
Ontdek jouw woonwensen 
op een oer-Hollands  

schateiland!

Op ‘t Westereiland
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Een barbecue
aan ’t water, 
beter kan niet!
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Waterrijk wonen 
in Westend
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Te midden van de drukke Randstad vormen de  veenwei-
degebieden rondom Kaag en Braassem  in combinatie 
met het vele water een uniek stuk  natuur. De vele mar-
kante windmolens en het na genoeg ontbreken van be-
bouwing bieden de  bezoeker prachtige vergezichten. Met 
ruim 12.000  inwoners is Roelofarendsveen het grootste 
dorp  van de gemeente Kaag en Braassem. De Kager-
plassen  en het Braassemermeer zijn, via de historisch 
sluis  van Roelofarendsveen, direct bereikbaar. Dat maakt 
dit gebied een ideale plek voor watersportliefhebbers. 
De unieke ligging, midden in het Groene Hart, maakt   
Roelofarendsveen een gewilde en aantrekkelijke  plek om 
te wonen. Het groene, uitgestrekte polder  landschap biedt 
talloze fiets  en wandelroutes;  en de vele vaarten, plassen 
en meren maken het  mogelijk om te varen, vissen, zwem-
men of schaatsen.  
U woont hier heerlijk centraal ten opzichte van de  gro-
te steden. Via de recent aangelegde nieuwe  ontsluiting 
Braassemdreef rijdt u binnen 2 minuten  op de A4. In nog 
geen kwartier staat u op Schiphol  en binnen 20 minuten 
bent u in Leiden, Den Haag  of Amsterdam. 

Roelofarendsveen vervult binnen de gemeente Kaag en 
Braassem een spilfunctie. Hier vindt u  uitstekende maat-
schappelijke, culturele, recreatieve en medische voorzie-
ningen. Er is een  bloeiend en rijk verenigingsleven, met 
vele activiteiten. Het Noordplein en De Centrumoever is 
het winkelcentrum  van Roelofarendsveen. Hier vindt u 
alles wat u nodig heeft voor uw dagelijkse boodschappen.   

Roelofarendsveen,
van alle gemakken voorzien
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Rust en 
ruimte in 
de Randstad
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De drie eilanden 
van Westend
Westend is een nieuw en gouden woonproject in Roelofarendsveen. Aan de rand 
van dit dorp liggen, midden in de natuur, drie schateilanden waar nu ca. 236 zeer 
comfortabele woningen gebouwd gaan worden. Echte juweeltjes, midden tussen 
een rijkdom aan bomen, planten, velden en omgeven door heel veel water. Stellen, 
gezinnen en families die houden van landelijkheid en van rustieke rijkdom, van 
alle ruimte en luxe, gaan hier groots genieten. 
 
Naast de sprankelende omgeving, de pareltjes aan architectuur, schitterende flora 
en fauna, zijn de woningen vanzelfsprekend gasloos en groen tot in de meterkast 
door de nieuwste materialen en technieken.

Westereiland Middeneiland Oostereiland 
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Duurzaam wonen
Standaard in alle woningen:
Gasloos
Energiezuinig ventilatiesysteem
Vloerverwarming
Individuele bodemwarmtepomp
Zonnepanelen 
Uitstekend geïsoleerd

Opties 

Grotere boiler

Kies voor meer 
zonnepanelen

De leefomgeving
In de uitwerking van het plan wordt veel aandacht 
gegeven aan de inrichting van het openbaar gebied. 
In overleg met de gemeente gaan we hier samen 
invulling aan geven. Naast een duurzame invulling 
komen ook de speelvoorzieningen aan bod. 

Op het Westereiland wordt 
woningtype Opaal als  
Nul op de Meter woning  
gerealiseerd.  

Bij een Nul-Op-de-Meter woning wordt de energie 
voor het gebouwgebonden gebruik én het 
huishoudelijk gebruik opgewekt door de PV-panelen 
op het dak. Onder gebouwgebonden gebruik wordt 
het energiegebruik voor ruimteverwarming, warm 
tapwater en ventilatie verstaan. 

De hoeveelheid huishoudelijk gebruik is standaard 
vastgesteld, dat is 2.700 kWh per jaar voor een 
rijwoning. Indien het energieverbruik hier niet 
boven komt zijn er geen verbruikskosten.
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Fase II kavelindeling en bouwnummers op het Westereiland

 Opaal

 Smaragd 

 Saffier 

 Robijn

Westereiland 
de ontdekkingsreis 
gaat verder
Nu de eerste woningen op het Middeneiland 
zo goed als verkocht zijn, reizen we verder 
naar het Westereiland. Op het Westereiland 
realiseert Heembouw 38 woningen verdeeld 
over verschillende types: tussenwoningen, 
hoekwoningen en 2^1 kap woningen.
Naast de woningtypes die ook op het 
Middeneiland worden gerealiseerd is er 
voor het Westereiland een fraai nieuw 
woningtype ontwikkeld. Type Opaal is 
een hoek- en tussenwoning en wordt als 
Nul op de meter woning aangeboden. Alle 
woningen komen aan het water te liggen. 
Sommige woningen hebben een rieten kap 
en er zijn fraaie combinaties met steen en 
hout. Het hele project biedt straks een zeer 
gevarieerde aanblik, een landelijke uitstraling 
en het geheel voelt oer-Hollands  fijn. Door de 
huizen, de lommerrijke natuur, de landelijke 
weggetjes, de bruggetjes en het smaakvol 
hekwerk. Westend wordt met recht nu al een 
schateiland genoemd.   
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Robijn 

