelegen op de begane grond en 1e t/m

u daar ongehinderd zicht op, ook vanuit uw luie stoel.

•

of tweepersoonshuishoudens. De breed georiënteerde
door de grote ramen en glazen balkonbalustrades heeft
Geen hinder van storende radiatoren door de behaaglijke
vloerverwarming en volledig gasloos dus voorbereid op

•

de toekomst.

•

De appartementen verschillen onderling in raamverdeling

•

en balkons (vrijliggend of gekoppeld aan het naastge-

legen balkon). De appartementen op de begane grond
hebben in plaats van een balkon een privéterras.

•
•
•
•
•
•

gebruiksoppervlakte van 27,1m²
3e verdieping

Twee slaapkamers

In gebouw D hebben de appartementen een

SCHAAL
1:50

balkon of een privéterras op het noordoosten
In gebouw E hebben de appartementen een
balkon of een privéterras op het zuidwesten

Badkamer is voorzien van wastafel en douche

Gebouw D heeft een privéparkeerplaats buiten op
een afgesloten parkeerterrein

Gebouw E heeft een privéparkeerplaats in de
kelder

Berging in de kelder

Voorzien van vloerverwarming

TYPE 6B BEGANE GROND & VERDIEPINGEN

Twee slaapkamers en een gecombineerde woonkamer/

BOUWNUMMERS: 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85 & 90

EEN HEERLIJK
BREED BALKON OF
PRIVÉTERRAS

PRIVÉTERRAS
BEGANE GROND

Voorzien van ventilatie met warmteterugwinning
Gasloos wonen

N

OVERZICHT GEBOUWEN
GEBOUW D
Begane grond: 55
1e verdieping: 60
2e verdieping: 65
3e verdieping: 70

Begane grond: 75
1e verdieping: 80
2e verdieping: 85
3e verdieping: 90

BOUWNUMMERS 75, 80, 85 & 90 ZIJN GESPIEGELD
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GEBOUW E
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TYPE 7
BOUWNUMMER
GEBOUW D: 51, 56, 61 & 66
GEBOUW E: 71, 76, 81 & 86
WOONOPPERVLAK: CIRCA 76M2

de hele gevelbreedte van uw appartement neemt.

OPTIONEEL EEN TWEEDE TOILET
IN DE BADKAMER

KENMERKEN
•

Woonkamer/keuken heeft een

genieten van de groene binnentuin.

•

Gelegen op de begane grond en verdiepingen

Verder heeft het appartement twee fijne slaapkamers,

•

De royale glasoppervlakken maken dat u volop kunt

een badkamer voorzien van wastafel en douche en de

•

mogelijkheid voor een tweede toilet. De appartementen

•

een privéterras.

•

op de begane grond hebben in plaats van een balkon

•
•
•
•
•
•

gebruiksoppervlakte van 33,6m²
Twee slaapkamers

In gebouw D hebben de appartementen een

balkon of een privéterras op het noordoosten

SCHAAL
1:50

In gebouw E hebben de appartementen een
balkon of een privéterras op het zuidwesten

Badkamer is voorzien van wastafel en douche

Gebouw D heeft een privéparkeerplaats buiten op
een afgesloten parkeerterrein

Gebouw E heeft een privéparkeerplaats in de
kelder

Berging in de kelder

Voorzien van vloerverwarming

Voorzien van ventilatie met warmteterugwinning

TYPE 7 BEGANE GROND & VERDIEPINGEN

Een heerlijk appartement waarbij de woonkamer/keuken

BOUWNUMMERS: 51, 56, 61, 66, 71, 76, 81 & 86

HEERLIJK
GENIETEN VAN
DE GROENE
BINNENTUIN

Gasloos wonen

N

OVERZICHT GEBOUWEN
GEBOUW D
Begane grond: 51
1e verdieping: 56
2e verdieping: 61
3e verdieping: 66

Begane grond: 71
1e verdieping: 76
2e verdieping: 81
3e verdieping: 86

BOUWNUMMERS 71, 76, 81 & 86 ZIJN GESPIEGELD
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INTERIEURIMPRESSIE

TYPE 7

84

85

DORPSE EN TRADITIONELE UITSTRALING

EENGEZINSWONINGEN
De 6 eengezinswoningen hebben een dorpse en traditionele uitstraling die qua architectuur nauw

aansluit bij de appartementen en de bestaande woningen aan de Venneperweg. De woningen zijn rijk
gedetailleerd en er is variatie in kapvorm, kleur gevelsteen en metselwerk, raampartijen en sierlijke
belijningen. Dit geeft de woningen een hoogwaardige uitstraling.
De woningen variëren in woonoppervlak tussen

de ca. 135 en 145m² en hebben allen een heerlijke

tuingerichte woonkamer. De hoekwoningen hebben
extra ramen in de zijgevel waardoor het licht mooi
binnenvalt.

