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Gemeente Langedijk

Landelijk wonen met
stedelijke voorzieningen
Tussen de rust van de polder en de reuring van Alkmaar en Heerhugowaard
ligt Langedijk. Twintig minuutjes van de kust en een halfuur van Amsterdam.
En vooral: een fijn, uniek woongebied.
Langedijk kent een rijke, eeuwenoude historie. Dat is goed terug te zien in het dorpsbeeld,
waar de oorspronkelijke lintbebouwing nog steeds de lijnen uitzet. De woonwijken eromheen
zijn zorgvuldig vormgegeven, passend bij het kenmerkende dorpskarakter.
De gemeente is bekend vanwege zijn agrarische en waterrijke omgeving. Wie Langedijk
zegt, zegt Rijk der Duizend Eilanden! Nog altijd herinnert dit prachtige natuurgebied aan
de arbeidsintensieve tuinbouw die hier vroeger plaatsvond. Net als het bekende Museum
Broekerveiling natuurlijk.
De zes dorpen grenzen inmiddels aan elkaar. Elk heeft zijn eigen voorzieningen, terwijl ze
samen een gevarieerd, compleet woongebied vormen. En wilt u even iets anders? Dan bent
u zo in Heerhugowaard of Alkmaar. Of bij recreatiegebied Geestmerambacht. Of in de duinen
bij Schoorl. Schagen. West-Friesland… In het aantrekkelijke én perfect gelegen Langedijk
ligt de hele wereld aan uw voeten.

Geestmerambacht
Recreatiegebied Geestmerambacht is een
grote plas omgeven door een parkachtig
landschap met bossages en grasvelden.
Met het hele gezin zwemmen, wandelen en
picknicken op een paar honderd meter
afstand van Westerdel!

Open vaarverbinding
De vaarcultuur is diep geworteld in het
Langedijkse. Ook Westerdel ligt aan
een open waterverbinding. U vaart zo
naar het prachtige Oosterdelgebied met
haar beroemde eilandenstructuur,
naar Heerhugowaard of naar Alkmaar.
Waar u maar naartoe wilt!
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Een ‘groen-blauw’ raamwerk
smeedt de verschillende eilanden aan elkaar.
Het hart van Westerdel wordt gevormd
door ‘de Del’: een waterpartij met vlonder,
omzoomd door bomen.
Een heerlijke plek voor een wandeling,
picknick of buurtfeest.
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Westerdel

Eilandenstructuur
met dorpse uitstraling
Rijk aan water, groen en ruimte. Welkom in Westerdel, de gevarieerde woon
wijk die verrijst ten westen van Zuid-Scharwoude en Broek op Langedijk.
In Westerdel staan straks 690 prachtige woningen, van starterswoningen en tweeonder-één-kappers tot vrijstaande woningen. Kansen voor iedereen dus, gebouwd
op kleine en grotere eilanden. Midden in de wijk is een meertje met een grote vlonder
aangelegd. Een unieke buurt, geheel in lijn met het typische karakter van Langedijk.
Eilanden, bootjes en bruggetjes, een variatie aan woningen. Idyllisch en toch modern.
De wijk ligt bovendien op steenworpafstand van het vernieuwde winkelcentrum
Broekerveiling, scholen, gezondheidscentrum, kinderdagverblijf en allerlei andere
dagelijkse voorzieningen. Hoe mooi kunt u het zich wensen?

Veel bewoners hebben een achtertuin
aan het water met ruimte voor een
privé-steiger. Anderen kunnen hun
bootje dicht bij huis aanleggen aan
één van de collectieve steigers aan
een openbare oever.
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“

Eilanden,
bootjes en bruggetjes,
een variatie aan woningen.
Idyllisch en toch
modern.

