




Rust én ruimte en tegelijkertijd stoer én stads. Dat is 
dit nieuwe stukje stad in Utrecht. Wonen op een plek met 

alles binnen handbereik, van supermarkten, goede scholen 
en gezellige restaurantjes tot winkels. En veel 

OV-verbindingen (bijna) voor je deur en - als je 
toch met de auto gaat - zit je zo op de A2.

Een fantastische ligging. Karakteristieke Art Deco architectuur. 
Ruime woningen met een lekkere tuin. Gasloos en duurzaam. 
Een stadse mix aan bewoners. En veel aandacht voor groen.

Welkom in 
HomeTown!
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Met HomeTown heb je Utrecht binnen handbereik. Wil je even 
de stad in? Stap op je fi ets, de sfeervolle wijk ‘Oog in Al’ door en 

binnen een kwartiertje ben je in hartje centrum!

Het mooie is, je woont dichtbij de binnenstad en tegelijkertijd 
toch lekker rustig en ruim. Mét tuin en eigen parkeerplaats. 

Moet je op pad met de auto? Geen probleem, hij staat 
vlakbij en je bent in een mum van tijd op de A2. 

Strand Oog in Al

Leidsche Rij n Centrum Máximapark

Alles in  de  Buurt
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Dafne Schippersbrug

Natuurspeeltuin De Hoef 
basisschool 

Op De Groene Alm

Oog in Al

Utrecht CentraalDomtoren

Willem-Alexanderpark
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Leeuwesteyn
HomeTown is onderdeel 

van de nieuwe wijk 

Leeuwesteyn. De wijk ligt 

in het meest oostelijke deel 

van Leidsche Rijn aan het 

Amsterdam-Rijnkanaal en 

telt zo’n 1.000 woningen, 

verspreid over 16 woon-

velden. Er komen huur- 

en koopwoningen, in 

verschillende prijsklassen, 

wat zorgt voor een stadse 

mix van bewoners en 

woningen. 

Leidsche Rij n Centrum
Utrecht ken je natuurlijk 

al, maar hoe bekend 

ben je met Leidsche Rijn 

Centrum? Misschien kom 

je er dagelijks, misschien is 

het nog onbekend terrein. 

Leidsche Rijn Centrum is 

volop in ontwikkeling en 

je vindt er een leuke mix 

van de bekende ketens 

en lokale ondernemers.

Je hoeft je in Leidsche 

Rijn in ieder geval niet te 

vervelen! Hieronder een 

paar hotspots in de wijk 

die het leven in HomeTown 

nóg leuker maken… 

Begin je dag of weekend 

met een lekker ontbijtje en 

een goede kop koffi e bij 

30ml Coffee & Food (1). 
Doet dat een belletje 

rinkelen? Klopt! Ze zijn - 

naast in Utrecht centrum 

- ook neergestreken in 

Leidsche Rijn. De grootste 

Jumbo Foodmarket (2)
van Utrecht vind je hier 

ook. Ideaal voor het 

inslaan van de weekend 

boodschappen. 

En voor je bio bood-

schappen ga je elke 

eerste zondag van de 

maand naar de Bio Markt 

Leidsche Rijn bij de Metaal 

Kathedraal (3). Je kunt hier 

ook terecht voor culturele 

activiteiten en cursussen. 

Omgeven 
door parken
Wonen in HomeTown is 

wonen aan het Willem-

Alexanderpark (4)! 
Het park bestaat nu nog 

uit een brede strook gras, 

heidebloemen en sport-

velden. In de loop van 

de tijd wordt dit verder 

ingevuld, met input van 

omwonenden. Dus als 

je nog ideeën hebt… 

Ook één van de mooiste 

parken in Utrecht is vlakbij: 

het Máximapark (5). Leuk 

om te spelen met de kids 

in de Bosspeeltuin. Ben je 

sportief? Dat komt goed uit, 

want er worden dagelijks 

trainingen door The Boot-

camp Club gegeven in 

het Máximapark. 

Amsterdam-
Rij nkanaal
Voor wandelingen of 

fi etstochten langs het 

Amsterdam-Rijkanaal 

hoef je alleen over te ste-

ken! HomeTown ligt aan 

het kanaal, waar je iedere 

dag weer andere boten 

kunt kijken. Je kunt er ook 

sporten of op een zonnige 

dag met een goed boek 

genieten aan het water.

Wel de lusten, 
niet de lasten
Verschillende snelwegen 

in de buurt is natuurlijk 

heel praktisch, maar het 

verdient niet altijd de 

schoonheidsprijs. Voor 

HomeTown geldt dat niet! 