Er zijn drie hoekwoningen met een dwarskap, waar-

door op de tweede verdieping ruimte ontstaat voor
een heerlijk vierde slaapkamer. De twee tussen-

woningen en één hoekwoning hebben ruimte voor

86

EENGEZINSWONINGEN

drie slaapkamers op de eerste verdieping. De tweede
verdieping biedt diverse gebruiksmogelijkheden.
Alle woningen zijn gasloos en voorzien van vloer-

verwarming. De badkamer en het toilet zijn afgewerkt
met mooie tegels en sanitair. De keuze voor een

mooie keuken is geheel aan u zelf! Als koper bent u

vrij om de badkamer en de keuken aan te passen aan
uw smaak en behoefte.

87

INTERIEURIMPRESSIE

EENGEZINSWONINGEN
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UITBOUW IS OPTIONEEL
optioneel: uitbouw

< 3120 >

BOUWNUMMERS: 131, 134 & 136

< 5450 >

< 9750 >

OPENBARE STRAAT MET PARKEERPLAATSEN

131

VENNEPERWEG

EENGEZINSWONING
BOUWNUMMERS
131, 134 & 136
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SCHAAL
1:50

< 4380 >

P
P

•

Woonoppervlak circa 146m2

•

Tuin gelegen op het noordoosten

•
•
•
•
•

Vier royale slaapkamers

Badkamer voorzien van royale wastafel met twee kranen,
douche en tweede toilet

Voorzien van vloerverwarming

Westerdreef

Voorzien van ventilatie met warmteterugwinning

< 3130 >

Alle woningen krijgen 2 parkeerplaatsen op het afsluitbare
binnenterrein

Gasloos wonen

Westerdreef

< 2250 >

BOUWNUMMER 136
IS GESPIEGELD

BEGANE GROND
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•

< 1070 >

Kaveloppervlak hoekwoning: varieert tussen de 177-187m2

Raiffeisenstraat

•

TYPE A BEGANE GROND

< 5030 >

KENMERKEN
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De woningen hebben een heerlijk tuingerichte woonkamer. De
straatgerichte keuken kijkt uit over een mooie groenzone. Op de
verdieping bevinden zich drie slaapkamers en een badkamer met
wastafel, douche en wandcloset. Door de kenmerkende
dwarskap
Westerdreef
op de tweede verdieping is hier de vierde slaapkamer gesitueerd.
Parkeren kan op de twee afgesloten parkeerplaatsen aan de
achterzijde van de woning. Wel zo praktisch!

P

P

Schoolstraat

Deze drie hoekwoningen komen voor in twee kleur varianten.
De woningen hebben mooie raampartijen tot op de grond
in de gevel die zorgen voor een klassieke uitstraling en veel
lichtinval.
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BAD IS OPTIONEEL
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1E VERDIEPING

BOUWNUMMER 136
IS GESPIEGELD

2E VERDIEPING
1

2

3

M

N

BOUWNUMMER 136
IS GESPIEGELD
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INTERIEURIMPRESSIE

WOONKAMER
AAN DE TUIN
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INTERIEURIMPRESSIE

EENGEZINSWONINGEN
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UITBOUW IS OPTIONEEL
optioneel: uitbouw
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Parkeren kan op de twee afgesloten parkeerplaats aan de achterzijde van de
woning. Wel zo praktisch!

Westerdreef

TYPE B BEGANE GROND
< 2250 >

< 3130 >

BOUWNUMMER 135
IS GESPIEGELD

BEGANE GROND
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De woningen hebben een heerlijk tuingerichte woonkamer. De straatgerichte
keuken kijkt uit over een mooie groenzone. Op de verdieping zijn drie
fijne slaapkamers en een badkamer met wastafel, douche en tweede toilet
gesitueerd.Naast deze ruime slaapkamers en de nog in te delen tweede
verdieping is er voldoende ruimte voor iedereen.
Westerdreef Bij bouwnummer 132 heeft
deze verdieping nog een mooie dakkapel die zorgt voor nog meer ruimte en
daglicht.