”
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Lantvaert

Gevarieerd,
autoluw en gasloos
Westerdel is verdeeld in drie deelgebieden. De Centrale Buurt is al bijna geheel opgeleverd.
In De Straatjes, aan de noordrand van Westerdel tegen de Pieter Zeemanweg, ligt Lantvaert.
Een autoluwe wijk met een variatie aan woningen, en over het water een weids uitzicht op
weilanden en akkerbouw.

Tuin aan het water
Alle tweekappers en
vrijstaande woningen hebben
een garage, twee parkeerplaatsen
op eigen terrein en een
achtertuin aan het water.
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“

De wijk
heeft volop
speelmogelijkheden
voor kinderen. Er is
zelfs een apart
speeleiland!

37 duurzame woningen
Lantvaert bestaat uit 37 woningen verdeeld over zeven
typen. Midden- en hoekwoningen, tweekappers en
vrijstaande woningen: voor elk wat wils. Alle woningen
zijn aangesloten op stadsverwarming van de HVC.

”

Geen gas en geen cv-ketel in huis dus.
Milieuvriendelijk wonen. En de energietransitie
die ‘heel’ Nederland te wachten staat?
Die heeft u al gemaakt.

Wone n i n Wes terdel
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Architectuur Lantvaert

Individualiteit met
historische kenmerken
Om het unieke karakter van Langedijk te koesteren, heeft de gemeente een belangrijke ambitie
met Westerdel: deze woonwijk een vanzelfsprekend onderdeel van het dorp laten worden.
Architect Edwin Smidt van M3 Architecten licht toe hoe hij deelplan Lantvaert het typische DNA
van Langedijk gaf.

Alle woningen hebben
dezelfde plint in de kleur zwart mangaan.
Daarboven is gevarieerd met een
roodbonte en leerbonte bakstenenmelange.
Witte goten en kozijnen zorgen voor
contrasterende lijnen. Groene hagen
langs de erfgrenzen versterken
de eenheid van het geheel.
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“

Door al die
elementen te
combineren is een fijne
mate van variatie
gecreëerd

“Voordat we achter de ontwerptafel kropen, onderzochten we de oude dorpsstraten
op elementen die de kenmerkende uitstraling veroorzaken. Het is vooral de toevalligheid
waarmee de huizen naast elkaar zijn gezet. Mensen bouwden wat zij mooi vonden,
net hoe het uitkwam. Het leverde een verscheidenheid aan woningen op. Aan dit
prachtige historische gegeven wilden wij refereren, ondanks dat het nu projectmatige
nieuwbouw betreft.

”

De doelstelling was dus om binnen één krachtige, moderne stijl tóch die individualiteit
uit vroeger tijden te bereiken. Hiervoor hebben we een aantal architectonische
middelen ingezet. Dwarskappen, verschillen in kozijnopeningen, afwisselende details
in metselwerk, gevelverspringingen en terugzakkende goten. Ook het kleurenpalet voor
de gevels en dakpannen zijn gebaseerd op de plaatselijke geschiedenis.
Door al deze ingrediënten te combineren is een fijne mate van variatie gecreëerd.
Of, zoals ik het noem, een geënsceneerde toevalligheid. Ook het aanbod van verschillende
woningtypen draagt hieraan bij. Lantvaert biedt voor elk wat wils. De rijwoningen
staan uiteraard langs de doorgaande weg, tweekappers en vrijstaande woningen op
de eilanden, net als in de oorspronkelijke opzet van Langedijk. Het dorp wordt een
Langedijkwaardige wijk rijker!”

Vertrouwde kleuren
Dakpannen werden (en worden) gebakken van rivierklei. De klei bepaalde
het kleurenpalet. In Nederland varieerde dat tussen natuurrood/oranje en
donkergrijs: hoe langer de zuurstofklep van de oven werd dichtgedraaid,
hoe donkerder het blauw gesmoorde resultaat. Deze kleuren, in Langedijk
al eeuwenlang beeldbepalend, komen nu terug in Lantvaert.

