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Wonen in

De Kleine Hortus
Comfortabel en 
groen wonen aan de 
rand van Groningen

twee-onder-een-kapwoningen



Afslag Kardinge. Het thuisteken. De radio 
zet je vast uit. De auto parkeer je enkele 
minuten later op de oprit. Je opent de 
voordeur, trekt je schoenen uit en loopt 
over de aangenaam warme vloer naar de 
open keuken. Even een energyreep naar 
binnen werken en op naar de sportschool. 
Je zwaait je sporttas over je schouder en 
wandelt de hoek om.

Het is gezellig druk in de fitnessruimte, 
maar jouw fitnessapparaat is gelukkig nog 
vrij. Na een uurtje zweten plof je thuis 
voldaan op de bank. Buiten kwetteren 
de vogels tevreden in de avondzon. Een 
perfecte afsluiting van je werkdag.

Heerlijk wonen in De Kleine Hortus
Aan de rand van de Groningse binnenstad komt een nieuwe woonbuurt tot bloei: De Kleine Hortus. 
Op deze plek aan het Kervelpad, waar nu nog het gebouw van Noorderpoort staat, komen 37 
rijwoningen en 16 twee-onder-een-kapwoningen.

Op deze strategisch gelegen plek in Ulgersmaborg woon je tussen het groen, net buiten de drukte 
van de binnenstad. Dankzij de nabije ringweg sta je in directe verbinding met de omgeving.
Alle nodige voorzieningen vind je in de buurt.

De gasloze woningen in De Kleine Hortus worden duurzaam gebouwd en
zijn aardbevingsbestendig. Zorgeloos wonen in Groningen. Het kan.

In deze brochure lees je alles over de twee-onder-een-
kapwoningen in De Kleine Hortus. Sla de bladzijde
om en ontdek de mogelijkheden.

Voorwoord

De Kleine Hortus.
Duurzaam.
Aardbevingsbestendig.
Gasloos.

Thuiskomen in
De Kleine Hortus
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Binnenstad
Groningen

Zonnelaan

Opbloeien in
De Kleine Hortus

De Kleine Hortus is straks een knusse en besloten 

woonwijk aan de rand van Groningen. Op de plek waar nu 

de Noorderpoort staat, verrijst de gezellige woonbuurt 

omringd door groen. Hier woon je gemoedelijk, tussen 

het bruisende Groningen en de natuur van Kardinge.

Kinderen steken het Kervelpad over om 
een balletje te trappen in het park. In zes 
minuten wandelen ze naar kinderboerderij 
De Beestenborg. Basisscholen liggen op 
fietsafstand. Ook de kinderopvang is niet ver: je 
fietst er in vijf minuten naartoe.

En middelbare scholen? Die zijn goed 
bereikbaar. In vijf minuten fiets je naar CSG 
Wessel Gansfort of naar het Heyerdahl College. 
Het H.N. Werkman College ligt om de hoek. 
Scholen in de binnenstad bereik je in zo’n 
twaalf minuten.

Sportief in De Kleine Hortus
Ben je een sportfanaat? Het fitnesscentrum 
ligt 150 meter van je nieuwe huis. Hier kun je 
naar hartelust sporten. Je kunt zelfs kiezen: 
Fit for Free of Dijkman Sport. Als je liever gaat 
zwemmen, schaatsen, klimmen of skiën, ga je 
naar sportcentrum Kardinge. Daar fiets je in 
drie minuten naartoe.

Alle voorzieningen binnen handbereik
Voor je dagelijkse boodschappen hoef je de 
drukke binnenstad niet in. De Albert Heijn 
bereik je in vijf fietsminuten. Daar vind je ook 
een drogist, apotheek en schoonheidsspecialist. 
Toch zin in een middagje slenteren over de 
Groninger Markten? De binnenstad is een 
kwartiertje fietsen.

Wie graag in de stad wil wonen, maar ook 
vaak buiten de stad moet zijn, woont hier 
strategisch. In drie minuten rijd je met de
auto de ringweg (N46) op. Net zo snel
pak je de fiets naar Transferium
Kardinge, waar verschillende
bussen vertrekken richting
stad en ommeland. 