KENMERKEN
• Woonoppervlak circa 135m2
• Kaveloppervlak tussenwoningen: circa 134m2
• Kaveloppervlak hoekwoning: circa 187m2
• Tuin gelegen op het noordoosten
• Drie fijne slaapkamers
• Badkamer voorzien van royale wastafel met twee kranen,
Westerdreef
douche en tweede toilet
• Voorzien van vloerverwarming
• Voorzien van ventilatie met warmteterugwinning
• Alle woningen krijgen 2 parkeerplaatsen op het afsluitbare
binnenterrein
• Gasloos wonen

Raiffeisenstraat

Schoolstraat

P

Deze twee tussenwoningen en de naastgelegen hoekwoning met de
langskap hebben mooie raampartijen tot op de grond in de gevel die
zorgen voor een klassieke uitstraling en veel lichtinval.
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EXTRA LICHT
EN RUIMTE OP
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DOOR DAKKAPEL
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BOUWNUMMER 132
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WAAROM NIEUWBOUW
DUURZAAM
MET GARANTIE
KEUZEVRIJHEID
ONDERHOUDSARM
BOUWNUMMERS: 133 & 135

GASLOOS

SCHAAL
1:50

BETER GEISOLEERD

EEN NIEUWBOUWWONING KOPEN?

DE VOORDELEN

WTW

Een nieuwbouwwoning kopen, brengt veel voordelen met zich mee. De meest gehoorde
is toch wel de keuzevrijheid die u heeft als koper. Tijdens de bouw kunt u persoonlijke

woonwensen mee laten nemen. Daarmee creëert u een appartement of huis dat volledig
past bij uw leefstijl. Daarbij is het erg fijn dat u de eerste bewoner bent. Geen last heeft
van de ‘erfenis’ van de vorige bewoners. Alles fris en nieuw.
Dit appartement of huis richt u dus helemaal

Daarbij is nieuwbouw vaak comfortabeler,

en laat u inspireren. De komende jaren heeft

geniet van een gasloze woning met vloerver-

TYPE B TWEEDE VERDIEPING

in zoals u het wilt. Ga langs bij de showroom

DR

5450 >

WM

u geen omkijken naar het onderhoud. Dat

< 5450 >

scheelt tijd én geld!

Een belangrijke reden om nieuwbouw te

kopen is de duurzaamheid en het energie-

verbruik. Een nieuw appartement of huis is

volgens de laatste maatstaven en technieken

gebouwd, waardoor de isolatie beter is en uw
energieverbruik lager zullen zijn dan bij een

zeker in Westerdreefkwartier omdat u daar
warming en een uitstekende isolatie.

Ook vanuit financieel oogpunt is nieuwbouw

aantrekkelijk. Zo betaalt u geen overdrachts-

kosten, makelaarskosten en taxatiekosten. En
in de tijd dat er wordt gebouwd, heeft u tijd

om wat geld opzij te leggen voor een mooie,
nieuwe inrichting.

appartement of huis van 10 jaar of ouder.
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BOUWNUMMER 133 & 135
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INTERIEURIMPRESSIE

BEGANE GROND

104

105

GEGARANDEERD MAATWERK VAN A TOT Z

WOONKLAAR
VAN ARVERO

De sleutels van uw appartement of huis krijgen en verhuizen zonder dat u eerst nog weken moet
klussen? Dat kan! Bij een verhuizing naar een nieuwbouwwoning komen heel wat keuzes kijken.

Van een keuken en het sanitair tot vloeren en een kleurenpallet. En dan moet het klussen nog be-

ginnen. Met de Woonklaarservice kan Arvero een volledig pakket verzorgen. Van advisering voor
de keuken en sanitair tot de volledige afwerking, inclusief wanden en vloeren.
HET ONE-STOP-SHOPPING-CONCEPT

Op één dag alle afspraken voor sanitair, tegels,
keuken, vloeren, plinten, afwerking en totale

afbouw. Hoe handig is dat? Bij Arvero staan deskundige adviseurs voor u klaar. Zij beheersen de

technische aspecten tot in detail en geven ook een
heldere berekening van de kosten.
SHOWROOM

Noem het maar een showroom 2.0. Natuurlijk is het
ook mogelijk om voor één onderdeel
langs te komen in de showroom.