Duurzame materialen
De woningen zijn op traditionele wijze gebouwd met duurzame
materialen: zo min mogelijk metalen en kunststof, maar verantwoord
hardhout, gerecycled granulaatbeton en ruwe, handvorm bakstenen
en keramische dakpannen.
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De woningen

Lantvaert verrast door schoonheid en veelzijdigheid. Dat geldt ook voor de
woningen. Stijlvolle architectuur. Praktische indelingen. En een breed palet
extra opties om de woning helemaal naar persoonlijke smaak te laten bouwen.

Alle 37 woningen in Lantvaert zijn standaard
voorzien van:








Vloerverwarming op de begane grond.
Lekker comfortabel en bij de woninginrichting
heeft u geen last van radiatoren.
Stadsverwarming. Geen gas en cv-ketel in huis
dus, maar duurzame verwarming en elektrisch koken.
Betegelde badkamer. Compleet afgewerkt!
De tegels en het sanitair kunt u uitzoeken in
onze showroom.
Zolderraam. Oftewel daglicht en frisse lucht.
De zolder is hierdoor direct in te richten als slaap-,
hobby- of werkkamer.

Wone n i n We sterdel
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Middenwoningen
Bouwnummer 2-5, 8-10 en 13-15 en 18-19

Verdeeld over vier rijen biedt Lantvaert in totaal twaalf zeer aantrekkelijke middenwoningen.
Van binnen identieke indelingen, van buiten gevarieerde gevels.
De warme kleurencombinaties van dakpannen en gevelstenen verschillen, gevellijnen verspringen en raamopeningen
variëren. Deze architectonische keuzes resulteren in optische blokken binnen een rij, die het geheel steeds luchtig en
speels houden. Bouwnummer 9 heeft ook bouwkundig gezien een afwijkende gevel.
De voorentree, trap, toilet en meterkast zijn efficiënt gebundeld. Hierdoor houdt u maximale ruimte in de woonkamer
over. Uiteraard behoren openslaande tuindeuren tot de opties, zowel in de voor- als achtergevel.
De eerste verdieping is verdeeld in drie volwaardige slaapkamers en een ruime badkamer. En wilt u nog een extra
slaap- of hobbykamer? De tweede verdieping biedt ruimte genoeg.
Bij de middenwoningen aan de Singel (bouwnummers 2, 3, 4 en 5) geniet u van een extra diepe achtertuin.
De overige middenwoningen hebben de achtertuin op het zuiden. Alle achtertuinen zijn voorzien van een berging;
de voortuinen van een groene erfafscheiding.
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“

Woonkamer uitbouwen?
Dakkapel plaatsen? Kijk op
pagina 39 voor alle
extra opties!

”

Middenwoning
Begane grond
Schaal 1:50
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Middenwoning
Eerste verdieping
Schaal 1:50

Middenwoning
Tweede verdieping
Schaal 1:50
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Hoekwoningen
Bouwnummer 1 en 6, 7 en 11, 12 en 16, 17 en 20

Acht prachtige hoekwoningen. Er zijn drie verschillende uitvoeringen. Welke heeft uw voorkeur?
De ene hoekwoning loopt op klassieke wijze door in het verlengde van het blok (Type 1), de anderen
vormen met hun topgevel opvallende markeringen in de straat. Twee hiervan (Type 3) zijn bovendien een
kwartslag gedraaid.
De indelingen van de begane grond en de eerste verdieping is bij zes hoekwoningen gelijk. Alleen de
twee gedraaide exemplaren wijken uiteraard af. Wat ze alle acht gemeen hebben is veel licht dankzij de
zijramen (ook boven), ruimte en indelingsvrijheid.
Openslaande tuindeuren behoren tot de opties in zowel de voor- als achtergevel. Op de eerste verdiepingen
vindt u drie ruime slaapkamers en een flinke badkamer. De tweede verdieping biedt ruimte voor één of zelfs
twee extra (slaap)kamers.
Tot slot worden alle woningen voorzien van een berging in de achtertuin, een haag langs de voortuin en
een hedera-hekwerk langs de zijkanten van het perceel.
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“

Openslaande tuindeuren?
Woonkamer uitbouwen?
Kijk op pagina 39 voor
alle extra opties!

