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5 vrijstaande woningen
8 twee-onder-één-kap woningen
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Voor je ligt de brochure van de 13 woningen die we in De Verwondering realiseren.
Wat was het leuk om hier de plannen voor te maken, want de locatie is top en van de
gemeente kregen we alle vrijheid in het ontwerp.
We kozen voor een klassiek tijdloos design: traditionele woningen op ruime kavels.
In het geval van de tweekappers heb je een heerlijke tuin aan het water. Natuurlijk
heeft ook duurzaamheid onze onverdeelde aandacht gehad en gaan we bouwen
met materialen die ook over tientallen jaren nog zo mooi zijn.
Als je dan bedenkt dat het groen heeft kunnen groeien en iedereen zijn draai heeft
gevonden is wonen in De Verwondering niet alleen ontzettend fijn, hier een huis
kopen is ook een heel waardevolle investering.
Met plezier neem ik je mee van Nieuwveen naar Wonen op het Eiland. Veel leesplezier
en bij vragen, bel gerust. De makelaar staat voor je klaar.
Hartelijke groet,
Thomas Perik
Onis Vastgoed
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... tussen de plassen
en midden in het groen!

Nieuwveen

AMSTERDAM

Houden van het Groene Hart
Wonen in Nieuwveen betekent leven in het Groene Hart van Nederland.
Nieuwveen is één van de 13 dorpen in de gemeente Nieuwkoop. Allemaal
met hun eigen charme en eigen voorzieningen. In Nieuwveen zit je goed,
want in het dorp zijn diverse winkels voor de dagelijkse boodschappen en de
kinderen kunnen gewoon lopend of op de fiets naar de basisschool. Verder
kun je hier prima uit eten en er zijn – zoals je van een dorp mag verwachten –
volop mogelijkheden om te sporten.
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Maar even terug naar het Groene Hart, want dat is toch wel een heel
belangrijke kwaliteit van dit dorp in de Randstad. De prachtige natuur tussen
de plassen bieden elk seizoen weer volop plezier. Voor jong en oud. Op de
fiets of al wandelend. Alleen, met de hond of samen. Geniet!
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Riant wonen met de mooiste golfbaan van
Zuid-Holland in de ‘achtertuin’
De Verwondering grenst aan de 18-holes
golfbaan “Golf & Country Club Liemeer”
van Nieuwveen. De mooiste golfbaan
van Zuid-Holland als achtertuin, wie wil
dat nou niet?
Het woningaanbod is passend bij
de weidsheid en allure van de plek.
Verdeeld over drie eilanden komen
er zo’n 100 nieuwbouwwoningen.

Een groot deel hiervan zijn tweeonder-één-kapwoningen en vrijstaande
woningen.
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Bijzonder aan deze plek is dat het een
woon- en recreatiegebied is. Door de
10 meter brede watergangen die de
eilanden van elkaar scheiden en het
vele groen, krijgt het gebied een heel
idyllische en landelijke uitstraling.

Situatie
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Architect aan het woord
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Pr8 Architecten heeft het ontwerp voor Wonen op het Eiland gemaakt. Daarbij heeft
architect Joost Perik vooral veel aandacht gehad voor woongenot en hedendaagse
woonwensen. De huizen zijn daardoor van binnen naar buiten ontworpen. Joost vertelt
er enthousiast over.
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Een indeling die past bij hedendaagse
woonwensen
“Voordat we startten met ontwerpen, hebben
we contact gehad met de makelaar. Hij weet
tenslotte als geen ander waar behoefte aan
is en hoe mensen willen wonen. De vraag
naar mooie, degelijke, ruime tweekappers en
vrijstaande woningen met leefkeuken, grote
woonkamer en voldoende slaapkamers is
groot. We bedachten een woningindeling
waar al deze wensen in terugkomen. Ook
hebben we veel aandacht gehad voor de
zonligging, zicht naar buiten en lichtinval.
Zo hebben we bijvoorbeeld de garage bij de
vrijstaande woningen heel bewust op een
dusdanige positie geplaatst dat de zon lekker
bij het huis en in de tuin kan komen.”