MEER WETEN?
Vraag het uw kopersbegeleider of neem contact
op met Arvero. www.arvero.nl
ARVERO
Toekomst 8
6921 PW Duiven
Telefoon: 026-3033890

KEUKEN EN BADKAMER

UW SMAAK
DROOMKEUKEN

Eén van de leukste dingen van een nieuwbouwhuis kopen, is dat u

eindelijk een droomkeuken kunt creëren. Precies uw smaak. Zo groot,
zo luxe, zo kleurrijk, ingetogen of stoer als u het wilt. De woningen

in Westerdreefkwartier hebben allemaal plek voor een fijne keuken.

Laat uw fantasie de vrije loop en ga eens langs bij de geselecteerde
showroom om ideeën op te doen.
COMFORTABELE BADKAMER

‘s Ochtends wakker worden... de meeste mensen doen dat onder de

douche. Fris en fruitig klaar voor een nieuwe dag. Of sluit een drukke

dag in alle rust af. Even een momentje voor uzelf. De badkamer is niet

langer slechts een praktische ruimte. We gaan voor comfort. Wij vinden
het belangrijk om ervoor te zorgen dat u optimaal geniet. De woningen
in plan Westerdreefkwartier worden allemaal uitgerust met eigentijdse

tegels en sanitair. Als koper van een huis of appartement bent u vrij om
de ruimte aan te passen aan uw smaak.
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“HEERLIJKE,
GROENE
BINNENTUIN”
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WONEN EN LEVEN

DUURZAAM

Nederland wil in 2050 volledig aardgasloos zijn. Dit is nodig om aan het klimaatakkoord van Parijs te voldoen.
Daarom worden alle nieuwbouwwoningen voortaan gasloos gebouwd. Dit is door de overheid bepaald. Alles
wordt dus elektrisch in huis. In een gasloze woning is er een oplossing nodig voor verwarming, tapwater en

koken. Ook alle appartementen en woningen in Westerdreefkwartier worden gasloos gebouwd. Dat betekent
dat u klaar bent voor de toekomst.
DUURZAAM ENERGIESYSTEEM

BALANSVENTILATIESYSTEEM

De duurzame installaties (combiwarmtepomp en bodem-

is een andere manier van ventileren nodig. In plaats

Uw woning wordt voorzien van een bodemwarmtesysteem.
warmtewisselaar) worden geleverd door Klimaatgarant.
Klimaatgarant is gespecialiseerd in ontwerp, aanleg en

exploitatie van duurzame energiesystemen. In basis wordt
het energiesysteem aangeboden met een huur-

overeenkomst voor een periode van 25 jaar. Het is ook
mogelijk om het systeem te kopen. De huur- en koop-

van koude buitenlucht dat via roosters in gevelkozijnen

rechtstreeks de woning binnenkomt, wordt met balans-

ventilatie via het plafond of de wanden de voorverwarmde
buitenlucht de woning in geleid. Geen tocht meer in huis,
dat geeft nog meer wooncomfort!

sommen staan aangegeven op de prijslijst.

ELEKTRISCH KOKEN

GOED VOOR HET MILIEU

koken. Daar zijn voldoende mogelijkheden voor. De meest

Bij een woning zonder gas, worden er geen fossiele brandstoffen verbrand die zorgen voor de uitstoot van koolstofdioxide (CO2). De fossiele brandstoffen dragen bij aan

de opwarming van de aarde. Daarnaast raken de fossiele
brandstoffen zoals aardgas langzaam maar zeker op.

Alles elektrisch in huis, betekent ook dat u elektrisch gaat

bekende is inductie. Dit betekent dat u kookt op een platte
kookplaat. Dat is niet alleen erg handig om schoon te

maken, het oogt ook strak. Voor elektrisch koken heeft u

wel aparte pannen nodig. Met een vlakke onderkant. Die
zijn volop verkrijgbaar in elk gewenste stijl.

VLOERVERWARMING EN WARM WATER

ENERGIE BESPAREN

lage temperatuur verwarming, zoals vloerverwarming. Uw

energieverbruik toe maar heeft u geen gasnota meer.

De techniek van een warmtepomp werkt het best met

nieuwe woning is dan ook voorzien van vloerverwarming.

De vloerverwarmingsleidingen worden zowel gebruikt voor
het verwarmen als voor het koelen van de woning.

