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DubbelOp, 
want dit is echt genieten!

Met gepaste trots bieden wij u deze brochure aan van 
DubbelOp te Kudelstaart. De projectnaam is niet zomaar 
gekozen, want deze vier twee-onder-een-kapwoningen 
bieden met 200m2 woonoppervlakte twee keer zoveel 
ruimte als normaal. Met zowel een grote voortuin als 
een meer dan riante achtertuin is het er heerlijk genieten 

van het groen en de rust.

Uw kinderen hebben hier alle ruimte om veilig buiten 
te kunnen spelen. Wilt u toch de levendigheid van de 
stad opzoeken? Dan bent u binnen een half uurtje 
in Amsterdam. Zeg nou zelf, dat is toch DubbelOp 

genieten?

Bob Konst..

Aannemingsbedrijf
Van Wengerden en Visser 
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DUBBELOP

Je bent zo in de grote steden...

DubbelOp wonen is het beste van beide werelden. U pakt 

een terrasje in Amsterdam, en bent toch binnen een half 

uurtje thuis waar u in uw tuin nog even het avondzonnetje 

meepakt. Na een drukke meeting in Amstelveen, bent u 

in no-time thuis om in uw werkkamer comfortabel de 

gegevens uit te werken. Schiphol ligt op een kwartier  

afstand en met de fiets rijdt u vanuit huis zo ’t Groene 

Hart in. Rust, ruimte bij huis en reuring vlakbij. Waar vind 

je dat nog? 

In Kudelstaart!
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OP HET WATER, IN DE POLDER
DAT IS DUBBELOP RECREËREN!
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DUBBELOP

KUDELSTAART

KUDELSTAART, een dorp waar het heerlijk wonen is

In de afgelopen decennia heeft Kudelstaart een sterke ontwikkeling doorgemaakt. Werd het polderlandschap 

in het verleden vooral bewoond door agrariërs en kwekers, tegenwoordig is Kudelstaart, dankzij de directe 

ligging aan de Westeinderplassen, een watersportplaats bij uitstek en bovendien een fijne plek om te 

wonen. 

En van alle gemakken voorzien

In de buurt van DubbelOp vindt u Winkelcentrum Kudelstaart. Het heeft een ruim winkelaanbod, u kunt 

er terecht voor al uw dagelijkse boodschappen. Gezondheidsvoorzieningen als een huisartsenpraktijk, 

apotheek, fysiotherapeut en tandartsenpraktijk zijn eveneens in het dorp gevestigd. Er is een drietal 

basisscholen in het dorp, de middelbare scholen bevinden zich binnen een straal van 10 km en zijn dus 

prima aan te fietsen.

Voor een avondje culinaire verwennerij reserveert u een tafel bij één van de sfeervolle brasserieën. 

Er zijn diverse binnensporten en groepslessen mogelijk in sporthal De Proosdijhal. Sportievelingen kunnen 

daar hun hart ophalen, in het fitnesscentrum of op één van de complexen voor voetbal, tennis, of korfbal. 

En natuurlijk leent de prachtige omgeving zich voor mooie wandel- en fietstochten en wat dacht u van  

eindeloos windsurfen of suppen op en om de Westeinderplassen? 



DUBBELOP

Dankzij de ideale ligging van de woning, in combinatie met 

de diepe tuin, kunt u van ’s morgens vroeg tot ’s avonds 

laat genieten van de zon. Stap op de fiets en rijd eens 

richting de recreatiegebieden van de Westeinderplassen, 

waar u uw badlaken neerlegt op een van de strandjes. 

De sloten verbinden de plassen met elkaar en zijn ideaal 

voor zeil- en roeitochten. Met een motorboot bent u vanaf 

de Westeinderplas zo op de ringvaart en vaart u richting 

Amsterdam. Er is veel te zien onderweg, want de flora en 

fauna in dit gebied zijn overweldigend mooi. 

Dit klinkt natuurlijk allemaal prachtig, maar soms heb 

je gewoon even behoefte aan de levendigheid van 

Amsterdam. Even cultuur snuiven, terrasje pakken en 

slenteren over de Albert Cuyp. Of even shoppen in 

Aalsmeer of Amstelveen. Dankzij de centrale ligging van 

Kudelstaart bent u er (gelukkig!) in een mum van tijd. 