Dichtstbijzijnde basisscholen:
Openbare basisschool 
Oosterhoogebrugschool
      4 min.

Openbare basisschool
Siebe Jan Boumaschool
      5 min.

Openbare Dalton basisschool
Karrepad
      7 min.
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De Kleine Hortus.
Een woonbuurt in bloei.
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Zonnig wonen
De Kleine Hortus is ruim opgezet, met riante kavels. Hagen en bomen 
kleuren het straatbeeld groen. De achtertuinen in De Kleine Hortus 
grenzen aan een andere achtertuin of aan een groenstrook. Drink 
je graag je koffie in de ochtendzon? Kies dan voor een tuin op het 
oosten. Wil je vooral in de namiddag en avond genieten van de 
laatste zonnestralen, dan past een tuin op het westen misschien 
beter bij jou. Houd je van groen en visuele privacy? De helft van de 
woningen heeft een extra diepe tuin.

Parkeren in De Kleine Hortus
Je twee-onder-een-kapwoning ligt aan een rustig straatje, voorzien 
van een groenstrook. Op je oprit is ruimte genoeg voor twee 
auto’s. Je garage kun je dus rustig omdopen tot hobbyruimte of 
fietsenschuur. Krijg je visite? Bezoekers parkeren hun
auto voor je huis. 

Stads wonen in het groen
Steek het Van Starkenborghkanaal over, sla linksaf 

de Pop Dijkemaweg op. Aan je rechterhand, 

tussen de Melisseweg en het Kervelpad, 

zie je De Kleine Hortus opbloeien. De 

kleinschalige groene woonbuurt 

waar jouw duurzame en 

groene woning komt.

Type Melisse

Type Gentiaan

Kervelpad

Windepad

Melisseweg
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Naast 16 twee-onder-een-kapwoningen telt 
De Kleine Hortus 37 rijwoningen. Je kunt 
kiezen uit twee varianten: de langskapwoning 
of de dwarskapwoning. Het verschil? De 
langskapwoning (type Melisse) is een ‘standaard’ 
twee-ondereen-kapwoning. De dwarskap (type 
Gentiaan) is een twee-onder-een-kapwoning met 
een dak dat ‘overdwars’ ligt. Hierdoor maakt je 
huis als het ware een knik en telt de zolder twee 
extra slaapkamers.  

Ruimte voor het hele gezin
Iedere twee-onder-een-kapwoning in De 
Kleine Hortus biedt zo’n 150 vierkante meter 

woonoppervlakte. De verdieping bestaat uit drie 
ruime slaapkamers en een badkamer. Op zolder 
vind je een extra slaapkamer en een ruimte voor 
de wasmachine en/of droger. De zolder van 
de Gentiaan telt zelfs twee vertrekken en een 
wasruimte. Met in totaal vijf slaapkamers is deze 
‘dwarsligger’ ideaal voor het grote gezin.

Je privéhortus
Houd je van veel buitenruimte? Kies dan voor 
een van de acht woningen met een extra diepe 
tuin en creëer je eigen hortus botanicus. In de 
garage kun je al je (tuin)gereedschappen kwijt.

Dwars in
De Kleine Hortus
De Kleine Hortus: wonen in stijl
Modern en strak, met klassieke elementen. Zo kun je de bouwstijl van De Kleine Hortus omschrijven. 
Bijzonder metselwerk zorgt voor een verticale belijning in de gevels. Variatie in de straat ontstaat 
door verschillende kleuren gevelsteen. De verspringende daken geven de buurt een speels karakter.
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Je toekomstige woning
Wist je dat alle woningen in De Kleine Hortus gasloos 
en aardbevingsbestendig worden gebouwd? Aan 
wooncomfort is ook gedacht: in de gehele woning 
ligt vloerverwarming. Daarnaast is je woning voorzien 
van balansventilatie met warmteterugwinning: de 
uitgaande warme lucht verwarmt de verse lucht die de 
woning binnenstroomt. Dat scheelt energie. Zo zit jij 
er warmpjes bij. Nu en in de toekomst. 