Voor de warm tapwater voorziening in uw nieuwe woning

merkt u nauwelijks verschil. De warmtepomp zorgt ervoor
dat u op een duurzame manier warm tapwater kunt
gebruiken.
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Door de toepassing van vloerverwarming in de woning

DE WARMTEPOMP
VERVANGT DE CV
De CV ketel is in uw nieuwe woning vervangen door een
bodemwarmtepomp. Bij de bodemwarmtepomp wordt
de bodem gebruikt om de energie uit te onttrekken en

de watertemperatuur in de installatie te verhogen tot het

niveau dat nodig is voor verwarming en warm tapwater in
uw woning.

Doordat de warmtepomp via bodemwarmtewisselaars
warmte aan de bodem onttrekt is de warmtepomp

aangesloten op een eigen energiebron. Hierbij wordt

via het bronsysteem in de winter warmte uit de bodem
gehaald en koelt de bodem af. Door in de zomer de

koeling uit de bodem te halen warmt de bodem in de

zomer weer op. De werking van het systeem wordt verder
toegelicht in de documentatie van Klimaatgarant.

Wanneer alles in huis elektrisch wordt, neemt het

ENERGIE PRESTATIE COËFFICIËNT

De Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC) geeft aan hoe

energiezuinig een woning is. Bij de berekening van de EPC
spelen naast de isolatie ook bezonning, glasoppervlak en
installatietechniek van de woning een rol. Door de

toepassing van hoogwaardige isolatie en een uitstekende
installatie haalt de woning een EPC van circa 0,26. Bij de

keuze voor meerwerkopties kan de EPC wat hoger uitkomen.
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Westerdreefkwartier wordt ontwikkeld en gebouwd
door Van Wijnen: een solide familiebedrijf met zo’n
1.900 medewerkers. We hebben meer dan 110 jaar

ervaring in het ontwikkelen, bouwen en onderhouden

van woningen. Dit doen we met oog voor de toekomst.
Zo creëren we woningen en omgevingen die de tijd

VAN WIJNEN

“EEN
SOLIDE
FAMILIEBEDRIJF”

aankunnen. Als betrokken vakliefhebbers kijken we

voorbij de techniek. We luisteren naar uw woonwensen
en denken met u mee. Een ervaren kopersbegeleider

helpt u stap voor stap bij het maken van de juiste keuzes
om uw droomwoning te realiseren.
STICHTING GARANTIEWONING

Kwaliteit staat bij ons centraal. Naast de persoonlijke

begeleiding tijdens het aankopen en bouwen van uw

woning is dit terug te zien in het gebruik van duurzame
materialen en een zorgvuldige afwerking. Om u extra
zekerheid te geven draagt Van Wijnen het keurmerk

van Stichting GarantieWoning. Zo weet u dat uw woning
en de bijbehorende garantieregeling voldoen aan de
vastgestelde criteria en reglementen van Stichting
GarantieWoning. Meer informatie over deze SWK-

garantie wordt verstrekt bij de aankoop van uw woning.

“OM U EXTRA
ZEKERHEID TE GEVEN
DRAAGT VAN WIJNEN
HET KEURMERK
VAN STICHTING
GARANTIEWONING”
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VAN AANKOOP TOT OPLEVERING

KOPERSBEGELEIDING

Vanaf het moment van aankoop tot aan de oplevering van uw appartement of huis kunnen kopers bij Van
Wijnen rekenen op persoonlijke begeleiding door één van onze kopersbegeleiders. Wij denken graag

met onze kopers mee. Na de koop zijn er zoveel beslissingen te nemen. Wij zorgen voor een professionele
begeleiding in dit proces. We zorgen dat mensen zich bewust zijn van de keuzemogelijkheden en
begeleiden hen, zodat het uiteindelijke appartement of huis precies past bij de bewoners.
ER IS VEEL KEUZE VOOR DE KOPERS

EEN VAST AANSPREEKPUNT

badkamer en het toilet ook, al bieden we deze wel

aankoop aan de oplevering, het vaste aanspreekpunt.

“De keuken kan de koper altijd zelf bepalen. De

aan in de basis. Verder kunt u onder meer de indeling

“WIJ DENKEN
MET U MEE EN
GEVEN U GRAAG
ADVIES.”

veranderen, de deuren en het deurbeslag uitkiezen.
Maar er is ook aandacht voor details als een tweede
tv-aansluiting, extra contactdozen en aangepaste
aansluitpunten.”

Ook kunt u bij ons terecht met al uw vragen. Eén mailtje
en wij zorgen voor een antwoord. Kopers vinden het

vaak heel prettig om één contactpersoon te hebben.