DUBBELOP
WOONPLEZIER
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EEN GROTE TUIN, 
MIDDEN IN HET GROENE HART

DAT IS DUBBELOP GROEN
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Veel mensen kunnen alleen maar dromen van een grote tuin, of van 

wonen in ’t Groene Hart. In DubbelOp heeft u (dubbel) geluk, want u 

heeft het hier beide! Kudelstaart is ontstaan door veenontginning en 

daardoor omgeven door water en groene polders. Het landschap lokt 

om er opuit te trekken. Voor kinderen is er niets leuker dan buitenspe-

len en dat kan hier uitstekend! 

Zowel uw voor- als achtertuin zijn riant! U kunt er daarom al uw tuin-

wensen realiseren. Denk aan een vijver, gazon, en een zonovergoten 

terras. En alhoewel er een speeltuin in de buurt is, kunt u in de tuin ook 

prima een flinke boomhut kwijt. Bent u een liefhebber van koken? Uw 

woning heeft dan wel een prachtige keuken, maar denk ook eens na 

over de aanschaf van een buitenkeuken. Er is plaats genoeg in uw tuin. 

Echt, in de buitenlucht smaakt alles lekker(der)! 

EEN GROTE TUIN, 
MIDDEN IN HET GROENE HART

DAT IS DUBBELOP GROEN



ARTIST IMPRESSION
VOORGEVELS
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DUBBELOP

DUBBELOP
WOONCOMFORT 

Ruimte heeft u nooit genoeg! In DubbelOp heeft u daarom voor de wo-

ning met berging een inhoud van 820 m3! Mogelijkheden te over om uw 

woonwensen te vervullen. Er zijn diverse opties uitvoerbaar, waarmee u 

de woning uw ‘personal touch’ geeft. De grote keuken kunt u naar eigen 

stijl en wensen indelen. 

Breid de keuken uit in de aanbouw en creëer daarmee een gezellige 

woonkeuken. Vanuit de royale living kijkt u via dubbele openslaande 

deuren uit op de diepe tuin. De eerste en tweede verdieping bieden, 

naast een grote badkamer en dito slaapvertrekken een fijne, extra ruim-

te voor bijvoorbeeld uw fitnessapparatuur. 
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ARTIST IMPRESSION
ACHTERGEVELS



DUBBELOP

BEGANE
GROND

Wonen, werken, slapen… DubbelOp  

mogelijkheden

Met ruim 85m2 vloeroppervlakte kunt u 

wat de inrichting betreft alle kanten op.  

Kies voor een kookeiland in de keuken 

en zet er een extra lange eettafel bij. De 

garage kan dienst doen als bijkeuken,  

studeer- of extra slaapkamer. Via de  

dubbelle openslaande deuren stapt u zo 

de tuin in. 
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Kavel opp. 800m2

Woon opp. 86m2

Berging opp. 22m2

Schaal 1: 100



DUBBELOP

EERSTE
VERDIEPING

Slapen en heerlijk badderen…

Op de eerste verdieping vindt u een drietal 

grote slaapkamers. Bij iedere woonstijl 

past een badkamer. Maak er een heerlijke 

wellness van, u heeft er tenslotte de ruimte 

voor. 

En, wat erg prettig is: deze verdieping heeft 

een separate toiletruimte. 
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Woon opp. 70m2

Schaal 1: 100



DUBBELOP

TWEEDE
VERDIEPING

Echt, héééééél veel ruimte voor sport, 

spel en ontspanning…

Zet er een comfortabele bank in en maak 

van de zolderverdieping een geweldige 

lounge- of tv-kamer. 

Of wat dacht u van het plaatsen van een 

biljart, of fitnessapparatuur? Als speelplek 

en werkplek is de zolder ook zeer geschikt. 
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Maatvoering op hoogte 1500+

Woon opp. 43m2

Schaal 1: 100



GEVEL TEKENINGEN

VOORGEVEL ACHTERGEVEL

LINKER ZIJGEVEL RECHTER ZIJGEVEL
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ACHTERGEVEL

RECHTER ZIJGEVEL



DUBBELOP

OPTIES

U kunt er natuurlijk uw auto in zetten...

Sommigen zullen de garage als bijkeuken inrichten, maar er zijn natuurlijk veel meer varianten  

denkbaar. Met wat aanpassingen heeft u er een fijne slaapkamer bij, of een speelkamer. Of een  

werkkamer. En wilt u dubbel-DubbelOp, dan vergroten we de garage en heeft u een garage én een 

slaapkamer. 
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Schaal 1: 100



DUBBELOP

OPTIES

Of creëer een grote leefkeuken....

