
BOUW
EEN THUIS
IN BODDENKAMP

www.webuildhomes.nl   
tel.020-6306581

Stads en rustig wonen binnen
de singels van Enschede Jij kiest jouw

WeBuildHomes 
designhuis,

wij bouwen het
binnen

20 weken









BOUW JOUW WEBUILDHOMES HUIS

IN HET HART VAN ENSCHEDE 

Kies het designhuis van 
je dromen en bouw een 
duurzaam thuis in
de Boddenkamp

Foto: Jansje KlazingaSamen bouwen met WeBuildHomes

Kies het huis van je leven

Zelfbouw zonder zorgen

Een WeBuildHomes architect vertelt

Een huis van nu in een stad van nu

Zij zijn blij in Boddenkamp

Boddenkamp, alles in de buurt

Kies je eigen kavel

Niet zomaar een huis

Super-energiezuinig wonen 

Sneller bouwen, beter wonen

Contact
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Kies jouw droomhuis uit een 
collectie designhuizen

Stel je eens voor dat je uit een collectie designhuizen,
ontworpen door toparchitecten, jouw favoriete
huis mag kiezen. Een huis dat ook nog eens super 
comfortabel, extreem energiezuinig en gewoon 
betaalbaar is. Dan zou je toch morgen willen beginnen 
met bouwen? Het kan als je samen bouwt met 
WeBuildHomes. Want wij maken toparchitectuur 
bereikbaar voor iedereen.   

Daarom kies je voor een 
WeBuildHomes huis 

Geen zorgen over de bouw en 
geen verrassingen achteraf 

WeBuildHomes, dat is zelfbouw, maar dan snel, slim 
en betaalbaar. Jij kiest online het designhuis dat 
perfect bij jou past. Je kiest je kavel en wij regelen 
dat jouw droomhuis snel en slim gebouwd wordt. Ook 
goed om te weten: de prijs van jouw huis staat vast, 
dus geen verrassingen achteraf.   

Zelfgekozen huisontwerp

Gloednieuw huis voor een vaste prijs

Ontwerpen van verschillende architectenbureaus

Hoog wooncomfort

Extra leenruimte via NHG

20 weken bouwtijd

Woningborggarantie

Snel en simpel

ZELFBOUW ZONDER ZORGEN

 

Het designhuis van je
dromen bouw je samen
met WeBuildHomes
Slim, snel en betaalbaar



Foto: Jansje Klazinga
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INSPIRATIE VOOR JOUW DROOMHUIS

Kies het huis
van je leven

“Door de tube lijken de 

verschillende ruimtes naadloos 

in elkaar over te lopen, met als de 

blikvanger de hoge leefruimte op 

het hoogste niveau.”

Architectuurstudio HH, Tube House

Tube House van 
Architectuurstudio HH

De woonkamer op de eerste verdieping in plaats van 
op de begane grond? Ook dat kan. Het geeft een 
heerlijk vrij uitzicht en maakt van je woonkamer het 
middelpunt van het hele huis. 

Samen bouwen met WeBuildHomes begint met het 
kiezen van jouw droomhuis uit meer dan honderd 
ontwerpen van toparchitecten. Ieder WeBuildHomes 
huis is uniek van buiten, maar ook van binnen. Wil je 
een grote leefkeuken, lekker veel ruimte om thuis te 
werken of liever een slaapkamer extra? Hoe je ook wilt 
wonen, er is altijd een WeBuildHomes huis dat bij je 
past.



Trad House van KRFT

Mix het comfort van nieuwbouw met de uitstraling van 
een traditioneel Hollands houten huis. Heel bijzonder: 
een nis in de voorgevel geeft je het gevoel van een 
veranda. Zo zit je heerlijk beschut buiten aan de straat. 

De drie-deling in de gevel en de 

verdiept liggende ramen verlenen 

het pand een klassieke uitstraling, 

een echo van het herenhuis en 

grachtenpand. 

KRFT, Trad House

Les is een dynamische woning 

met veel mogelijkheden zowel qua 

indeling als gebruik. Geschikt 

voor het gezin maar evengoed 

een passende woning voor de 

thuiswerker.”

Henk Korteweg Architecten, Les

Les van Henk Korteweg 
Architecten

Kies bijvoorbeeld voor een WeBuildHomes huis met 
een heerlijke leefkeuken. Een fijne plek om ’s ochtends 
rustig met z’n allen te ontbijten voordat iedereen weer 
de drukte van alledag in duikt.
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Ieder huis in een 
WeBuildHomes straat 
is uniek. Net als de 
bewoners zelf. 