Je ziet of hoort de snelweg 

niet, omdat de A2 hier 

in een tunnel onder het 

Willem-Alexanderpark 

(4) ligt.
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JOUW stukje stad! Dichtbij de bruisende 
Utrechtse binnenstad en Leidsche Rijn Centrum. 

HomeTown staat voor rijke, karakteristieke  
Art Deco architectuur, voor groot wonen, veel 

ruimte, veel groen, diversiteit en voor veel 
vrijheid voor jouw woonwensen en ideeën…  

En HomeTown is helemaal 2020, gasloos, 
duurzaam en toekomstproof.

I
n HomeTown komen 51  

grote eengezinswoningen  

en 9 stadsappartementen. 

Niet één woning is hetzelfde.  

Bij de eengezinswoningen heb 

je de keuze uit vijf woningtypes. 

Verderop in deze brochure maak  

je kennis met de Ellington, Fitz-

gerald, Armstrong, Spencer en 

Porter (pagina 22 tot en met 59).  

De 9 stadsappartementen gaan  

op een later moment in verkoop  

of verhuur.  

 

Je bent in HomeTown in ieder 

geval verzekerd van tweeënhalf 

tot vier verdiepingen woongenot. 

Je hebt je eigen tuin, maar ook 

een gezamenlijke binnentuin die 

je deelt met de nieuwe buren. 

Gezellig! Samen heb je nog 

invloed over hoe deze eruit zal 

gaan zien, lees meer op pagina 

15. Verder heeft iedere woning 

haar eigen karakteristieke uit-

straling. Wat ze wel allemaal 

gemeen hebben is dat ze ont-

wikkeld worden met oog voor 

detail, geïnspireerd op die  

fraaie Art Deco stijl. 

HomeTown 
Mijn stukje 

Stad
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Liesbeth Brink (BRINK 

architectuur & stedenbouw):

“Geen retro of kopie van een 

architectuurstijl, maar een 

eigentijdse vertaling, met een 

stads- en Utrechts karakter.

Stoer en robuust, rijk aan 

details en verfi jnd, dat is 

Art Deco in HomeTown.”
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De entree naar de binnentuin. ‘De Kroon’ op het appartementengebouw. 

Voorbeelden van typische Art Deco gebouwen in Utrecht 

zijn de Inktpot (links) en de Incassobank (rechts).
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E
n dat zie je terug in het gebruik 

van heldere kleuren, patronen, 

geometrische motieven en rijke 

versieringen. Een bijzondere 

totaalstijl in een roerige tijdsgeest. 

Denk aan de ‘Roaring 20s’ met tijden van 

economische groei, de opkomst van jazz 

en de hoogtijdagen van Coco Chanel. 

De woningen in HomeTown zijn dan ook 

vernoemd naar jazzmusici die in de jaren 

‘20 en ‘30 naam begonnen te maken.

Ornament & detail
De art deco stijl zie je terug in de toepas-

sing van materialen, met bijvoorbeeld 

verbijzonderingen in het metselwerk, 

de detaillering en de gelaagdheid van 

de gevels. Ook heeft BRINK architectuur 

& stedenbouw voor HomeTown een eigen 

patroon voor de hekwerken ontworpen 

die geïnspireerd is op Art Deco.

De patronen hebben vele variaties wat 

een uniek beeld oplevert. Dit zie je onder 

andere terug in de balkonhekken, deur- en 

raamroosters en poorten van HomeTown. 

Het zorgt voor karakter en dat de zon 

mooie patronen in de woning brengt.

Art Deco is vooral een geometrische 

vormentaal. Door deze vormen te spiegelen, 

in elkaar te laten lopen en te verschalen 

ontstaan er bijzondere patronen. De ene 

keer eenvoudig, dan weer uitbundig voor 

plekken waar meer nadruk in de straat 

gewenst is of het gebouw een belangrijke 

positie inneemt. 

Zoals “De Kroon” van het appartementen-

gebouw op een markante plek aan het 

Willem-Alexanderpark. Ook de entrees 

naar de binnentuin zijn belangrijke her-

kenningspunten in HomeTown! Deze zijn 

helemaal in Art Deco stijl vormgegeven 

(zie impressies linksboven).

Art Deco 
architectuur 

Art deco is een stij lvolle stroming uit het begin van 
de vorige eeuw. Na de tij d van het zwaarmoedige en 

zakelij ke functionalisme, kwam er in de tij d van 
Art Deco juist een sfeer van optimisme. 
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tads, maar ook ruim en groen, dat is 

de insteek. Je hebt een eigen tuin,  

en ook een gezamenlijk binnentuin 

die je deelt met je nieuwe buren.  