”

Hoekwoning
(type 2)
Begane grond
Schaal 1:50
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Hoekwoning
(type 2)
Eerste verdieping
Schaal 1:50

Hoekwoning
(type 2)
Tweede verdieping
Schaal 1:50
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Type 1 (bouwnr. 1, 11 en 12):





Bouwnummers 11 en 12 achtertuin op het zuiden
Bouwnummer 1 diepe achtertuin op het oosten
Lichte woonkamer door extra zijraam
Bouwnummers 11 en 12 zijn uit te voeren met erker,
kijk op bladzijde 40 voor alle extra opties




Type 3 (bouwnr. 17 en 20):


Type 2 (bouwnr. 6, 7 en 16):








Uitgevoerd met dwarskap/topgevel
Voorentree in de zijgevel
Extra grote zolder met ruimte voor 2 slaapkamers

22 Won e n i n We ste rde l

Bouwnummers 7 en 16 achtertuin op het zuiden
Bouwnummer 6 diepe achtertuin op het oosten



Kwartslag gedraaid, dus extra breed perceel
Uitgevoerd met dwarskap/topgevel
Extra grote zolder met ruimte voor 2 slaapkamers
Achtertuin op het zuiden

Hoekwoning
(type 3, kwartslag gedraaid)
Begane grond
Schaal 1:50

Wone n i n We sterdel

23

Hoekwoning
(type 3, kwartslag gedraaid)
Eerste verdieping
Schaal 1:50

Hoekwoning
(type 3, kwartslag gedraaid)
Tweede verdieping
Schaal 1:50

Wone n i n We sterdel
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Twee-onder-één-kap woningen
Bouwnummer 21/22, 23/24, 27/28, 31/32 en 35/36
Op de schiereilanden staan tien schitterende tweekappers. Zes in een leerbonte kleurmelange, vier in
een roodbonte variant. Met garage, eigen parkeergelegenheid en heerlijke achtertuin aan het water.
Elk blok bestaat uit een woning met en een woning zonder dwarskap. Juist die combinatie vormt een krachtig geheel.
De woningen met dwarskap (bouwnr. 21, 24, 28, 32 en 36) hebben een zolder met extra veel licht en ruimte.
Bouwtechnisch zijn de vijf blokken gelijk. Alleen gevelkleur, ligging en perceelgrootte verschillen. De achtertuinen op
het oosten (bouwnr. 21-24, 31 en 32) zijn iets dieper dan die op het westen, zodat u ook hier de hele dag kunt
genieten van de zon. De bouwnummers 35 en 36 worden standaard al uitgevoerd met een vlonder aan de waterkant.
Bij de zijentree zijn de hal, het toilet en de trap efficiënt bij elkaar gebracht. U bepaalt zelf of u de keuken voor of achter
plaatst. Met openslaande deuren aan de achterzijde kunt u het buitenleven naar binnen halen. Op de eerste verdieping
is de badkamer even royaal als de drie slaapkamers. Een separaat toilet en een ligbad behoren tot de opties.
De aanpandige garage/berging en twee parkeerplaatsen op eigen terrein maken het ideale plaatje compleet. De grenzen
met het openbaar gebied worden keurig gemarkeerd door groene hagen. Bouwnummer 21 krijgt een hedera-hekwerk
langs de achtertuin.
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“

Openslaande tuindeuren?
Woonkamer uitbouwen?
Kijk op pagina 39 voor
alle extra opties!