Foto: Hennie Raaymakers



Zelfbouw zonder zorgen

Bouw je een huis samen met WeBuildHomes dan 
hoef je niet meer te doen dan online jouw droomhuis 
uitkiezen. Wij doen de rest. Maar het kiezen uit zoveel 
heerlijke huizen kan best lastig kan zijn, dus helpen we 
je graag. 

Vertel ons hoe je wilt wonen en wij weten precies welk 
WeBuildHomes huis op jouw leven geschreven is. Heb 
je ook hulp nodig bij de financiering? Dan staan we 
natuurlijk voor je klaar. Zo helpen we je stap voor stap 
op weg naar jouw droomhuis.  

Maak je huis nog meer van jou

Een WeBuildHomes huis is natuurlijk al precies wat 
je wilt, maar misschien wil je het nog persoonlijker 
maken. Dat kan. We plaatsen bijvoorbeeld geen 
keuken in jouw huis, zodat je die zelf kunt uitzoeken. 
En met ons WeBuildHomes Upgrade Pakket  kun 
je ook nog eens zelf je tegels, kranen en sanitair 
uitzoeken. 

Bart van der Velde,
Grosfeld van der Velde Architecten

Bewoners kiezen hun eigen woning uit en 

dát maakt het eigen. Dat persoonlijke is wat 

WeBuildHomes zo bijzonder maakt. ”

Foto: Jansje Klazinga
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Bart van der Velde is senior architect en partner bij 
architectenbureau Grosfeld van der Velde. Hij ontwerpt 
met veel plezier voor WeBuildHomes. “Als je als 
architect helemaal vrij bent in wat voor huis je gaat 
ontwerpen, als je zelf de doelgroep mag kiezen, dan 
gaan je handen meteen jeuken.”
Ieder huis in de WeBuildHomes collectie heeft zijn 
eigen unieke kenmerken, ontworpen met een speciale 
doelgroep in gedachten. “De doelgroep die je in je 
achterhoofd hebt tijdens het ontwerpen, bepaalt de 
organisatie van het huis. Voor een gezin kunnen er 
bijvoorbeeld niet genoeg kamers zijn.”

EEN WEBUILDHOMES ARCHITECT VERTELT

Bart van der 
Velde ontwierp 
Klassiek Huis voor 
WeBuildHomes

Een klassiek huis als thema 

Als de binnenzijde is ontworpen ontstaat het beeld 
voor de buitenkant. De lay-out en de ramen geven 
het huis karakter. “Het klassieke thema, zie je terug 
in de gevel van het huis. Een regelmatig patroon van 
grote ramen, zoals je dat eigenlijk al eeuwen lang 
kent. En daarbij ook nog de klassieke opbouw van 
een onderbouw, een plint, een lichaam en een hele 
duidelijk beëindiging van het dak.” 
De inspiratie voor een ontwerp zit vaak in persoonlijke 
ervaringen van de architect. Zo ook voor Klassiek 
Huis. “Elke woning die je ontwerpt, maak je alsof je er 
zelf woont. Je gaat uit van ervaringen en herinneringen 
en je smaak. Ik denk dat een kok ook niet graag iets 
maakt wat hij niet graag zou eten.”



Een oer-huis met veel ruimte en 
licht 

Bart van der Velde is vooral betrokken geweest bij 
het ontwerp van het ‘Klassiek Huis’: “Het Klassiek 
Huis is een soort oer-huis. We zijn begonnen met 
een grote woonkamer op de eerste verdieping, met 
mooi uitzicht en veel ruimte.” “De keuken, het eten en 
het wonen is over twee lagen verdeeld. Dit geeft een 
enorm ruimtelijk gevoel. Boven de woonkamer is nog 
een compacte slaapverdieping met zoveel mogelijk 
kamers. Ideaal voor bijvoorbeeld starters.”

Contact tussen bewoners en 
architect  

Het contact met de kopers en de architect komt op 
gang zodra de bouw is gestart. Dat is ook het moment 
voor de architect om te toetsen of het huis voldoet 
aan de verwachtingen. “Het voelt goed als mensen 
een huis hebben gekocht om precies die elementen 
waarvan je dacht dat mensen er behoefte aan zouden 
hebben.” “Om samen met de bewoners door het 
huis te lopen, te zien wat zij zien en hoe ze het gaan 
inrichten, dat is wel een bijzondere ervaring. En ook 
een goede impuls voor het maken van weer nieuwe 
ontwerpen.”