Wij hebben alvast nagedacht en eerste schet- 

sen gemaakt voor de inrichting (zie afbeelding 

rechtsonder), alle bewoners mogen nog mee-

denken en bepalen hoe de binnentuin er defi- 

nitief uit moet zien en hoe deze gebruikt gaat 

worden. In ieder geval maken we zoveel mo- 

gelijk gebruik van hergebruikte materialen.  

 

Kortom, in het binnengebied kun je alle kanten 

op. Zoek de rust op van je eigen tuin of duik de 

gezamenlijke binnentuin in voor een spontaan 

wijntje met de buren terwijl de kids lekker 

spelen. Wil je vrij uitzicht op de gezamenlijke 

binnentuin? Dat kan! Op bepaalde plaatsen 

zijn de bergingen verplaatst, zodat je achter-

tuin overgaat in de gezamenlijke binnentuin.

Daarnaast heeft een aantal woningen een  

tuin grenzend aan een bredere groenstrook, 

dan voelt het ineens niet meer als wonen in  

de stad. Toch parkeren in je eigen achtertuin?  

Geen probleem! Ook die mogelijkheid is er. 

Wateropslag 
Meer dan de helft van al het water dat valt  

in HomeTown wordt op de locatie verwerkt.  

Het resterende water wordt afgevoerd naar  

het gemeentelijk infiltratieriool. Er valt veel  

neerslag in Nederland, maar we kennen  

Binnentuin
Niet alleen de buitenkant maakt HomeTown nét ietsjes anders.  
De ‘binnenwereld’ van HomeTown is ook bijzonder. Loop door  

de poorten en laat de stadse hectiek even achter je. Je stapt  
van de stadse buitenkant naar het knusse binnengebied,  

vol groen en met alle speelruimte voor de kids.

tegenwoordig ook lange periodes van droogte.  

Deze manier van opslag speelt zodoende ook  

een belangrijke rol tegen verdroging.

 

We houden van de natuur, daarom is dit  

een belangrijk onderdeel van de binnentuin  

in HomeTown. Het water zie je dan ook  

– in de zogenaamde wadi (zie schets onder-

aan) – wegstromen. In droge tijden is dit  

een mooie groene zone waar kinderen  

kunnen spelen. Na een paar regenbuien 

kunnen kinderen er ook spelen, maar dan  

met regenlaarsjes aan: lekker stampen in  

die plassen! 

 

Als op het juiste moment nog water in de wadi 

staat, is het bij vorst een uitgelezen kans om  

bij de kleintjes de doorlopertjes onder te binden 

om te leren schaatsen. Ook dát is HomeTown! 
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Een woonkamer XL. Wie wil 
dat nu niet? Dit is de Spencer, 

bouwnummer 53.
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H
omeTown is bedacht met input van 

geïnteresseerden. En dat zie je terug 

in het resultaat, een mooie, stadse en 

gevarieerde buurt. Door de variatie 

in grootte, indeling en gevels van je woning kun 

je alle kanten op. Daardoor is jouw huis altijd 

anders dan dat van je buren.

Ook binnen de woningen zijn veel combinaties 

en indelingen mogelijk. Een dakopbouw op de 

2e verdieping bijvoorbeeld. Heb je een groot 

gezin en veel slaapkamers nodig? Of heb je 

liever grotere slaapkamers? Een master bedroom 

met een inloopkast? Je badkamer op een andere 

plek? De keuze is aan jou! 

En wat dacht je van een woning met extra 

tuinkamer? Op de volgende pagina’s vind je 

een ‘Armstrong’ woning met een paar toffe 

voorbeelden van indelingsmogelijkheden. 

Home Sweet Home: HomeTown 
biedt je volop keuzemogelij kheden 

om jouw huis volledig af te 
stemmen op jouw wensen.

Volop 
indel ings-

vrijhe id

Maak een master
bedroom met 

een dakopbouw 
op de tweede 

verdieping. 
Dit is de Armstrong, 
bouwnummer 15.
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Dit is een doorsnede van de 
Armstrong, bouwnummer 11.
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Een dakopbouw
Wat een luxe! Kies voor de optie dakopbouw en maak jouw woning in HomeTown 

hélémaal af… Voor een logeerkamer, een werkkamer, je eigen fi tness of maak van 

de hele bovenste verdieping een XL master bedroom. Alsof je iedere dag wakker 

wordt in een comfortabel hotel. Check! Allemaal mogelijk in HomeTown. 

Woonkamer XL
Wie wil er nu geen zeeën van ruimte en licht? Maak van de begane grond een 

XL woonkamer. Ideaal voor het hele gezin, maar ook als je even lekker alleen wilt 

genieten in het zonlicht. Boekje erbij, met je pantoffels op de poef; en het relaxen 

kan beginnen. Welkom in HomeTown! Jouw stukje stad. 