Een appartement of huis kopen is toch een spannend
proces waar ontzettend veel bij komt kijken.

HET VAN WIJNEN KOPERS IDEEËNBOEKJE

TIPS VOOR TOEKOMSTIGE BEWONERS

bijbehorende uitdrukmeubels. Een handig boekje dat

goed na over wat u wilt. Een detail als voldoende

Alle kopers ontvangen ons ideeënboekje met

een uitstekend beeld geeft van de mogelijkheden en

helpt woonwensen helder te krijgen. Vervolgens gaan

we in gesprek en nemen we samen al uw woonwensen
door. Wij denken mee en adviseren vanuit onze brede
ervaring. Vaak kunnen wij tijdens de afspraak al laten
weten of bepaalde wensen uitvoerbaar zijn.
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We zijn tijdens het hele proces, vanaf het moment van

“Maak zeker gebruik van het ideeënboekje en denk
contactdozen lijkt nu misschien niet zo belangrijk, maar
niemand wil toch verlengsnoeren in een prachtig en

helemaal nieuw appartement of huis? Een appartement
of huis dat helemaal past bij uw wensen vergroot uw
woongenot”
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AANDACHTSPUNTEN

GOED OM TE WETEN
Westerdreefkwartier is een ontwikkeling van Van Wijnen Projectontwikkeling Midden B.V. (ontwikkelaar) en wordt

gerealiseerd door Van Wijnen Weesp B.V. (aannemer). Van Wijnen heeft ruime ervaring op het gebied van ontwikkeling,
realisatie en onderhoud van woningbouw, waarbij het kwaliteitsdenken centraal staat. Het constante streven naar
kwaliteit is onder andere terug te zien in de zorgvuldige afwerking, de duurzame materialen en de persoonlijke
begeleiding gedurende het bouwproces.

KOOP- EN AANNEMINGSOVEREENKOMST

OPSCHORTENDE VOORWAARDEN

(appartement) wordt direct aan de koper geleverd door de

opschortende voorwaarden opgenomen, gekoppeld aan de

De grond (eengezinswoning) of het appartementsrecht

huidig eigenaar van de bouwlocatie, Argo Beheer B.V. of een

projectvennootschap. Voor de bouw sluit u een aannemings-

overeenkomst met Van Wijnen Weesp B.V. Beide overeenkomsten
zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Deze overeenkomsten
brengen verplichtingen met zich mee. De koper is verplicht

de koop- en aanneemsom te betalen. Van Wijnen Weesp B.V.
is verplicht het huis te bouwen. Deze verplichting kan alleen

vervallen wanneer er eventuele opschortende voorwaarden uit
de koop- en aannemingsovereenkomst worden ingeroepen.

Nadat de overeenkomst is ondertekend, ontvangt u een kopie

van het getekend exemplaar retour. De overeenkomst gaat naar
de projectnotaris die de notariële akte van levering opstelt.

datum waarop de bouw naar verwachting van de ontwikkelaar
kan starten. Voor het verstrijken van deze opschortingsdatum
ontvangt u van de ontwikkelaar bericht of de opschortende

voorwaarden zijn vervuld. Zo ja, dan is de koop- en aannemingsovereenkomst bindend. Zijn de voorwaarden (nog) niet vervuld,
dan wordt er een nieuwe opschortingsdatum voorgesteld.
EIGENDOMSOVERDRACHT

De eigendomsoverdracht bij de projectnotaris vindt plaats nadat:
•
•

De eventuele opschortende voorwaarden zijn vervuld;

De koper (indien nodig) overeenstemming heeft bereikt met
de hypotheekverstrekker.

Verder wordt na het tekenen van de overeenkomst het

Zodra aan deze twee voorwaarden is voldaan, worden de grond

(SWK) aangevraagd.

vorm van de zogenoemde ‘akte van levering’. Voor de datum

waarborgcertificaat van Stichting Waarborgfonds Koopwoningen

BEDENKTIJD

Na ondertekening van de koop- en aannemingsovereenkomst
is er één kalenderweek bedenktijd. Deze bedenktijd gaat

in, één dag nadat de koper het exemplaar van de compleet
ondertekende overeenkomst in handen heeft gekregen.