”

Tweeonder-éénkap woning
Begane grond
Schaal 1:50
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Vrijstaande woningen
Bouwnummer 25, 26, 29, 30, 33, 34 en 37
Stijl, ruimte, vrijheid. In de zeven vrijstaande woningen van Lantvaert komt alles samen.
Met de achtertuinen aan het doorvaarbaar water. Zo mooi kan wonen in Langedijk zijn.
Als eerste valt de vormgeving op, gecreëerd in dezelfde robuuste architectuur als de andere woningen van Lantvaert.
Veel ramen, veel licht. Een extra brede beukmaat van 7,2 meter. En een garage/berging en twee parkeerplaatsen op
eigen erf.
De woonkamer is bijzonder ruim. Alle vrijheid om naar wens in te delen dus. De keuken naar voren en de woonkamer
naar achter halen? En de achterzijde over de volledige woningbreedte uitbouwen? U bepaalt. De openslaande
tuindeuren zitten er standaard al in, terwijl de grote raampartij in de zijgevel een zee aan extra daglicht binnenlaat.
Naast drie behoorlijke slaapkamers vindt u op de eerste verdieping een ruime badkamer en een separaat toilet.
En, bereikbaar via de master bedroom, een praktische inloopkast. Dankzij ramen in de voor-, achter en zijgevel is de
tweede verdieping lekker licht. Hier is bovendien voldoende ruimte om twee extra slaap- of hobbykamers te maken.
De brede kavels grenzen aan doorvaarbaar water. De achtertuinen op het oosten (bouwnr. 25, 30 en 33) zijn dieper
dan die op het westen, zodat u ook hier volop van de zon kunt genieten. De bouwnummers 34 en 37 worden
opgeleverd met een vlonder aan het water. Wilt u elke dag opnieuw genieten van een weids, groen uitzicht?
Dan hebben woningen op de koppen van de eilanden (bouwnummers 25, 26, 33 en 34) de ideale ligging voor u.
De voortuinen worden van het openbaar gebied gescheiden door een groene haag. De meest zuidelijk gelegen
bouwnummers (37, 30 en 29) krijgen langs de zijkant ook een fraai hedera-hekwerk tot aan het water.
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“

Woonkamer uitbouwen?
Berging verlengen? Kijk op
pagina 39 voor alle
extra opties.

”

Vrijstaande
woning
Begane grond
Schaal 1:50
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Vrijstaande
woning
Eerste verdieping
Schaal 1:50

Vrijstaande
woning
Tweede verdieping
Schaal 1:50

Wone n i n We sterdel
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Ooms Bouw & Ontwikkeling

Uw droomwoning
is onze missie
Al meer dan 100 jaar staat Ooms Bouw & Ontwikkeling voor kwaliteit en
oplossingsgericht meedenken. Wat is er nou mooier dan mensen helpen bij het
waarmaken van hun droomwoning?
Zelfs in onze bedrijfsfilosofie staat de wens van de klant centraal. Van A tot Z betrekken wij
u bij het gehele traject. Hiervoor hanteren wij de volgende stappen: Wensen, Willen, Weten en
Waarmaken. Lees er meer over op www.oomswonen.nl

Een helder traject
Wij streven naar goede relaties met onze klanten. En aangezien een koop- en bouwtraject
voor de meeste mensen geen alledaagse kost is, begeleiden wij u hierbij graag.
Met vragen kunt u terecht bij onze woonconsulent. Zij is gedurende het totale bouwproces
uw vaste contactpersoon.

Woonwensen en begeleiding
Bij de ondertekening van de koop-/aannemingsovereenkomst neemt de makelaar de
standaard meerwerkopties met u door. Zo heeft u direct duidelijkheid over de kosten hiervan.
Als u andere of bijzondere wensen hebt, dan kunt u dat doorgeven aan de makelaar.
Onze woonconsulent zal deze verder met u bespreken. Zij helpt u ook met het kiezen van
tegels en sanitair en geeft u informatie over het bouwproces.
Tijdens de bouw kunt u deelnemen aan speciale rondleidingen op de bouwplaats.
De woonconsulent geeft dan uitleg en uiteraard kunt u uw eigen woning bekijken.