Duurzame materialen maken je huis onderhoudsvriendelijk, 
betrouwbaar en compleet. Jouw woning is straks voorzien van:

• Keramische dakpannen:

geven je woning een luxe uitstraling. Ze zijn gladder dan betonnen dakpannen. Daardoor blijven ze 
langer schoon. Ook gaan ze twee keer zo lang mee.

• Aluminium goten en afvoeren:

zijn sterk en ongevoelig voor weersinvloeden, milieuvriendelijk vervaardigd en zetten nauwelijks uit.

• Kunststof kozijnen:

gaan lang mee, tot wel 50 jaar. Je hoeft ze niet te schilderen en ze vergen nauwelijks onderhoud. 
Geluid en warmte houden ze beter buiten dan houten kozijnen. En ze zijn recyclebaar.

• Stads wonen in een groene woonbuurt

• Op fietsafstand van de Groningse binnenstad

•  Binnen enkele minuten bij Transferium en natuurgebied Kardinge

• Uitvalswegen en dagelijkse voorzieningen vlakbij

• Duurzaam en onderhoudsarm

• Aardbevingsbestendig gebouwd

• All-electric wonen (dus zonder gasaansluiting)

 Waarom wonen in De Kleine Hortus?

Zorgeloos en comfortabel wonen
in De Kleine Hortus.
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3.265 2.120

 Riante woonkamer

 Open keuken

 Ruime entreehal

 Standaard hangend toilet

 Vloerverwarming

 Aangebouwde houten garage

 Eigen oprit met ruimte voor twee auto’s

 Uitbouwmogelijkheid: 1.20 of 2.40 meter

 Drie volwaardige slaapkamers

 Badkamer met sanitair

 Vloerverwarming

 Vaste trap naar zolder

Bnrs: 3, 5, 7, 15

Bnrs gespiegeld: 2, 10, 12, 14 

Type Melisse

Begane grond

1e verdieping
Type Melisse
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K A W 170133 Melisseweg Fase 2  |  DO  |  in opdracht van Van Wijnen Projectontwikkeling, Groningen

Type A & A1 - Voorgevel
1:50            31 mei 2018

K A W 170133 Melisseweg Fase 2  |  DO  |  in opdracht van Van Wijnen Projectontwikkeling, Groningen

Type A & A1 - Achtergevel
1:50            31 mei 2018

Type Melisse

2e verdieping

Gevels
Type Melisse

 Vaste trap

 Ruimte voor wasmachine en droger

 Extra slaapkamer

 Vloerverwarming

 Standaard witte dakplaten

 Drie zolderramen

K A W 170133 Melisseweg Fase 2  |  DO  |  in opdracht van Van Wijnen Projectontwikkeling, Groningen

Type A & A1 - Rechtergevel
1:50            31 mei 2018
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Woonkamer

Eethoek/Keuken
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Overloop

V.V.

10
.0

20
5.485

2.6502.735
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 Riante woonkamer

 Open keuken

 Ruime entreehal

 Standaard hangend toilet

 Vloerverwarming

 Aangebouwde houten garage

 Eigen oprit met ruimte voor twee auto’s

 Uitbouwmogelijkheid: 1.20 of 2.40 meter

 Drie volwaardige slaapkamers

 Badkamer met sanitair

 Vloerverwarming

 Vaste trap naar zolder

Type Gentiaan

Begane grond

1e verdieping
Type Gentiaan

Bnrs: 4, 6, 8, 16

Bnrs gespiegeld: 1, 9, 11, 13 
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Zolder
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K A W 170133 Melisseweg Fase 2  |  DO  |  in opdracht van Van Wijnen Projectontwikkeling, Groningen

Type A & A1 - Voorgevel
1:50            31 mei 2018

K A W 170133 Melisseweg Fase 2  |  DO  |  in opdracht van Van Wijnen Projectontwikkeling, Groningen

Type A & A1 - Achtergevel
1:50            31 mei 2018

Gevels
Type Gentiaan

Type Gentiaan

2e verdieping

 Vaste trap

 Twee extra slaapkamers

 Aparte ruimte voor wasmachine en droger

 Vloerverwarming

 Standaard witte dakplaten

 Ramen in de gevel en in het dak

K A W 170133 Melisseweg Fase 2  |  DO  |  in opdracht van Van Wijnen Projectontwikkeling, Groningen

Type A & A1 - Linkergevel
1:50            31 mei 2018

2322



Duurzaam en 
voordelig wonen in 
De Kleine Hortus
Duurzaamheid is de trend. We 

recyclen meer, maken bewustere 

productkeuzes en wonen 

energiezuiniger. Zo wordt onze 

wereld iedere dag een beetje 

mooier. De Kleine Hortus doet 

daar graag aan mee. Hier woon 

je in een onderhoudsvriendelijke 

woning die aardbevingsbestendig 

en duurzaam gebouwd is. Zonder 

gasaansluiting. Fijn voor het 

milieu en voordelig voor jou. 