De tuinkamer als leefkeuken
Een leuk kenmerk voor HomeTown is het niveauverschil aan de Zilveren Florijnlaan. 

De straat ligt aan het Willem-Alexanderpark en is één verdieping hoger dan de andere 

straten. Door het hoogteverschil hebben alle Ellingtons, Fitzgeralds en Armstrongs een 

extra verdieping: de tuinkamer. Deze kun je ook nog eens uitbouwen! Leuk als XL leef-

keuken, een kantoor aan huis of maak er een puberkamer van... De keuze is aan jou! 

19
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De Ellington heeft nét wat 
meer ruimte en daardoor nét 
wat meer mogelij kheden. Met 

drie volwaardige woonlagen en 
daaronder een tuinkamer, hebben 
we het hier over een fl inke ruime 
woning. En top gelegen! Vanaf de 

straatzij de kij k je uit op het Willem- 
Alexanderpark en vanuit je tuin 
loop je zo naar de gezamenlij ke 

binnentuin. En de avondzon pak je 
in je voortuintje!

BREEDTE 5.4 m

DIEPTE 9.18 m

WOONLAGEN 3 laags + tuinkamer

AANTAL KAMERS 5

GROOTTE  161 m2

Ellington
bouwnummers 1 en 2

Zilveren Florijnlaan
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Basis Inspiratie

Tuinkamer (verdieping) Ellington

optie:
uitbouw

 + 1,80 m
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Basis Inspiratie

Begane grond Ellington

25



1e verdieping Ellington

Basis Inspiratie
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2e verdieping Ellington

Basis Inspiratie
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De Fitzgeralds zij n de grootste 
woningen van HomeTown. Maar liefst 
3 woonlagen bovenop de tuinkamer. 

Bouwnummer 7 heeft er zelfs 4! 
Een groot gezin of gewoon 

behoefte aan veel ruimte? Met vier 
slaapkamers zit je met een Fitzgerald 

helemaal goed. Je hebt vanuit de 
tuinkamer uitzicht op je achtertuin en 
de groene gezamenlij ke binnentuin. 

En ook hier avondzon in je voortuintje! 

BREEDTE 5.7 m (m.u.v. bnr 7: 5.4 m)

DIEPTE 9.18 m

WOONLAGEN 3 laags + tuinkamer (m.u.v. 

  bnr 7: 4 laags + tuinkamer)

AANTAL KAMERS 5

GROOTTE  170 m2 (bnr 7: 189 m2) 

Fitzgerald
bouwnummers 3 t/m 9

Zilveren Florijnlaan

29



Basis Inspiratie

Tuinkamer (verdieping) Fitzgerald

optie:
uitbouw

 + 1,80 m
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Basis Inspiratie

Begane grond Fitzgerald
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1e verdieping Fitzgerald

Basis Inspiratie
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2e verdieping Fitzgerald

Basis Inspiratie
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Kies je voor de Armstrong, dan 
woon je straks in een huis met een 

tuinkamer waarbij  je ook de bovenste 
laag kan uitbreiden. En stap je de 
voordeur uit, dan loop je zo het 

Willem-Alexanderpark in. Met de 
middagzon aan de straatzij de kan je 
na het werk nog lekker genieten van 

de zon op je eigen Delftse stoep. 

BREEDTE 5.1 m

DIEPTE 8.68 m

WOONLAGEN 2,5 laags + tuinkamer

AANTAL KAMERS 4

GROOTTE  126 m2

Armstrong
bouwnummers 10 t/m 23

Zilveren Florijnlaan
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Basis Inspiratie

Tuinkamer (verdieping) Armstrong

optie:
uitbouw

 + 1,80 m
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Basis Inspiratie

Begane grond Armstrong
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1e verdieping Armstrong

Basis Inspiratie
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2e verdieping Armstrong

optie:
dakopbouw

 + 3,11 m

Basis Inspiratie
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www.iittala.com
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of om je kleding overheen te hangen. Om de ruimte meer 

sfeer te geven kun je de lange binnenmuur, van voor- naar 

achtergevel behangen of een kleur geven. Het accentueert 

niet alleen de diepte van de ruimte, het geeft ook gelijk een 

groots resultaat met minimale middelen. 

De diepte van de ruimte kun je nog eens extra accentueren 

met een grote loper als vloerkleed. Fijn aan je voeten en 

daarnaast draagt een zachte en hoogpolige structuur bij 

aan een goede akoestiek. 

Al deze items, in combinatie met een mooi dekbedover-

trek, een wollen plaid en kussens met uitgesproken kleuren 

of patronen geven een luxe hotel-ervaring in je eigen huis. 