Een jarendertigjasje
“Nadat we de indeling hadden bepaald, zijn
we ons op het uiterlijk gaan richten. De huizen
hebben door de overstekende dakrand, de
warme kleur van de gevelsteen, roedeverdeling
in de ramen en witte contrasterende kozijnen,
allemaal raakvlakken met een populaire
jarendertigwoning. De samenhang tussen
de woningen is groot. De verschillen zitten
hem straks in de keuzes die bewoners maken.
Een aantal vrijstaande woningen hebben
standaard een erker, bij de tweekappers is dit
optioneel. Je kunt zelfs samen met de buren
kiezen voor een erker die over twee woningen
doorloopt. Ik hoop dat mensen hiervoor gaan,
want dit gaat de woningen heel veel charme
geven. Ook de dakkapellen die gekozen
kunnen worden, dragen bij aan variatie.”

“Waar vraag naar is, hebben we gemaakt.”

2^1 kap woningen

Vrijstaande woningen

Het woning aanbod
Ook over tientallen jaren nog mooi
“We vinden het heel belangrijk dat De
Verwondering ook over jaren nog de
hoogwaardige uitstraling heeft die we bij
oplevering garanderen. Daarom hebben we
gekozen voor echt houten kozijnen en een
kwaliteitssteen die met de jaren zijn warme
uitstraling behoudt. Je zou het misschien niet
zeggen, maar de manier van voegen is heel
beeldbepalend. 30% van het geveloppervlakte
is namelijk voeg. Met de terugliggende
antracietkleurige voeg komt de steen optimaal
tot zijn recht. Het reliëf dat hierdoor ontstaat,
doet het heel mooi in combinatie met de
spekbanden.”
“De traditionele architectuur, hoogwaardige
materialen en ruime opzet maken De
Verwondering heel aantrekkelijk. “Altijd leuk
als je aan zo’n mooi plan je bijdrage mag
leveren.”

Het deel van De Verwondering waar je in
deze brochure alles over leest betreft acht
tweekappers die op het Zuidereiland worden
gebouwd en vijf vrijstaande woningen die het
Noordereiland verrijken. In alle gevallen zijn de
kavels heerlijk ruim, waardoor er altijd een plek
in de zon of schaduw te vinden is. Hierdoor
geniet je van veel privacy en is er voldoende
parkeerruimte op eigen terrein voor minimaal
twee auto’s.
De Verwondering Nieuwveen is welstandsvrij, dus konden we in alle vrijheid woningen
ontwerpen. Zoals je in het interview met de
architect kunt lezen, zijn het vooral de smaak
en wensen van woningenzoekenden geweest
die ons inspireerden. De gasloze, duurzame
woningen zijn tijdloos mooi door vorm, details
en het gebruik van hoogwaardige materialen.
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Vrijstaande woning

Plattegronden

Noordereiland

<

>

< 3050 >
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>

Door de riante kavels (van 480 tot 620 m²) heb je alle ruimte om twee auto’s naast
elkaar te parkeren op eigen terrein voor je garage. Deze garage is trouwens binnendoor
bereikbaar, waardoor je hem perfect als bijkeuken kunt gebruiken. De woonkamer ligt
aan de voorzijde, de bouwnummers 1, 3 & 5 hebben standaard een erker. De bijna
7 meter brede leefkeuken is tuingericht. Zet de deuren lekker open en geniet binnen
van het buitenleven.

3010

>

Vrijstaand en riant wonen op een schaduwrijk eiland
Het Noordereiland krijgt een schaduwrijke inrichting. En dat beleef je straks tot in je
huis. Want de vijf vrijstaande woningen hebben allemaal een diepe voortuin met daar
voorlangs een brede groenstrook. De afstand tot de weg is daardoor groot en de
privacy optimaal.