Je woning is superzuinig
De woningen in De Kleine Hortus 
hebben een EPC van 0,4 (EPC staat voor 
energieprestatiecoëfficiënt). Dit betekent 
dat je nieuwe huis nog maar 40 procent 
van de energie verbruikt die nodig is voor 
verwarming, vergeleken met een jaren 
90-woning. Je huis in De Kleine Hortus is 
dus dubbel zo zuinig.

Je krijgt extra hypotheekkorting
Zo’n energiezuinig huis is beter voor 
de wereld en voor je portemonnee. 
Je energierekening daalt niet alleen, 
banken belonen je ook nog met een extra 
hypotheekrentekorting. De hoogte van deze 
korting verschilt per bank. Laat je daarom 
goed informeren.

Je maandlasten dalen
Dankzij het Energiebespaarbudget 
dalen je maandlasten. Daarom 
mag de bank bij het vaststellen 
van je hypotheek 9000 euro 
buiten beschouwing laten.

Wil je meer weten? Neem 
dan contact op met je 
hypotheekadviseur.

Aardbevingsbestendig wonen?
Het kan in De Kleine Hortus.

Aardbevingsbestendig gebouwd

Duurzame materialen

Onderhoudsvriendelijke woning

Geen gasaansluiting

Mechanische ventilatie met warmteterugwinning (WTW)

Lage energielasten

Extra leencapaciteit

Zorgeloos wonen in De Kleine Hortus:

Je kunt nog meer energie besparen
Bovendien kun je gebruikmaken van het
Energiebespaarbudget: je mag zes procent extra
lenen voor de aankoop van je huis. Onafhankelijk van je inkomen. 
Voorwaarde is wel dat je deze extra lening inzet voor energiebesparende 
voorzieningen. Een warmtepomp heb je niet nodig, want die zit al 
standaard in je huis.
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Jouw eigen
smaak

Je nieuwe huis inrichten 
was nog nooit zo leuk

Een nieuwbouwwoning heeft aantrekkelijke voordelen. Zo mag je bijvoorbeeld 
je eigen keuken en badkamer uitzoeken. Ook heb je inspraak in de afwerking 
van de woning. Bij Van Wijnen wordt het je extra makkelijk gemaakt. De 
persoonlijke kopersbegeleiding van Van Wijnen helpt je bij het verwezenlijken 
van al je woonwensen. De kopersbegeleider denkt mee, geeft advies en biedt 
technische oplossingen vanaf de koop tot na de oplevering. 

De Woonwinkel van Van Wijnen 
Allereerst nodigt de kopersbegeleider je uit voor een bezoekje aan de 
Woonwinkel in Lelystad. De Woonwinkel is ruim 3000 vierkante meter groot en 
bestaat uit de showrooms van Van Wijnen en Total Home Concept, preferred 
partner van Van Wijnen. Hier kun je op één plek kiezen uit een uitgebreid en 
luxe assortiment. Dankzij de samenwerking kun je tegen een scherpe prijs 
kiezen uit een heel scala aan keukens, badkamers, merken en materialen. 

Eigen inrichting 
Een nieuwbouwwoning kun je volledig inrichten naar je eigen smaak. Vloeren, 
keuken, badkamer en toilet precies zoals jij graag wilt. In de Van Wijnen 
Woonwinkel in Lelystad kies je het allemaal zelf uit. 