Persoonlijke kunst en planten maken het thuisgevoel af. 

Transience Mirror - www.davidderksen.nl Kaptafelset patchwood - www.renier.nu Waterworks - www.houseofthol.nl

DD
oor de ruimte open te houden komt 

de daglicht toetreding en ruimtelijkheid 

optimaal tot zijn recht. Van twee kanten 

heb je uitzicht naar buiten. 

De woning heeft voldoende breedte om een 

wandvullende garderobekast en bijvoorbeeld 

een half-hoog meubel achter je bed te plaatsen. 

Kijk maar op de volgende pagina. Dit meubel 

kan dienen als werkplekje of bijvoorbeeld als 

opslagruimte voor je schoenen, sieraden en kleding. 

En tegelijkertijd als rugdekking voor je bed, 

waardoor het bed vrij in de ruimte kan staan, 

wat een extra ruimtelijke beleving geeft. 

Een kaptafel is een leuke functionele- en esthe-

tische aanvulling op je slaapkamer, net als een 

comfortabele loungestoel om een boek te lezen 

master bedroom
Een dakopbouw op de tweede verdieping van je woning biedt 

de mogelij kheid een fantastische multifunctionele master bedroom 
te creëren. Een eigen privé verdieping waar je o.a. kunt 

relaxen, werken, yogaën (en uiteraard slapen). 

- insp iratie  -
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- insp iratie  -

Maak een master bedroom met een dakopbouw op de tweede Maak een master bedroom met een dakopbouw op de tweede 

verdieping. Dit is de Armstrong, bouwnummer 15.verdieping. Dit is de Armstrong, bouwnummer 15.
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De Spencers liggen verspreid over 
HomeTown en hebben hun eigen 

kenmerken. Zo is iedere tuin in de 
Spencer anders. De diepe tuinen op 
het zuiden vind je bij  bouwnummers 

33 t/m 38. Bij  andere woningen 
sluiten de achtertuinen aan op de 

gezamenlij ke binnentuin.

BREEDTE 5.4 m

DIEPTE 8,68 m

WOONLAGEN 3 laags

AANTAL KAMERS 4

GROOTTE  122 m2

  (m.u.v. bnr 38 en 57: 130 m2) 

Spencer
bouwnummers 

33 t/m 38 en 52 t/m 60
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Basis Inspiratie

Begane grond Spencer

optie:
uitbouw

 + 1,80 m
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Basis Inspiratie

1e verdieping Spencer
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2e verdieping Spencer

Basis Inspiratie
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Mini Stacked on Wall - www.muuto.com

50



In de lounge is er ruimte voor spelende kin-

deren op het grote tapijt, dagdromen in een 

draaifauteuil of zitzak met zicht naar de tuin 

of relaxen op een grote (modulaire) bank. 

Met een modulaire bank kun je spelen met je 

interieur. Verander steeds van opstelling door de 

verschillende modules aan te passen. Maak een 

hoekbank met een losse poef of plaats de poef 

vrij zodra er visite komt en er behoefte is aan 

meer zitplekken. 

Een echt thuisgevoel creëer je door je te omrin-

gen met persoonlijke spullen, planten en bloemen. 

Geef deze items een vaste plek, zodat het geheel 

rust blijft uitstralen. 

EE
en barretje in de keuken voor het raam met 

uitzicht over straat, geschikt voor een lekker 

ontbijtje, een borrel tijdens het koken of om 

even te werken. 

Met een lang multifunctioneel wandmeubel over de hele 

lengte van de binnenmuur verbind je de keuken met de 

lounge. Het benadrukt de zichtlijn naar buiten en de 

diepte van jouw woning. Het wandmeubel kan dienen 

als verlengstuk van de keuken, wandbank bij de eettafel, 

opbergruimte voor speelgoed en als dressoir voor jouw 

persoonlijke spullen met de tv. Benadruk de diepte extra 

door de muur een kleur te geven.

Shiraz bank - www.e15.com

Container table - www.moooi.com

Orange Slice - www.artifort.com

Kies voor de uitbouw en zorg voor nóg meer ruimtelij ke beleving 
in jouw woonkamer. Bundel zoveel mogelij k verschillende functies 
tegen de binnenmuren, zo ontstaat er een open ruimte, waar vrij  

kunt bewegen. Voor het hele gezin, maar ook voor jezelf. 

woonkamer XL

- insp iratie  -
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Een woonkamer XL. Wie wil dat nu niet? 

Dit is de Spencer, bouwnummer 53.

- insp iratie  -
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De Porter is de breedste woning 
van het stel. 6 meter breed 

en hij  heeft 2,5 verdieping. Nog 
wat meer ruimte? Geen probleem! 