Op de eerste verdieping zijn er drie slaapkamers, een badkamer met douche en
dubbele wastafel. Optioneel kun je een ligbad bijplaatsen. Het toilet is separaat.
Op de tweede verdieping is een hobbykamer aanwezig. Eventueel kun je een tweede
badkamer op deze verdieping bij laten maken.

(keuken optie)

<

www.wonenophetnoordereiland.nl
< 3460 >
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Kenmerken
•
•
•
•
•
•
•
•

Woonoppervlakte 170 m2 excl. garage
Perceeloppervlakte 480 tot 620 m²
Vier (slaap)kamers, vijf mogelijk
Erker voorzijde, optioneel voor de bnrs. 2 en 4
Badkamer met luxe sanitair en tegelwerk
Vloerverwarming
Garage binnendoor bereikbaar
Uitbouw 1,2meter optioneel

erker optioneel voor
bouwnummers 37 en 39
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2^1 kap woning

Plattegronden

Zuidereiland

Wonen aan het water in een riante 2^1 kap woning
De acht tweekappers liggen verspreid over het Zuidereiland en hebben allemaal
een tuin aan het water, waardoor elke dag hier een beetje als vakantie voelt. Kom
aanrijden, parkeer je auto voor de garage en betreed het huis via de zijentree. De
hal is ruim en hiervandaan heb je direct toegang tot de garage. De woonkamer en
leefkeuken worden op natuurlijke wijze van elkaar gescheiden. Met een breedte van
bijna 6 meter krijg je volop de ruimte om te variëren met de indeling. Wil je een nog
grotere woonkeuken? Een uitbouw aan de achterzijde van het huis is mogelijk. Ook
kun je kiezen voor een erker in twee varianten,vrijstaand of aansluitend met de buren.

>
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Op de eerste verdieping zijn er drie slaapkamers, een badkamer met douche en dubbele
wastafel. Optioneel kun je een ligbad bijplaatsen. Het toilet is separaat. Wil je nog een
kamer en een tweede badkamer? Dat is mogelijk in combinatie met een dakkapel op
de vrij indeelbare tweede verdieping.

<

www.wonenophetzuidereiland.nl
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(keuken optie)
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Kenmerken
•
•
•
•
•
•
•

Woonoppervlakte 153 m2 excl. garage
Perceeloppervlakte 390 tot 450 m²
Drie slaapkamers, vier mogelijk
Badkamer met luxe sanitair en tegelwerk
Vloerverwarming
Garage binnendoor bereikbaar
Optioneel: - Uitbouw 1,2 meter
- Erker voorzijde
- Dakkapel op zolder
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Getekend:
bouwnummers 72, 79, 86 & 99
Gespiegeld:
bouwnummers 71, 78, 85 & 98
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achterzijde

linkerzijde

achterzijde

linkerzijde

Kleuren en materialen
Onderdeel

Materiaal / omschrijving

Kleur

Metselwerk, hoofdkleur

Handvorm, WF geel-bruin
genuanceerd

Citrien WS WF (Wienerberger)

Voegwerk, hoofdkleur

Doorstrijkmortel, terugliggend

Antraciet (Uitbloeiingsarm)