“

Wat is er
nou mooier dan
mensen helpen bij het
waarmaken van hun
droomwoning?
34 Won e n i n We ste rde l

”

Kopersinformatie

Goed om te weten
Technische omschrijving
In de technische omschrijving vindt u alle gebruikte materialen, verwerkte installaties en
bouwkundige specificaties van uw woning. Dit document is los bij deze brochure gevoegd.

Makelaar
Bakker Schoon Makelaardij verzorgt het verkooptraject. Eén van hun makelaars is dan ook
vaste aanspreekpunt voor alle vragen op het gebied van de verkoop.

Meer informatie
Heeft u vragen over het bouwtraject? Bel dan onze woonconsulent: 0229 - 547 800.
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Woningborg

Garantie- en
waarborgregeling
Ooms Wonen is aangesloten bij de Woningborg Garantie- en waarborgregeling. Dit biedt
u als koper van onze woning diverse garanties. Zo wordt uw woning altijd afgebouwd,
wat er ook gebeurt. En eventuele gebreken na oplevering worden altijd netjes verholpen.

Wat betekent dit voor u?








Als de (onder)aannemer onverhoopt failliet gaat, zorgt Woningborg ervoor dat uw woning
wordt afgebouwd. Blijkt afbouw onmogelijk, dan krijg u een financiële schadeloosstelling.
De kwaliteit van uw woning is gegarandeerd tot zes jaar en drie maanden na oplevering.
Bij bepaalde ernstige gebreken zelfs tot tien jaar en drie maanden.
De koop-aannemingsovereenkomst kent een goede balans in rechtsverhouding tussen
koper en verkoper.
Als er na oplevering geschillen ontstaan tussen u en Ooms Wonen over de kwaliteit van
de woning, dan kan Woningborg hierin bemiddelen.

Kortom: u bent verzekerd van kwaliteit en u heeft (afbouw)garantie.
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Disclaimer

De kleine lettertjes

Met deze brochure willen wij u zo helder en volledig mogelijk informeren over project
Lantvaert. Alle teksten en tekeningen zijn met grote zorg gemaakt. Kleine wijzigingen zijn
echter nooit uit te sluiten.
Dit kan gaan om geringe architectonische, technische
of constructieve aanpassingen. Ook nadere eisen
van overheden en nutsbedrijven kunnen leiden tot
veranderingen.
Wij houden ons ook het recht voor om wijzigingen aan te
brengen in kleur, materiaal en afwerkingen als de situatie
hierom vraagt. Uiteraard doen wij dit zonder afbreuk te
doen aan de kwaliteit en bruikbaarheid van jouw woning.
Daarom geven deze aanpassingen koper noch verkoper
het recht op verrekening van meer- of minderkosten.

Op de tekeningen zijn nauwkeurige maten ingeschreven,
maar het blijven ‘circa-maten’. Kleine afwijkingen zijn
dus mogelijk. Ook aan de artist impressions en
sfeerfoto’s kunt u geen rechten ontlenen. En voor alle
duidelijkheid: de ingetekende meubelen, apparaten,
keuken, verlichting et cetera worden niet meegeleverd.
Tot slot is het Bouwbesluit van toepassing die gold
tijdens de aanvraag van de omgevingsvergunning.
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“

De keuken
is een belangrijke
plek in huis die
bijzondere aandacht
verdient

”