Vergroot je woning met een 
dakopbouw op de 2e verdieping. 

De Porters zij n gelegen aan 
de 2e Muntmeesterlaan en hebben 

een tuin op het westen dus je 
kan heerlij k genieten van 

de avondzon. 

BREEDTE 6.0 m

DIEPTE 8.68 m

WOONLAGEN 2,5 laags

AANTAL KAMERS 4

GROOTTE  118 m2 (m.u.v. bnr 44: 146 m2)

Porter
bouwnummers 39 t/m 51

2e Muntmeesterlaan
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Basis Inspiratie

Begane grond Porter

optie:
uitbouw

 + 1,80 m
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Basis Inspiratie

1e verdieping Porter
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2e verdieping Porter

optie: dak-
opbouw

 + 3,11 m

Basis Inspiratie
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D
e één ziet de keuken als een 

productieve omgeving, voorzien  

van alle laatste snufjes. De ander 

houdt juist van een woonkeuken 

waar het reilen en zeilen van het gezin samen-

komt, een soort centrale ontmoetingsplek.  

Strak en modern of juist landelijk? Niets is  

zo persoonlijk als een keuken. En daarom  

laten we deze keuze graag aan jou over. 

Hetzelfde geldt voor de badkamer. Binnen  

de indelingsvarianten is het aan jou om te 

beslissen hoe je je badkamer ingericht wilt 

hebben. De woningen in HomeTown worden 

zonder keuken en badkamer opgeleverd  

maar in de WAREHOUSE doe je zéker  

ideeën op.  

De WAREHOUSE biedt keukens, sanitair, 

tegelwerk, binnendeuren en vloerafwerkingen. 

Kortom, het totale plaatje onder één dak. Zie 

het als een pakhuis boordevol wooninspiratie 

en keuzemogelijkheden. Stoer maar sfeervol. 

 

Nieuwsgierig geworden? Neem dan 
een kijkje op www.thewarehouse.nl.

Stel, je hebt een huis gekocht in HomeTown. Blij moment!  
Want hoe leuk en spannend is het om je nieuwe thuis te gaan 

inrichten, helemaal naar je eigen wensen. Je hebt flink wat  
keuzes te maken: van keuken tot lichtschakelaars en van 

badkamer tot tegels en deuren. En dat kan in de WAREHOUSE, 
onze showroom in de Rotterdamse Schiehaven. 

WareHouse
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D
e woningen in HomeTown zijn klaar 

voor de toekomst! De woningen 

hebben een gemiddelde EPC van 

-0.2 en daarmee zitten we zelfs 

onder de wettelijke norm. Ook met de aanleg 

van de binnentuin proberen we zoveel mogelijk 

te sturen op duurzaamheid en circulariteit.  

Zo wordt bijvoorbeeld 45% van het regen- 

water opgevangen op het eigen terrein.  

 

Verder wordt HomeTown volledig gasloos. 

Gasloos wonen werkt net even anders dan je 

gewend bent. Praktisch gezien betekent dat 

geen CV-ketel, niet meer koken op gas en geen 

radiatoren in huis. Maar wel een warmtepomp, 

vloerverwarming, zonnepanelen en elektrisch 

koken. 

Energiezuinig verwarmen én  
koelen met een warmtepomp
In HomeTown wordt gebruik gemaakt van een 

warmtepomp. De warmtepomp zorgt voor een 

aangename temperatuur in huis én voor warm 

tapwater. De warmtepomp gebruikt warmte 

en koude uit de bodem, die daarna wordt 

overgebracht op de vloerverwarming. In de 

winter wordt de woning daardoor aangenaam 

warm, maar in de zomer koel. Want dan werkt 

het systeem namelijk precies andersom.

Geen radiatoren in de woning
Geen stoffige, in het oog springende radiatoren 

aan de muren. Fijn toch! Een ander voordeel 

van vloerverwarming is dat de temperatuur in 

huis veel gelijkmatiger is. 

Warm water genoeg
De warmtepomp zorgt er ook voor dat het 

water in de boiler wordt opgewarmd. Dit water 

bereikt na opwarming een temperatuur van 

circa 60 graden. Wanneer er warm water uit 

het boilervat is gebruikt, vult de warmtepomp 

het warm water in de boiler weer aan. Tijdens 

het douchen wordt de warmte uit het afvalwater 

gebruikt om het schone koude water voor te 

verwarmen. Dit bespaart energie en zorgt 

ervoor dat je langer kunt douchen met de-

zelfde hoeveelheid warm water. De grootte 

van het boilervat is afgestemd op de woning. 