Foto: Marleen Hoftijzer
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Een huis van nu
in een stad van nu

Foto: Jansje Klazinga



Jouw thuis in het hart van 
Enschede

Enschede is de bruisende stad van Oost Nederland.
Het gezelligste horecaplein van Nederland, mooie
winkels, de universiteit van Twente en hogescholen, 
een kennispark, het voor Nederland unieke 
Muziekkwartier, je vindt het allemaal in Enschede.

Wil je al het leuke van de stad op loopafstand hebben,
maar toch rustig en groen wonen? Wil je het comfort
van een nieuwbouwwoning, maar wel in een wijk met
sfeer en karakter? Dan is Boddenkamp de ideale plek
voor jouw zelfgekozen WeBuildHomes designhuis.

Dit is wonen in een 
WeBuildHomes huis in 
Boddenkamp

Lekker leven in een sfeervolle wijk met karakter, 
maar wel in een spiksplinternieuw en zeer 
energiezuinig designhuis.  

Genieten van een stadse, rustige omgeving, met 
de binnenstad op loopafstand.

Opgroeien in een heerlijke kinderrijke buurt, 
dichtbij scholen en kinderdagverblijven.

Wonen, werken, leven en studeren in een stad 
van nu én in een huis van nu 
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Rogier, Moira en Alain wonen al meer dan een jaar 
in Boddenkamp en ze voelen zich er helemaal thuis. 
De keuze voor Boddenkamp hebben ze niet zomaar 
gemaakt: “Boddenkamp is een jonge nieuwe wijk 
met al het mooie van de stad en de voordelen van 
nieuwbouw. En alles is op loopafstand, ideaal!”, zo 
vertelt Rogier.

IN BODDENKAMP IS DE BINNENSTAD JE BUURMAN 

Ontmoet Rogier, Moira 
en de kleine Alain, 
Boddenkamp-bewoners 
van het eerste uur

Boddenkamp leeft

Samen met de andere bewoners is er al een leuke wijk 
ontstaan. “In de zomer zitten we rustig voor het huis 
met een kopje koffie. Even kletsen met de buren die 
dan voorbij lopen naar de supermarkt. Omdat alles zo 
dichtbij is, doet iedereen veel lopend of met de fiets. 
Dat maakt het heerlijk om te wonen”, vult Moira aan.

Een wijk met een groen hart

Boddenkamp is sfeervol en groen met een mooi parkje 
in het hart van de wijk. Op zoek naar nog meer ruimte? 
Dan ligt het grote Van Heekpark op maar 5 minuten 
lopen. Het heeft een leuk restaurant en een gezellig 
café. Het andere grote park, het Volkspark ligt op zo’n 
10 minuten wandelafstand. “We zitten middenin de 
stad, maar we hebben toch overal groen in de buurt”, 
zeggen beiden.



De terrassen in de zomer zijn 

echt geweldig. Daar gaan we 

regelmatig gezellig met buren of 

vrienden lopend naar toe.” 

Het bruist voor jong en oud

“Niet ver van Boddenkamp zit Prismare, een 
fantastische naschoolse opvang. Daar starten ze ’s 
middags met allerlei kindervoorstellingen. Het is een 
bruisende boel voor kinderen en ouders”, zegt Moira. 
“Maar voor alleen volwassenen is er ook genoeg te 
doen. Bijvoorbeeld het Wilmink theater of het Nationaal 
Muziekkwartier. Je bent er in een paar minuten, en dat 
lopend!”, vult Rogier aan. 

Blij met Boddenkamp

Voor Rogier, Moira en Alain is Boddenkamp hun ideale 
thuis. Midden in de stad, alle voorzieningen om de 
hoek en ook nog eens makkelijk bereikbaar vanuit alle 
windrichtingen. Van dat laatste heeft Rogier elke dag 
profijt: “Boddenkamp is perfect bereikbaar, het ligt 
binnen de centrumsingel, het station is op loopafstand 
en met de auto zit je zo op de A1 richting het westen of 
de A35 richting Duitsland.” 

Foto: iSi Fotografie
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BODDENKAMP
Wonen in je zelfgekozen designhuis in een 
sfeervolle, groene en gezellige wijk.

 SCHOLEN EN KINDERDAGVERBLIJVEN
Steppend naar school, in de buggy naar het 
kinderdagverblijf.

BRUISEND STADSHART
De gezellige en bruisende binnenstad is je 
buurman.