Total Home Concept heeft 
speciaal voor de kopers van
De Kleine Hortus een 
keuken-aanbieding gemaakt. 
Vraag je makelaar hiernaar.
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Nauwelijks onderhoud 
Het mooie van een nieuwbouwwoning 
is dat je je als koper voorlopig niet 
druk hoeft te maken. Omdat alles nog 
nieuw is, heb je de eerste jaren geen of 
nauwelijks onderhoud. Dit scheelt geld, 
overlast en tijd. 

Minder kosten  
Je bespaart vele euro’s als je voor 
nieuwbouw kiest. Nieuwbouw wordt 
vrij op naam geleverd. Je hebt dus 
geen overdrachts- en notariskosten. 
Daarnaast spaar je eventuele makelaars- 
en taxatiekosten uit. Bovendien kom je 
niet voor onaangename verrassingen te 
staan zoals oud leidingwerk, houtrot of 
andere ellende. 

Voordelen
van een
Van Wijnen
nieuwbouwwoning

Veilig  
Nieuwbouwwoningen zijn gebouwd 
volgens de modernste veiligheidseisen. 
Je toekomstige woning is daarom 
uitgerust met kwalitatief uitstekend 
hang- en sluitwerk en standaard 
voorzien van rookmelders. Dit zorgt 
voor een veilig gevoel.

Eigen inrichting 
Je kunt je woning volledig inrichten naar 
eigen smaak. Vloeren, keuken, badkamer 
en toilet precies zoals jij graag wilt. In de 
Van Wijnen Woonwinkel in Lelystad kies 
je het allemaal zelf uit. 

Wie een nieuwbouwwoning koopt, profiteert 

van veel voordelen. En niet alleen financieel. Een 

woning van Van Wijnen biedt nog een aantal 

extra voordelen.

AA
RDBEVINGBESTENDIG
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Total Home Concept is, door een jarenlange ervaring, 

gespecialiseerd in het ontwerpen en begeleiden van kopers van 

een nieuwbouwwoning voor o.a. keuken, wand en vloerafwerking.

We begeleiden u als koper door het keuze proces, gedurende de 

afbouw, tot na oplevering. In onze ruim 3000m2 grote showroom in 

Lelystad bent u van harte welkom om de afwerking van uw woning 

te bepalen. Naast een grote keus in A-merken, hebben wij voor u 

verschillende woonstijlen samengebracht in onze model kamers. 

Onze adviseurs staan voor u klaar om u te helpen uw woning ook 

echt dat ‘thuis’ gevoel te geven. Juist het samenspel van keuken, 

wand en vloerafwerking in onze Mix&Match methode geeft u het 

gevoel dat alles op zijn plaats valt en helpt u met het maken van de 

juiste keuzes. 

Kortom, krijgt u een nieuw huis? 

Bij Total home Concept wordt het ook echt uw “thuis”.

k e u k e n s   |   s a n i t a i r   |   w a n d e n   |   v l o e r e n

Verschillende stijlen

Keukens
Bij Total Home Concept vindt u een uitgebreide collectie 

keukens van hoogstaande kwaliteit.

Onze merken zijn SieMatic, Kästle en Schmidt. Apparatuur 

vindt u onder meer van Miele, Liebherr, Siemens, Boretti, 

Atag, Pelgrim en Etna. Omdat ieder zijn eigen wensen 

heeft en elke keukenruimte anders is, zijn onze keukens 

altijd maatwerk. 

Uw Keukenadviseur 
Onze keukenspecialisten helpen u om uw droomkeuken 

samen te stellen. Met behulp van de moderne techniek, 

kunnen zij een goed beeld creëren van hoe uw keuken 

eruit komt te zien. In onze uitgebreide showroom zijn 

alle stijlen vertegenwoordigd: Landelijk, Klassiek, 

Vintage, Urban, Modern en Design. Uiteraard zijn onze 

keukenopstellingen volgens de laatste trends en nieuwste 

technieken. 

Total Home Concept   Schoepenweg 35, 8243 PX Lelystad   T (+31) 0320-211579   E info@totalhomeconcept.nl   www.totalhomeconcept.nl  

Uw vloer is één van de fundamenten van uw huis. Total Home 

Concept heeft een ruim assortiment. Of u nu kiest voor laminaat, 

hout, pvc of tegels; onze adviseurs kunnen u uitgebreid adviseren 

over de diverse mogelijkheden en materialen. Ook in combinatie 

met bijvoorbeeld vloerverwarming.