Gemiddeld zie je een boilervat van 150 liter 

terug in de woning, voldoende voor een  

gezin van vier personen.

Toekomstproof 
wonen in  

HomeTown
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Schonere lucht in huis
Een gasloze woning gaat verder dan alleen 

verwarming. Er is ook goede ventilatie nodig. 

HomeTown maakt gebruik van balansventilatie. 

Dit zorgt voor de toevoer van verse, gefilterde 

buitenlucht naar binnen en vervuilde binnen-

lucht naar buiten.

Je eigen elektriciteit  
opwekken met zonnepanelen
Op het dak van de woningen worden zonne-

panelen geplaatst. Deze zonnepanelen zetten 

zonne-energie om naar elektriciteit. Zo wek  

je dus een deel van je eigen elektriciteit op.  

Het systeem bestaat uit de panelen ‘bevestigd 

op het dak’, omvormers en de benodigde 

bedrading. 

Koken op gas is zo 2018
Koken op gas, dat gaat niet meer. Koken 

op een inductieplaat is het beste alternatief. 

Doordat niet de plaat, maar de pan wordt 

verwarmd is er sprake van zo min mogelijk 

warmteverlies en het werkt zelfs sneller dan  

gas. Een ander voordeel: koken op een 

inductieplaat is zuiniger dan koken op gas.

Lagere energielasten
Gasloos wonen betekent lage gebruiks- 

kosten voor verwarming, koeling, ventilatie  

en warm tapwater. En dat zie je terug op  

je energierekening. 

Gasloze woning biedt ook  
voordelen voor uw hypotheek
Een duurzame woning is niet alleen leuk voor  

je energierekening. Ook hypotheekverstrek- 

kers denken graag met je mee. In veel gevallen  

bieden zij een extra rentekorting aan of een  

hoger financieringsbedrag. Dus zeker een  

puntje om te bespreken met je hypotheek-

adviseur. 

63



B
ij het kopen van een nieuwbouw-

woning komt een heleboel kijken. 

Uiteraard helpt de makelaar je graag 

verder op weg. Hier noemen we vast 

de belangrijkste zaken die je tegenkomt.

Begeleiding bij aankoop
Het eerste contact dat je voor de aankoop van 

een woning hebt, is vaak met de makelaar.  

De makelaar van HomeTown is op de hoogte 

van alle ins & outs van het project en kan je 

alles vertellen over de woningtypen, prijzen  

en de ligging van de woningen. Zij kunnen  

ook een afspraak voor je maken bij een 

financieel adviseur. Daar kun je voor een  

eerste vrijblijvend gesprek terecht om te 

bekijken hoe je de aankoop van jouw  

stukje stad in HomeTown mogelijk maakt.

Bij de aankoop van een nieuwbouwwoning 

heb je de mogelijkheid te kiezen voor een 

aantal opties in de bouw. Onze wooncoach 

helpt je hier graag bij. Na aankoop van 

je woning is de wooncoach je persoonlijke 

aanspreekpunt voor al je vragen voor en  

tijdens de bouw. 

 

De woningen in HomeTown worden gebouwd 

door ERA Contour. Je woning wordt gebouwd 

als 70 procent van de in totaal 51 woningen is 

verkocht en de bouwvergunning verleend is. 

Betaling van nieuwbouw hypotheek
Om een woning te kunnen kopen, moeten 

de meeste mensen geld lenen. Laat je voor 

de hypotheek goed informeren door een 

onafhankelijke hypotheek- of financieel 

adviseur. Samen bekijk je wat de meest 

passende hypotheekvorm voor jou is.  

Een adviseur kan je ook meer vertellen  

over welke bijkomende kosten je wel of  

niet kunt meefinancieren.

Koop- en aannemingsovereenkomst
Als je een woning krijgt toegewezen en je weet  

of je deze kunt financieren, worden de koop- en  

aanneemovereenkomst getekend. De koopover-

eenkomst regelt de eigendomsoverdracht (van  

de grond). De aannemingsovereenkomst omvat 

alle bepalingen over de bouw van de woning 

en de betaling daarvan in termijnen. De over-

eenkomst verplicht je om de koopsom te betalen 

en ERA Contour om de grond te leveren en de 

woning te bouwen.

Duurzaam
nieuwbouw

kopen
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Notaris 

Zodra bekend is dat de bouw gaat starten, 

ontvang je een uitnodiging van onze notaris om 

de eigendomsakte en hypotheekakte te tekenen. 

De notaris maakt de akte van levering op 

waarmee de grond en de te bouwen woning  

op jouw naam komen te staan. Oftewel: 

getransporteerd worden.Vanaf dan moet  

ook de koopsom worden betaald.