Gedurende de bedenktijd kunt u de overeenkomst ontbinden

zonder opgaaf van redenen en zonder verdere consequenties.
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In de koop- en aannemingsovereenkomst worden meestal enkele

en eventuele opstallen notarieel aan de koper geleverd in de

van de levering ontvangt u van de notaris de (concept) nota van
afrekening. Op deze nota ziet u welk bedrag op de datum van

levering moet zijn betaald. Op de leveringsdatum worden in het
algemeen twee akten getekend; die van de akte van levering

(de kosten hiervan zijn voor rekening van de ontwikkelaar) en de

(eventuele) hypotheekakte (de kosten hiervan zijn eigen rekening).

APPARTEMENTSRECHT

Het appartement, de berging en de parkeerplaats dat u koopt,

maakt onderdeel uit van een gebouw. Dit gebouw wordt gesplitst
in appartementsrechten en (resterende) gemeenschappelijke
ruimten. U koopt in feite geen appartement, maar een

appartementsrecht in een gebouw. Daarmee krijgt u een aandeel
in het hele gebouw, met het exclusieve recht op het gebruik
van een deel daarvan (het appartement, de berging en de

parkeerplaats). Daarnaast heeft u het medegebruiksrecht van de

GEZAMENLIJKE KOSTEN VERENIGING VAN EIGENAREN

de lift. Dit houdt in dat u behalve voor uw eigen appartement ook

zogenaamde breukdelen van de appartementsrechten

gemeenschappelijke ruimten, zoals de entree, het trappenhuis en
medeverantwoordelijk bent voor onder meer het onderhoud van

het gebouw, de gevels, de algemene ruimte enzovoort. Dit wordt
allemaal vastgelegd in de akte van splitsing met bijbehorende

tekeningen, die de ondernemer met de notaris zal opstellen. Van
deze splitsingsakte krijgt u een kopie. Bij elke eengezinswoning

horen twee eigen parkeeplaatsen op het parkeerterrein achter de

Deze gezamenlijke kosten worden aan de hand van de

(genoemd in de splitsingsakte) omgeslagen naar de eigenaren.
De gezamenlijke kosten bestaan onder andere uit:
•
•

eengezinswoningen

•

VERENIGING VAN EIGENAREN

•

Vereniging van Eigenaren (VVE). Bij de oprichting wordt een

•

De splitsingsakte vormt de basis voor de oprichting van de
gespecialiseerde partij voor de eerste twee jaar benoemd

tot bestuurder/administrateur. Iedere koper/eigenaar wordt

•
•

opstalverzekering voor het hele gebouw;

kosten voor het schoonmaken van de algemene
ruimten;

onderhoud aan de liften, algemene verlichting en
dergelijke;

energiekosten van de algemene ruimten;
reservering voor groot onderhoud;
reservering schilderwerk;

administratie- en overige kosten.

automatische lid van de VVE. Ruim voor het einde van de bouw en

de oplevering van de appartementen komt de vereniging voor het
eerst bijeen. Tijdens deze vergadering wordt uit het midden van

de eigenaren een bestuur gekozen. De VVE kan ook een externe
administrateur aanstellen. De vereniging vergadert vervolgens

minimaal één keer per jaar en neemt besluiten over onder andere
het beheer van het gebouw (denk aan onderhoud, voorschotbijdrage gezamenlijke kosten, huishoudelijk reglement en

dergelijke). Hoe het bestuur van de VVE is samengesteld en

functioneert, is vastgelegd in de splitsingsakte. De jaarlijkse
vergadering van de VVE stelt onder meer de hoogte van de
bijdrage van de gezamenlijke kosten vast.
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SERVICE EN SWK-GARANTIE

Om extra zekerheid te kunnen geven hebben wij ons aangesloten bij Stichting Waarborgfonds
Koopwoningen (SWK). Dit instituut hanteert strenge selectienormen voordat een
bouwondernemer kan worden ingeschreven. Denkt u daarbij bijvoorbeeld aan:

vakbekwaamheid, deskundigheid, technische kwaliteit van de uitvoerders, kredietwaardigheid
enz. Bij elk bouwplan dat voor garantie bij het SWK wordt aangemeld, wordt niet alleen nauwkeurig bekeken of het voldoet aan alle technische eisen die door het instituut worden

gesteld, maar ook of de omvang van het plan de financiële en technische capaciteiten van de

bouwondernemer niet te boven gaat. Pas als aan alle eisen wordt voldaan, mag de woning onder
SWKGarantie worden verkocht en ontvangt de koper na het tekenen van de overeenkomst het
waarborgcertificaat.