Om het u makkelijker te maken hebben onze interieurstylisten 

met zorg en liefde inrichtingspakketten in diverse stijlen 

samengesteld. Zo ziet u in één oogopslag met welke combinaties 

van vloeren, keukenfronten, werkbladen en muurkleuren u 

uw persoonlijke stijl kunt creëren. U bepaalt zelf de perfecte 

Mix&Match. 

Vloeren

De wandafwerking van uw woning lijkt zo vanzelfsprekend. 

Naast de keuken en vloeren is de wandafwerking één van de 

fundamenten van uw woning.

Ook hierin biedt Total Home Concept u meerdere mogelijkheden. 

Wij kunnen de wanden afwerken met een lichte korrel (Brander 

Diamant), Glad (Brander KV) of met Glasvliesbehang.

De eenvoud en kwaliteit van de actuele afwerking van Brander 

Diamand of Brander KV gaat moeiteloos samen met andere 

materialen zoals hout, glas, cementlook, metaal-mixen, wol 

en stof. Of u nu gaat voor een moderne, industriële of juist een 

vintage-uitstraling, u vindt hier altijd uw perfecte Mix&Match.

Wandafwerking

Ruime keuze 
houten vloeren

True Romance twist

Pure Basic twist

New Classic twist

Total Home Concept laat u kennis maken met uitgebreide 

keuzemogelijkheden en geeft handige tips bij het inrichten van 

uw woning. Bij ons krijgt u volop inspiratie en kunt u zich op uw 

gemak oriënteren voordat u een definitieve keuze maakt: wij 

denken mee en adviseren u graag!

Tot ziens
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SWK-
garantie

Keurmerk Stichting 
GarantieWoning

De producentenorganisaties Bouwend 
Nederland, Neprom en NVB hebben in 
samenwerking met Vereniging Eigen Huis eind 
2010 de Stichting GarantieWoning opgericht. 
Doel van deze stichting is de kwaliteit van 
nieuwbouwwoningen te bevorderen en bij te 
dragen aan het vertrouwen tussen kopers en 
aanbieders van deze woningen.

Om deze doelstellingen te bereiken heeft 
de stichting het Keurmerk GarantieWoning 
vastgesteld. Om als waarborgende instelling 
in aanmerking te komen voor dit keurmerk 
dient de gehanteerde Garantie- en 
waarborgregeling, de modelovereenkomst 

alsmede de geschillenbeslechting aan bepaalde 
minimumcriteria te voldoen. De SWK Garantie- 
en waarborgregeling, de geschillenbeslechting 
en de gehanteerde overeenkomsten voldoen aan 
de criteria van de Stichting GarantieWoning. De 
Stichting GarantieWoning heeft dan ook per 1 
januari 2011 het Keurmerk GarantieWoning aan 
de SWK Garantie- en waarborgregeling verleend.

Door het Keurmerk GarantieWoning weet 
de koper dat hij bij aankoop van de woning 
met een SWK waarborgcertificaat voldoende 
beschermd is tegen eventuele risico’s in geval de 
ondernemer in gebreke blijft.

Welkom op de bouwplaats 
van Van Wijnen

Je hebt een nieuwbouwwoning gekocht bij Van Wijnen en wilt een kijkje nemen op de bouwplaats. 
Van Wijnen begrijpt dat en biedt je graag die mogelijkheid. De vakmensen van Van Wijnen werken 
echter met logge machines, zware gereedschappen en grote materialen. Dat brengt risico’s met zich 
mee. Daarom organiseren we speciale momenten waarop je de bouwplaats onder onze begeleiding 
veilig kunt verkennen.

Evenementen op de bouwplaats
Voor ieder evenement op de bouwplaats ontvang je een uitnodiging. De 
eerste activiteit op de agenda: Message-in-a-bottle. Op deze dag vieren 
we dat de bouw is gestart. We nodigen je daarom uit dit hoogtepunt 
met het hele gezin op de bouwplaats te komen vieren. Na Message-
in-a-bottle ontvang je ook uitnodigingen voor onze tussentijdse 
kijkmomenten, de voorschouw van je woning en de dag van oplevering.  