Betalen in termijnen
De koopsom van een nieuwbouwwoning wordt 

in termijnen betaald. De eerste termijn betaal 

je bijvoorbeeld bij het plaatsen van de begane 

grondvloer. De laatste termijn betaal je bij 

oplevering van de woning. De notaris regelt 

bij het transport de betaling van de grond en 

eventuele vervallen termijnen aan ERA Contour. 

De rest van de lening komt in een bouwdepot 

te staan bij de hypotheekverstrekker. Hieruit 

worden tijdens de bouw de andere termijnen 

betaald aan ERA Contour. Is de bouw al 

gestart bij de transportdatum, dan rekent ERA 

Contour zogenaamd renteverlies vanwege het 

voorfinancieren van de grond en de bouw.

Rente
Nadat je bij de notaris bent geweest, moet 

je aan de hypotheekverstrekker rente gaan 

betalen over de totale lening. Je ontvangt echter 

ook rente. Namelijk over het gedeelte dat 

nog in bouwdepot staat. Naarmate de bouw 

vordert en je meer bouwtermijnen hebt betaald, 

ontvang je steeds minder rente. Het verschil 

tussen alle betaalde hypotheekrente en alle 

ontvangen bouwrente noemen we ‘renteverlies 

tijdens de bouw’. Vaak is het mogelijk om dit 

mee te financieren in de hypotheek, zodat je 

tijdens de bouw geen dubbele woonlasten hebt.

 

Vereniging van Eigenaren
Voor HomeTown wordt een vereniging van 

eigenaren (VvE) opgericht. De eigenaren  

van de woningen in HomeTown zijn auto-

matisch lid van deze vereniging. De VvE  

van HomeTown is verantwoordelijk voor het 

beheer van de binnentuin en het behartigen  

van de gemeenschappelijke belangen van  

de eigenaren.

Ook het appartemetengebouw maakt onder-

deel uit van een VvE die zich in de toekomst  

zal buigen over het onderhoud en beheer  

van het gemeenschappelijke binnenterrein.

Advies, garantie en onderhoud 
Vereniging Eigen Huis
Heb je behoefte aan onafhankelijk advies  

over de aankoop van jouw woning en wat  

hier allemaal bij komt kijken? Dan kun je 

terecht bij Vereniging Eigen Huis. Vereniging 

Eigen Huis is een consumentenorganisatie voor 

woningbezitters. Je kunt ook een adviseur van 

Vereniging Eigen Huis inschakelen om samen 

met de uitvoerder van de bouwplaats de con-

troles uit te voeren bij de oplevering van de  

woning. Op de website www.eigenhuis.nl  

staan veel handige tips en adviezen.

Afbouwgarantie SWK
Koop je een woning in HomeTown, dan ben  

je ervan verzekerd dat deze wordt afgebouwd.  

Dit nieuwbouwproject draagt namelijk het SWK- 

keurmerk waarmee onder andere de afbouw 

gegarandeerd is. Natuurlijk doet ERA Contour 

er alles aan om de nieuwbouwwoning geheel 

volgens afspraak op te leveren. Mocht er des- 

ondanks iets niet naar wens verlopen, dan kun 

je als koper rekenen op de deskundigheid en 

inzet van medewerkers van Stichting Waar- 

borgfonds Koopwoningen (SWK). SWK 

bewaakt en beheerst de eventuele risico’s  

voor de koper na aankoop van de nieuw-

bouwwoning. Kijk voor meer informatie op: 

www.swk.nl.
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Colofon
Concept & ontwerp: vanPOOK 

Tekst: ERA Contour 

Artist impressions: Erik Stuit 

Disclaimer Alhoewel deze brochure met de grootst mogelijke zorgvuldigheid 

is samengesteld, kunnen hier geen rechten aan worden ontleend. De beelden 

en situatietekeningen in deze brochure zijn impressies, en bedoeld om een 

zo goed mogelijke indruk te geven van de woningen, de indelingsmogelijk-

heden en de woonomgeving. De inrichting van de buitenruimte, de openbare 

weg en de uitvoering in detail van de woningen kunnen ten opzichte van 

deze impressies bij de uiteindelijke totstandkoming afwijken.

Verkoopinformatie

Verkoop
Punt Makelaars

Noorderstraat 8

3512 VX Utrecht

T: 030 2737464

E: nieuwbouw@puntmakelaars.nl

Ontwikkelaar en bouwer
HomeTown is een ontwikkeling van 

ERA Contour. Gaat het over wonen? 

Dan gaat het over ERA Contour! 

Als stedelijk vernieuwer maken wij 

al jarenlang plekken waar mensen 

gelukkig en veilig kunnen leven. 

www.eracontour.nl
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