Van Wijnen is aanspreekpunt voor service en garantie. Van Wijnen hanteert voor haar projecten

zeer hoge standaardnormen. Daarnaast worden eveneens de normen en eisen van het SWK in acht
genomen. Deze stichting maakt zich sterk voor uw belangen als koper. Zo heeft de koper dankzij
het SWK bijvoorbeeld onder alle omstandigheden de absolute garantie dat de woning wordt
afgebouwd.

Verder heeft het SWK een belangrijke taak als het gaat om de garantie op de woning. Deze garantie
wordt verstrekt door Van Wijnen terwijl het SWK ervoor borg staat dat alle verplichtingen die in de
garantie zijn opgenomen, ook daadwerkelijk worden nagekomen. Als koper heeft u dus altijd de

volledige zekerheid dat de woning aan de strenge SWK kwaliteitsnormen voldoet. Meer hierover

kunt u lezen in het boekje ‘SWK Garantie- en waarborgregeling 2020’ In dit boekje staat tevens alle
informatie over de garantietermijnen en over de onderdelen die van garantie zijn uitgesloten.
WAT BETEKENT DE SWK-GARANTIE VOOR DE KOPER?

Wanneer u een woning met SWK-Garantie koopt, betekent dat onder andere het volgende:
•

•
•
•
•

•

Met de aanmelding van het bouwplan en de afgifte van het SWK-waarborgcertificaat

verplicht Van Wijnen zich tot de garantie op de kwaliteit van de woning. Deze is zes jaar van
kracht.

Op sommige onderdelen is dit korter (bijvoorbeeld 1 jaar op schilderwerk).

De tekst van de koop- en aannemingsovereenkomst is overeenkomstig het model van het
SWK. De koper heeft dus altijd een veilig contract.
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DE MAKELAAR

De verkoopdocumentatie is samengesteld volgens de richtlijnen van het SWK.

Bij het tekenen van de koop- en aannemingsovereenkomst ontvangt de koper het door het
SWK uitgegeven boekje ‘SWK Garantie’, waarin u nog gedetailleerder alle bijzonderheden
over de garantie en het SWK kunt vinden.

U blijft nooit met een half afgebouwde woning zitten wanneer er iets tijdens de bouw mis
mocht gaan met de bouwondernemer. Door bemiddeling van het SWK wordt uw woning

door een ander afgebouwd, terwijl de eventuele schade tot een bepaald maximum door het
•

VRAAG HET

SWK wordt gedragen.

Wanneer er geschillen zouden ontstaan over de kwaliteit van de woning, kan het SWK
uitspraak doen die bindend is voor koper én bouwer.

HOEKSTRA & VAN ECK MAKELAARS

MOOIJEKIND VLEUT MAKELAARS

2132 CD Hoofddorp

2132 TZ Hoofddorp

Kruisweg 941

023 - 569 81 81

nieuwbouw@hoekstraenvaneck.nl

Raadhuisplein 306A
023 - 303 34 84

nieuwbouw@mooijekindvleut.nl
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WESTERDREEFKWARTIER IS EEN ONTWIKKELING VAN

VAN WIJNEN PROJECTONTWIKKELING MIDDEN B.V.
Rijnkade 8

Postbus 380

1380 AJ Weesp

www.vanwijnen.nl
De grond (eengezinswoning) of het appartementsrecht (appartement) wordt direct aan de koper geleverd door
de huidige eigenaar van de bouwlocatie, Argo Beheer B.V. of een projectvennootschap.

DISCLAIMER
Van Wijnen streeft bij de ontwikkeling van deze sfeerbrochure naar de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Toch bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie
niet, of niet meer, juist is. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van activiteiten die door derden op basis van de informatie uit deze
sfeerbrochure worden ondernomen. De sfeerplattegronden, artist impressies en de inrichting van het openbare gebied, geven u een indruk. Hieraan kunt u
geen rechten ontlenen. Geringe maatafwijkingen worden voorbehouden. De sfeerbrochure maakt geen deel uit van de contractstukken. Tijdens het gesprek
met de makelaar worden de contractstukken verstrekt. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Van Wijnen is het niet toegestaan de inhoud van deze
sfeerbrochure geheel of gedeeltelijk over te nemen of op enige andere wijze openbaar te maken.
VERKOOPDOCUMENTATIE: NUVASTGOED

WESTERDREEFKWARTIER.NL