Lateien boven kozijnen

Staal

Naturel, licht grijs

Spekbanden / lekdorpel

Beton

Grijs naturel

(Deur-)kozijnen

Hout, meranti

RAL 9010; Zuiverwit

Draaiende delen / Ramen

Hout, meranti

RAL 9010; Zuiverwit

Voordeur

Hout met HDF toplaag

RAL 9010; Zuiverwit

Achterdeur

Hout, meranti

RAL 9010; Zuiverwit

Terrasdeuren

Hout, meranti

RAL 9010; Zuiverwit

Garagedeur

Sectionaaldeur

RAL 9002; Grijs wit

Onderdorpel kozijnen tot op peil

Kunststeen

Zwart

Lekdorpels onder kozijnen

Beton

Grijs naturel

Dakpannen

Keramisch

Ultipro FD / Antraciet mat

Dakgoten

Aluminium zetwerk

RAL 9010; Zuiverwit

Plafond en boei dakoverstek

Aluminium zetwerk

RAL 9010; Zuiverwit

Plafond en boei
kopgeveloverstekken

Aluminium zetwerk

RAL 9010; Zuiverwit

Plafond en boei overkapping garage

Hout

RAL 9010; Zuiverwit

Plafond en boei erker

Hout

RAL 9010; Zuiverwit

Hemelwaterafvoeren

Zink, rond

Grijs naturel

Dakbedekking garage / erker

Bitumineus

Zwart

Dakrandprofielen garage en erker

Aluminium

Naturel

Dakraam (Voor 2^1 kap woningen)

Hout

Zwart

Woningborg en
procedure aankoop
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Diverse
Looppaden

Betontegels, 30 x 30 cm

Grijs, naturel

HET KOPEN VAN EEN WONING
Het kopen van een woning is een bijzondere en
spannende gebeurtenis. In deze brochure heeft u
kunnen lezen over de ruime en complete woningen
in plan Wonen op het Eiland. De brochure is met de
grootste zorgvuldigheid samengesteld om een zo
duidelijk mogelijk beeld te geven van de woningen.
Mochten er vragen zijn, laat het ons weten! Onze
makelaars of kopersbegeleider beantwoorden ze graag.
HET TEKENEN VAN DE
KOOP-/ AANNEMINGSOVEREENKOMST
Met het ondertekenen van een koop-/aannemingsovereenkomst wordt de koop van een woning
vastgelegd. Deze overeenkomst bevat de voorwaarden
waaronder de woning is gekocht. Deze koop-/
aannemingsovereenkomst dient als als contractstuk. De
technische tekeningen en technische omschrijving zijn
bepalend bij de bouw van woning. Deze gegevens zijn
verzameld in een kopersinformatiemap. Onze makelaar
heeft de kopersinformatiemap tot zijn beschikking en
kan hierover een nadere toelichting geven.
AANVRAAG HYPOTHEEK
Na het tekenen van de koop-/aannemingsovereenkomst
kan een hypotheekadviseur u behulpzaam zijn bij de
aanvraag voor een hypothecaire lening. Wij raden u
aan om voor de aankoop een oriënterend gesprek aan
te gaan over uw mogelijkheden. Hiermee voorkomt u
verrassingen achteraf.
EIGENDOMSOVERDRACHT ‘LEVERING’
Uiteindelijk vindt de eigendomsoverdracht plaats.
De eigendomsoverdracht geschiedt d.m.v. een ‘akte
van levering’ bij de notaris: deze akte wordt ook
wel ‘leveringsakte’ genoemd. Voordat de levering
plaatsvindt, neemt de notaris contact met u op om een
afspraak te maken voor de levering. Bij de levering is het
noodzakelijk dat de hypotheek is geregeld. De notaris
zal bij het maken van de afspraak u hier nogmaals op
wijzen. Als u een definitieve keuze hebt gemaakt voor
een hypotheek, kunt u dit doorgeven aan de notaris.
De notaris kan dan een hypotheekakte opmaken.
Hierover maakt u zelf met de notaris afspraken. Deze
kosten zijn niet inbegrepen in de koopsom van de
woning. De notaris regelt vervolgens in samenspraak
met uw hypotheekverlener alles om de levering op de
afgesproken datum plaats te laten vinden. Dit betekent