WINKELS
Rustige en groene woonomgeving

Alles om de hoek

PARKEN
Een klein parkje midden in de wijk, twee 
grote parken om de hoek.

BEREIKBAARHEID
Centraal Station Enschede ligt op loopafstand 
van je nieuwe huis.

DE GROTE MARKT
De huiskamer van de stad op 5 minuten lopen 
van je eigen woonkamer. 



Basisschool
Prinseschool

Saxion
Hogeschool

ALDI

Boddenkamp

Winkelcentrum 
Op De Brouwerij

Luzac College

Rijksmuseum
Twenthe

Poppodium
Atak 

Nationaal Muziekkartier

Mystiek Theater

GAMMA

Albert Heijn

Albert Heijn

Ekoplaza

Jumbo

Basisschool

Basisschool
Het Zeggelt

Basisschool
Prinseschool

Kinderdagverblijf

Bagels & Beans

Bushalte Boddenkamp

Doppio Espresso

Stichting Medisch 
Spectrum Twenthe

Volkspark

Gerrit Jan
van Heekpark

Stichting Medisch 
Spectrum Twenthe

Treinstation Enschede

ALDI

Middelbare school

Meubel boulevard

Karwei

Theater Sonnevanck

Grote Kerk

Concordia
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KIES JOUW EIGEN STUKJE BODDENKAMP
 

Op welke van deze elf 
ruime kavels in het hart 
van Enschede zet jij jouw 
WeBuildHomes huis neer? 



P
P

P
P

Diepe kavel voor jouw zelfgekozen designhuis

Zelfgekozen huisontwerp

Superzuinig door driedubbel glas en extra isolatie

Zonnige, diepe achtertuin op het westen

Parkeren op eigen terrein

Afgesloten achterom

Vaste prijs inclusief tuin en berging

Makkelijk upgraden naar Energieneutraal

19,1 m

9,24 m

5,6 m

Buiten leef je net zo lekker en 
comfortabel als binnen

P

XL

Het is heerlijk wonen en we zijn 

elke dag superblij om weer

thuis te komen in ons

WeBuildHomes huis”

Davy & Sheila,
Kopers en inmiddels bewoners Isabellaland in Den Haag

Foto: Jansje Klazinga

7,2 m 5,7 m
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Een WeBuildHomes 
huis is niet zomaar 
een huis

Hardhouten FSC keurmerk
Alle deuren en kozijnen zijn van de 
hoogste kwaliteit hardhout afkomstig 
is uit verantwoord beheerde bossen.

Berging
Ieder huis heeft een handige houten 
berging met verlichting en een 
elektriciteitsaansluiting. 

Topkwaliteit sanitair
In alle huizen het sanitair van 
topkwaliteit. Wil je liever zelf je sanitair 
uitkiezen, kies dan voor het upgrade 
pakket.

Vloerverwarming
Alle ruimtes hebben vloerverwarming in 
plaats van radiotoren. Dat levert extra 
veel ruimte op.

Ankerloze spouwmuur
We plaatsen ankerloze spouwmuren 
tussen twee huizen in, zo heb je weinig 
last van burengeluid.

Rookmelders
In iedere ruimte hangt een 
rookmelder die is aangesloten op het 
elektriciteitsnetwerk. 

Niet alleen de looks van een 
designhuis, maar ook de
kwaliteit 

Ieder WeBuildHomes huis is ontworpen door een 
toparchitect en heeft de kwaliteit die hoort bij 
toparchitectuur. Dat zie je terug in de materialen die we 
gebruiken, de bouwtechnieken, de slimme manieren 
om energie te besparen en het hoge wooncomfort.



Driedubbele beglazing
Heerlijk licht, maar toch goed geïsoleerd
dankzij de driedubbele beglazing in
ieder WeBuildHomes huis.

Zonnepanelen
Onze zonnepanelen zijn altijd van extreem 
goede kwaliteit en gaan lang mee.

Hoogwaardige isolatielaag
Ieder huis is zo goed geïsoleerd
dat het ’s winters lekker warm is
en zomers juist koel

Natuurlijke ventilatie
In iedere kamer wordt de luchtkwaliteit
apart geregeld.

Altijd het meest
groene Energielabel 
als standaard
Superzuinig zonder gedoe

Alle WeBuildHomes huizen zijn standaard extreem 
energiezuinig.  Ten opzichte van bestaande (nieuw)
bouw bespaar je al snel zo’n 70% op je energiekosten. 
En als je wilt, kun je zelfs nog een stapje verder gaan 
dan energiezuinig door voor een energieneutraal huis 
te kiezen. Zo’n huis wekt met zonne-energie genoeg 
op om kosteloos warm of juist koel te zijn.