Een kookeiland en een heerlijk lange eettafel om met een groep gezellig te tafelen. Lekker bij de  

openslaande deuren. Maar ook een extra grote werkkamer om aan huis te werken of te vergaderen 

behoort tot de mogelijkheden. Dit alles behoort tot de opties voor DubbelOp woonplezier.
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Schaal 1: 100



> extra opties technisch. Met gele vlakken. hele spread
met de kleine gevels en de zolder

B5 doorbraak + 
dubbele deuren + 
voorgevel pui +
scheidingswand
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DUBBELOP

OPTIES

B1 Vergrote berging met 2,4m1

B2 Vergrote berging met 4,8m1

B3 Vergrote berging met 7,2m1  incl. dubbele deuren aan achterzijde, exclusief inrichting (met extra badkamer en slaapkamer

 + loopdeur naar de woonkamer en scheidingswand berging)

B4 Is optie B3 incl. inrichting (met extra badkamer en slaapkamer, loopdeur naar de woonkamer en scheidingswand berging) 

B5 Doorbraak in de keuken incl. dubbele deuren in de zijgevel en aan de voorzijde een pui met een raam en een 

 scheidingswand met loopdeur

B6 Overheaddeur vervangen voor een garagedeur met dubbele deuren

B7 Overheaddeur vervangen voor een vaste pui met een loopdeur

B8 Vergrote badkamer met 65cm

B9 Mogelijkheden voor vrijstaande berging in nader overleg

65
0

B5 
voorgevel pui met raam

B7 
voorgevel pui met loopdeur

B3 / B4 / B5
dubbele deuren

B8



ARTIST IMPRESSION
INTERIEUR ZICHT NAAR DE ACHTERTUIN
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DUBBELOP

KOOK
PLEZIER
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De keuken is het kloppend hart van een woning...

Hier komt het gezin samen om te koken, uitgebreid te tafelen, een kop 

koffie te drinken en met een wijntje in de hand de dag te bespreken. 

Werd er vroeger vooral gekeken naar functionaliteit, tegenwoordig 

wordt die gecombineerd met de gewenste stijl en toepassing van  

moderne technieken. 

Denk maar aan inductie en keramisch al dan niet toegepast met  

ingebouwde afzuiging. Koken met stoom wordt in Azië al heel lang  

toegepast, de stoomoven wordt ook in Nederland steeds populairder. 

Eten wordt op een magere manier bereid en smaken komen echt tot 

leven. Echt state-of-the-art is de apparatuur die wordt aangesloten op 

het internet en waarmee u met uw smartphone de oven bedient. 

Als u thuis komt, is het eten klaar! Toch blijft de bereiding ‘ouderwets’, 

want daarvoor moet u nog steeds zelf aan de bak.

Inspiratie opdoen? Kijk op Pinterest: 

pinterest.com/DUBBELOPWONEN/



DUBBELOP

BADKAMER
PRET

Optimaal ontspannen...

Bij de aankoop van een badkamer komt meer kijken dan alleen het 

uitzoeken van sanitair en tegels. Om ervoor te zorgen dat u jarenlang 

plezier heeft van uw badkamer, zal de badkamerspecialist uw wensen 

inventariseren m.b.t. de indeling, veiligheid, onderhoud en de behoeften 

op wellnessgebied. 

Laat u goed adviseren, want de keuze is groot! Enorm populair vanwege 

de statige uitstraling zijn de vrijstaande solid surface baden. Prachtig 

om te zien, maar vooral heerlijk om er helemaal in tot rust te komen. 

Het ultieme welnessgevoel ervaart u in een whirlpool, of onder een 

rustgevende stoomdouche. 
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Pure verwennerij! Onder een extra grote rainshower is het fijn wakker worden van frisse, zachte waterstralen, 

zet het ingebouwde audiosysteem aan en geniet! Uw keuze van het badkamermeubel is bepalend voor de  

uitstraling van de ruimte. Met bijpassende accessoires versterkt u de sfeer. Inspiratie opdoen? Kijk op Pinterest:  

pinterest.com/DUBBELOPWONEN/



DUBBELOP

DE WERELD 
VAN MORGEN 
BEGINT VANDAAG

Willen we onze wereld leefbaar houden voor onszelf en onze kinderen, dan moeten we nu 

maatregelen nemen om het broeikaseffect te verminderen. Dat doet u automatisch als u een 

DubbelOp-woning koopt. Want deze woningen worden gebouwd volgens de laatste normen en 

eisen inzake duurzaamheid en energiezuinigheid. 