Eigenhuis Keukens
Úw keukenleverancier!
De keuken is een van de belangrijkste ruimtes in uw woning, wij zijn er dan ook trots op dat
Eigenhuis Keukens voor dit project geselecteerd is als keukenleverancier! Met meer dan
24 jaar ervaring nemen wij u graag al het keuken gerelateerde werk uit handen en regelen alles
tot in de puntjes voor u.
Gelukkig is niet elk mens hetzelfde en daarom biedt Eigenhuis Keukens alle vrijheid om uw eigen droomkeuken samen
te stellen. Als geselecteerde keukenleverancier zijn wij volledig op de hoogte van de technische zaken van uw woning,
zodat wij u optimaal kunnen informeren over de (on)mogelijkheden met betrekking tot uw keukenwensen. Denkt u
daarbij aan het toepassen van vloerverwarming en een juiste werking van de keukenventilatie. Eventuele wijzigingen
in het installatiewerk, het juist inmeten en op tijd plaatsen van de keuken, coördineren wij ruim van tevoren met alle
betrokken partijen.
Onze keukenadviseurs nemen uitgebreid de tijd om uw vragen en wensen te vertalen naar de droomkeuken waarnaar
u op zoek bent. U heeft keuze uit de meest uiteenlopende keukenmerken, ontelbare mogelijkheden
in apparatuur en werkbladen, passend bij ieder budget.
Kortom, een bezoek aan de Eigenhuis Keukens showroom is zeker de moeite waard!

Eigenhuis Keukens Oudejans
Frieseweg 13

1823 CA Alkmaar
 E info@eigenhuiskeukensoudejans.nl
www.eigenhuiskeukens.nl
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Meerwerkopties

Uw woning, uw wensen

De woningen in Lantvaert bieden diverse mogelijkheden om meteen uw extra woonwensen
te vervullen. Openslaande tuindeuren bijvoorbeeld, of een uitbouw aan de achterzijde. Of allebei:
een uitbouw met tuindeuren.
In een middenwoning kunt u zowel voor als achter
tuindeuren laten plaatsen. Met een extra dakraam of
compleet dakkapel maakt u de zolder in één klap
direct af. Bij de hoekwoningen zijn prachtige erkers
mogelijk. Bij de tweekappers en vrijstaande woningen

kunt u de garage laten verlengen en de keuken
en de living omdraaien…
Opties genoeg, zie onderstaande tekeningen.
Denk aan de toekomst. Klaar is maar klaar.

Openslaande
tuindeuren

2,4 meter
uitbreiding van
de woning

Ingebouwde
trapkast

Ligbad

Openslaande
tuindeuren

Middenwoning
Begane grond en 1e verdieping
(tekeningen niet op schaal)

Wone n i n We sterdel

39

Uw woning, uw wensen

Meerwerkopties

Openslaande
tuindeuren

2,4 meter
uitbreiding van
de woning

Erker 4 x 1 meter,
bouwnr. 11 en 12

Hoekwoning
(type 1)
Begane grond
(tekening niet op schaal)

Uw woning, uw wensen

Meerwerkopties

Verlengen
berging 2 meter
2,4 meter
uitbreiding van
de woning

Openslaande
tuindeuren

Tussendeur
berging/woning

Ingebouwde
trapkast

Keuken aan
de voorzijde

Tweeonder-éénkap woning
Begane grond
(tekening niet op schaal)

Wone n i n We sterdel
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Uw woning, uw wensen

Meerwerkopties
2,4 meter
uitbreiding van
de woning

Ingebouwde
trapkast

Keuken aan
de voorzijde
Indeling
zolder: 2 kamers
en wasruimte

Vrijstaande
woning
Begane grond en 1e verdieping
(tekeningen niet op schaal)

Wonen in Westerdel
en nu al weten of het
haalbaar is
Bel (072) 567 44 00 voor een vrijblijvende afspraak of kijk op
www.rabobank.nl/wonen.

Kom maar op met de toekomst

Wone n i n We sterdel
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Verkoopinformatie / Ontwikkeling van

Makelaar

Ontwikkeling

Dorpsstraat 573  1723 HB Noord-Scharwoude
T 0226 343 455 E info@bakkerschoon.nl
www.bakkerschoon.nl

www.oomsontwikkeling.nl

www.lantvaert.nl