dat u bij levering een tweetal akten ondertekent: de
leveringsakte en de hypotheekakte.
WANNEER U MOET BETALEN
De eerste betaling geschiedt bij de levering. Dit is de
grondtermijn met plankosten. Als de bouwwerkzaamheden al zijn gestart, moeten ook eventuele
reeds vervallen bouwtermijnen bij de levering worden
betaald. Tijdens de bouwwerkzaamheden worden
afhankelijk van de stand van het werk termijnen bij u
in rekening gebracht. Deze termijnen dient u naar uw
hypotheekverstrekker te sturen voor betaling.
UW WONING ‘OP MAAT’
Na het ondertekenen van de koop-/aanneemovereenkomst neemt onze kopersbegeleider contact met u op
voor een gesprek. Tijdens dit gesprek wordt uw woning
besproken, evenals uw wensen voor aanpassing van
de woning. De procedure voor het aanpassen van de
woning is verder beschreven in de koperskeuzelijst in de
kopersinformatiemap.
OPLEVERING
Uiteindelijk krijgt u van ons bericht over de oplevering
van de woning. De procedure voor de oplevering
is beschreven in de technische omschrijving die u
ontvangt bij de koop-/aanneemovereenkomst. Onze
kopersbegeleider kan u hierover ook nader informeren.
WONINGBORG GARANTIE- EN WAARBORGREGELING
De woning wordt gebouwd onder Woningborggarantie.
Hiervoor wordt na ondertekenen van de koop-/
aanneemovereenkomst een certificaat verstrekt. Het
certificaat van deze regeling wordt uitgegeven door
Woningborg N.V. onder de naam Woningborg-certificaat. De woningborg garantie- en waarborgregeling
beschermt kopers van nieuwbouwwoningen tegen de
risico’s tijdens de bouw en bouwkundige gebreken na
oplevering (zie ook www.woningborggroep.nl).
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Morgen begint vandaag
Duurzaam en gasloos wonen, wat houdt dat
nu eigenlijk in?
Het verwarmen van een woning met aardgas
zorgt voor CO2-uitstoot. Door op een
duurzame manier een woning te verwarmen
draag je zelf bij aan het verminderen van de
CO2-uitstoot.
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Zo’n 95 procent van alle woningen gebruikt
aardgas voor verwarming, warm water en
koken. De overheid wil dat alle huizen in 2050
van het gas af zijn. Het is een hele verandering,
een “energietransitie”. Dit kan door gebruik te
maken van een warmte terugwin-installatie,
een luchtwarmtepomp en zonnepanelen. De
luchtwarmtepomp wordt als een schoorsteen
op het dak geplaatst, een estetisch pluspunt
van de woningen.

Een paar dingen blijven hetzelfde in aardgasvrije huizen: je houdt een warm huis, een
warme douche en een kookplaat voor een
lekkere maaltijd.
Het belangrijkste bij gasloos bouwen is de
isolatie. Koop je een woning van Wonen op
het Eiland, dan koop je een goed geïsoleerd
huis. Goed voor het klimaat én voor de
energierekening.
Tevens worden er standaard zonnepanelen
geplaatst en wordt er op de begane grond en
eerste verdieping van de woningen gebruik
gemaakt van vloerverwarming.
Op deze manier ben je helemaal klaar voor de
toekomst.
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Informatie
De Ko n i n g m a ke l a a r s
De Koning Makelaars
Dorpsstraat 79
2421 AW Nieuwkoop

0172 - 427 305
nieuwbouw@dekoningwonen.nl

Ontwikkeling

Architect

pr8
archi
tecten
Realisatie
www.connextbv.nl

wonenophetnoordereiland.nl
wonenophetzuidereiland.nl
Disclaimer:
Deze documentatie geldt niet als contractstuk. Er kunnen dan ook geen rechten worden ontleend aan de
getoonde impressies. De getoonde vloerafwerkingen, badkamer- en keukenopstellingen en andere details in
de woningplattegronden geven de mogelijkheden weer en dienen ter inspiratie. De weergegeven maten zijn
indicatief. © Copyright 2019 Provise, Almere.