Wooncomfort en energiebesparing

Plezierig en comfortabel wonen én aandacht voor het milieu gaan prima samen in het DubbelOp. De 

wanden, vloeren, kozijnen en daken van de woningen worden goed geïsoleerd, waardoor er minder 

energie nodig is voor een optimaal wooncomfort.  

De woningen worden voorzien van een lucht-water-warmtepomp, aangesloten op een laag 

temperatuur systeem. Standaard is de woning op de begane grond en eerste verdieping voorzien 

van vloerverwarming. De woning is gasloos.

Een goede, natuurlijke ventilatie bevordert het wooncomfort en voorkomt ziektes en 

fysieke ongemakken. De woningen worden daarom voorzien van een slim en vraag- 

gestuurd ventilatiesysteem met toevoerroosters in of boven de kozijnen en een indicator 

die CO2-metingen in de woonkamer verricht. Deze indicator geeft aan hoeveel er geven- 

tileerd moet worden en regelt dit automatisch. U hoeft er verder niets aan te doen.

Naast een goede isolatie en een energiezuinig ventilatiesysteem worden de woningen 

voorzien van PV-panelen (zonnepaneleninstallatie). Deze installatie gebruikt de zon als  

energieleverancier en zet dit om in duurzame elektrische stroom. U bespaart hiermee flink op uw 

energierekening en u draagt meteen bij aan een beter milieu. 

Door de aankoop van een woning in DubbelOp creëert u een win-winsituatie: U krijgt meer 

wooncomfort, u gebruikt minder energie en dat leidt weer tot een besparing op de energielasten. 

Het is dus mooi dat de som van 1 en 1 een resultaat van 3 geeft.
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In het kort geeft uw woning in DubbelOp:

1. Meer wooncomfort.

2. Minder gebruik van energie; dus beter voor het milieu.

3. Besparing op de energielasten.

Plezierig wonen met veel comfort, bewust omgaan met energie en milieu en lagere  

energielasten gaan hand in hand in DubbelOp. En mooie is: u hoeft er verder niets extra’s 

voor te doen.



DUBBELOP

WERKEN MET
TASTBAAR 
RESULTAAT

Aannemersbedrijf Van Wengerden en Visser realiseert  

DubbelOp in eigen ontwikkeling. Het bedrijf heeft zich 

daarin gespecialiseerd: het ontwikkelt en bouwt projec-

ten op de diverse locaties in en rondom het Groene Hart. 

Medewerkers van Van Wengerden en Visser hebben alle 

kennis in huis om van ontwikkeling tot na de oplevering te 

werken aan tastbare resultaten. Het zijn ervaren en goed 

opgeleide medewerkers. Alleen - waar nodig - wordt het 

team uitgebreid met externe vakspecialisten en die regel 

is ook van toepassing op het materieel. Opdrachtgevers 

zijn overheden, woningbouwcoöperaties en bedrijven, 

maar ook particulieren weten hun weg te vinden naar Van  

Wengerden en Visser.

Klantvriendelijkheid en klantgericht bouwen heeft Van 

Wengerden en Visser hoog in het vaandel staan. Dankzij 

de compacte organisatie en korte communicatielijnen 

kan men snel schakelen en inspringen op de wensen van 

de klant. Soms houdt dat in dat men buiten de gebaande 

paden moet denken. Een en ander vereist een flexibele 

houding en een slagvaardige aanpak. De eerste generatie 

van Van Wengerden en Visser hanteerde deze no-nonsense 

instelling al in 1950. Nu, twee generaties later, is deze visie 

nog altijd een toegevoegde waarde. Het heeft het bedrijf 

gebracht waar het nu staat: een aannemingsbedrijf met een 

uitstekende naam in de regio.

Uw aannemingsbedrijf van Wengerden en Visser 



DUBBELOPWONEN.NL

Architect:

MAKELAARS

Stommeerweg 1 – AALSMEER 
0297-327145 

info@mantelmakelaars.nl

Dorpsstraat 79 - NIEUWKOOP 
T: 0172-427305 

nieuwbouw@dekoningwonen.nl

Lammenschansweg 76
LEIDEN T: 071-5168088

nieuwbouw@fidesmakelaarsleiden.nl

T: 0172 - 53 84 74  
info@wengerdenvisser.nl

Deze brochure is nauwkeurig en met zorg samengesteld. Aan deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. De brochure maakt geen deel uit 

van de contractstukken. Bij de makelaar zijn alle contractstukken beschikbaar, op basis waarvan u een weloverwogen aankoopbeslissing kunt nemen.
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