Wat kun je verwachten van een kijkmoment?
De kijkmomenten bieden je de gelegenheid je huis nog eens 
goed na te meten. Zo weet je zeker dat die hoekbank straks in je 
woonkamer past. Ook beantwoordt de kopersbegeleider je vragen 
over de bouwvorderingen. Je ontvangt een notitieblad waarop 
je alle vragen en opmerkingen kunt noteren. Mocht je iets in je 
woning tegenkomen wat niet klopt, dan kun je dat direct kenbaar 
maken.

Veiligheidsvoorwaarden tijdens kijkmomenten
Omdat je woning ten tijde van het kijkmoment nog niet af is, zijn niet alle 
plekken op de bouwplaats goed begaanbaar. Dat geldt in het bijzonder 
voor kinderen. Daarom is de minimumleeftijd tijdens kijkmomenten 15 
jaar. Ook vragen we je met maximaal twee personen langs te komen, 
zodat de groep niet te groot wordt. Wil je toch graag opa’s, oma’s, buren 
of vrienden meenemen? Informeer dan bij je kopersbegeleider of daar 
ruimte voor is.

Kom je langs? Denk aan de kledingvoorschriften
Bij Van Wijnen staat jouw veiligheid en die van de medewerkers voorop. Daarom hebben
we kledingvoorschriften opgesteld. Zo krijg je bij aankomst op de bouwplaats twee
paar veiligheidslaarzen cadeau. Om je outfit compleet te maken, lenen
we je twee bouwhelmen. Let op: deze kledingvoorschriften gelden
voor alle evenementen. Zo garanderen we ieders veiligheid.
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In 1907 begonnen we bij Van Wijnen met 
timmerwerk. Daarna zijn we doorgegroeid tot 
bouwers en inmiddels is ons bedrijf veel meer 
dan dat. We helpen mens en maatschappij 
aan gebouwen die de kwaliteit van het 
wonen, werken, leren en leven verhogen. We 
ontwikkelen, bouwen, beheren en onderhouden.

Dat doen we op lokaal niveau, vanuit 24 
verschillende locaties in Nederland. Duurzaam 
en dicht bij de klant en leveranciers. Dat verbindt 
ons met mensen: we spreken de taal van 
opdrachtgevers en leveranciers. Onze omgang 
met mensen is open, eerlijk en direct. De lijnen 

zijn kort: tussen elkaar, maar ook tussen ons en 
iedereen die met ons werkt.
We zijn vakliefhebbers. We willen uitblinken in 
alles wat we doen. Bevlogen professionals die 
van elkaar willen leren en elkaar sterker willen 
maken. Omdat we trots zijn op het werk dat we 
doen.

Samen bouwen we aan ruimte voor een beter 
leven. Dat is meer dan bouwen. Het is ons 
levenswerk.

Meer dan 
bouwen

Jouw adviseurs
Je nieuwe huis in De Kleine Hortus moet nog worden gebouwd. Het bestaat op dit moment alleen 
nog op papier. Daarom heb je behoefte aan heldere uitleg en onderbouwd advies. De adviseurs van 
De Kleine Hortus zorgen daarvoor.

De adviseurs nemen ruimschoots de tijd om plattegronden, geveltekeningen en technische 
omschrijvingen met je door te nemen. Zo weet je van tevoren precies waar je aan toe bent. Heb je 
vragen over de nieuwbouwwoningen van De Kleine Hortus? Stel ze zo veel en vaak als je wilt.

Jouw adviseurs staan voor je klaar.

Boekholt & partners Makelaardij

Kiki Ongering, Junior-ontwikkelaarPiet van Slochteren, Projectcoördinator

Adviseurs Van Wijnen

Pandomo Makelaars

Nico Nijenhuis

Maarten Gijgink
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Informatie & verkoop

050 853 37 33 050 311 46 47

wonenindekleinehortus.nl

Disclaimer
Deze brochure is met zorg samengesteld. De op tekeningen aangegeven 

maten zijn circa maten. De artist impressions, vogelvlucht en 
plattegronden zijn een voorbeeld van hoe de woningen er straks uit 

kunnen zien. Aan deze brochure worden geen rechten ontleend.