Standaard krijgt elk WeBuildHomes huis een groen 
Energielabel A. Ondanks dat je met een energielabel 
A altijd gaat besparen, is het ons doel om te laten 
zien wat je gaat besparen. Daarom hebben we onze 
huizen extra labels gegeven, namelijk: A+++ en 
Energieneutraal. Zo zie je snel het verschil en kies jij 
het duurzame huis wat bij je past.

A

B

C

D

E

F

Energieneutraal

A+++
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ZO WIL JE WONEN

WeBuildHomes staat 
als een huis

Raar maar waar: sneller bouwen 
levert hogere kwaliteit op 

Een WeBuildHomes is ontworpen door een 
toparchitect, staat binnen 20 weken en kost toch niet 
meer dan een doodgewoon rijtjeshuis. Dat klinkt bijna 
onmogelijk. Daarom leggen we graag aan je uit hoe 
dat kan.

Eén bouwdoos, honderden 
unieke designhuizen 

Iedere architect die meedoet aan ons WeBuildHomes 
platform, krijgt van ons een ‘bouwdoos’ met 
vaststaande onderdelen. Hier ontwerpt hij of zij een 
uniek designhuis mee. Omdat we precies weten welke 
‘bouwstenen’ er zijn en de kosten van ieder onderdeel 
vaststaan, kunnen we elk WeBuildHomes huis 
razendsnel bouwen voor een vaste prijs.



Jij kiest snel en simpel 
online je droomhuis

1

Jij kiest de kavel waar je 

droomhuis komt te staan
2

Wij bouwen binnen 20 

weken jouw WeBuildHomes 

huis 

3

Perfecte pasvorm, minder 
onderhoud

We zetten alle onderdelen van jouw droomhuis 
als een soort Mecano in elkaar op de bouwplaats. 
Alles past precies, omdat we van te voren een 3D 
computermodel hebben gemaakt. Die perfecte 
pasvorm levert een veel betere kwaliteit huizen op dan 
de traditionele bouw. En het slimme bouwproces zorgt 
ervoor dat jij ongewoon kunt wonen voor een hele 
gewone prijs. 

We zijn aangesloten bij 
Woningborg Garantiefonds, 
logisch 

We kunnen garanderen dat ieder WeBuildHomes huis 
van topkwaliteit is en zijn dan ook aangesloten bij het 
Woningborg Garantiefonds. Dat fonds geeft jou de 
garantie dat je huis altijd afgebouwd wordt, wat er ook 
gebeurt. En als je eenmaal in je huis woont, krijg je 
garantie op het huis zelf. Dat vinden wij niet meer dan 
normaal.

De WeBuildHomes huizen 
zijn allemaal ontworpen door 
toparchitecten.

Architecten Cie
Architectuurstudio HH 
De Kort Van Schaik
Grosfeld van der Velde
Henk Korteweg
Joost Glissenaar
Korteknie Stuhlmacher
KRFT
Luud van Ginneken

Mecanoo
MONK Architecten
MPA
NAT Architecten
NL Architects
O+A
space&matter
Studioninedots
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DE ONLINE BIBLIOTHEEK STAAT  

VOOR JE KLAAR

Klaar voor je 
WeBuildHomes huis?

Op WeBuildHomes.nl kun je alle ontwerpen van onze 
toparchitecten uitgebreid bekijken. Heb je advies 
nodig? Neem dan gerust contact met ons op, we 
helpen je graag. Wij willen namelijk dat jij 100% 
gelukkig bent in jouw nieuwe WeBuildHomes huis.

Disclaimer
WeBuildHomes besteedt zorgvuldige aandacht aan alle teksten en afbeeldingen op deze brochure. Alle tekeningen en afbeeldingen 
op deze site zijn impressies. Aan deze tekeningen, afbeeldingen en teksten kunnen geen rechten worden ontleend. WeBuildHomes 
aanvaardt bovendien geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of 
onjuistheid van de aangeboden informatie op deze brochure.

Heb je het WeBuildHomes huis  
van je dromen gevonden? 

Bel ons dan op 020 6306581 of stuur een  
mailtje naar sofie@webuildhomes.nl.





www.webuildhomes.nl   
tel.020-6306581

HEGEMAN
BOUWGROEP
é é n  i n  o n t w i k k e l e n  e n  b o u w e n