Smaragd

Saffier

Opaal

Deze woning is 

Nul op de Meter!
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Vogelvlucht Westereiland
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Heerlijk wonen aan het water
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Opaal
Tussen- en hoekwoning 

Opaal is een hele verrassende woning. Wat deze woning extra 
bijzonder maakt is dat deze Nul Op de Meter is. Kort gezegd 
betekent dit, dat de zonnepanelen energie opwekken voor een 
basisbehoefte aan energie. 
Elke Opaal heeft drie slaapkamers en een ruime zolder. Aan 
de voorzijde treft u een gezellige veranda met uitzicht op de 
groene kern van het Westereiland. Zoals alle woningen op het 
Westereiland is de achtertuin heerlijk aan vaarwater gelegen.

Tussenwoning
Aan de voorzijde van de woning is de veranda gerealiseerd. Een 
heerlijk plekje in de zon voor een gezellig praatje met de buren. 
In de uitbouw aan de voorgevel is de berging gesitueerd en de 
entree van de woning. Hierdoor ontstaat er een riante hal. 

Hoekwoning
De hoekwoning is oprecht verrassend te noemen.  De uitbouw 
aan de voorzijde biedt ruimte voor een echte woonkeuken. De 
woonkeuken heeft extra verdiepingshoogte door de schuine kap 
en heeft toegang tot de veranda. Hier is het heerlijk vertoeven 
met uitzicht op de groene kern van het eiland.

Opaal
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228 229
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Opaal
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Opaal
Tussenwoning

Tussenwoning

KENMERKEN

Oppervlakte ca. 139 m2

Ligging tuin aan het water

Bouwnummers  224 en 228 als afgebeeld  

 225 en 229 gespiegeld

Bijzonderheden
•  139 m2 woonoppervlakte
• veranda aan de voorzijde
• ruime woonkamer
• royale ruimte voor de keuken
• drie slaapkamers
• luxe badkamer voozien van wastafelmeubel
• ruime zolder
• achtertuin gelegen aan vaarwater
• Nul-op-de Meter woning

Suggesties
•  uitbouw woonkamer
•  ligbad in de badkamer
•  een vliering voor extra bergruimte

Begane grond
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Opaal

Eerste 
verdieping

Tweede 
verdieping
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Opaal
Hoekwoning

Hoekwoning

KENMERKEN

Oppervlakte ca. 145 m2

Ligging tuin aan het water

Bouwnummers  223 en 227 als afgebeeld 

 226 en 230 gespiegeld

Bijzonderheden
•  145 m2 woonoppervlakte
• veranda aan de voorzijde
• ruime woonkamer
• woonkeuken aan de voorzijde van de woning
• drie slaapkamers
• luxe badkamer voorzien van wastafelmeubel
• ruime zolder
• Nul-op-de-meterwoning
• vrijstaande berging in achtertuin
• achtertuin gelegen aan vaarwater
• parkeren op eigen terrein (223, 226, 227)

Suggesties
•  uitbouw woonkamer
•  ligbad in de badkamer
•  een vliering voor extra bergruimte

Begane grond
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Opaal

Eerste 
verdieping

Tweede 
verdieping
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Smaragd
Tussen- en hoekwoning
Smaragd wordt uitgevoerd met een zwarte of rode dakpan, 
afhankelijk van het bouwnummer. Aan de achterzijde is een 
brede pui met openslaande deuren en een heerlijke veranda 
gerealiseerd. De zeer royale achtertuin grenst aan vaarwater. 

Tussenwoning
De tussenwoning is een extra brede woning en heeft hierdoor
een woonkamer van maar liefst 6 meter breed. De fraaie
topgevel geeft extra ruimte op de zolder waar de vierde
slaapkamer is gerealiseerd. Daarnaast beschikt de zolder over
een mooie hobbyruimte.
Aan de voorzijde is een inpandige berging opgenomen. Met een
optionele binnendeur is deze berging ook vanuit de keuken te
bereiken.

Hoekwoning
De hoekwoning Smaragd heeft door de zij uitbouw een 
woonkamer van maar liefst 8,5 meter breed. Achter in de tuin 
is een berging opgenomen die via de zijtuin bereikbaar is.  
De hoekwoningen beschikken allemaal over een parkeerplaats 
op eigen terrein.

Smaragd
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Smaragd
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Veranda
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Bijzonderheden
• 167 m2 woonoppervlakte
•  woonkamer 6m breed
•  brede pui met openslaande deuren
•  veranda aan de achtergevel
•  royale ruimte voor de keuken
•  vier slaapkamers
•  luxe badkamer voorzien van wastafelmeubel
•  inpandige berging 
•  achtertuin gelegen aan vaarwater

Suggesties
•  uitbouw woonkamer
•  maak de berging toegankelijk via de keuken
•  een vliering voor extra bergruimte
•  ligbad in de badkamer

Smaragd
Tussenwoning
 

 

KENMERKEN

Oppervlakte ca. 167 m2

Ligging tuin aan het vaarwater

Bouwnummers  207, 217, 218, 237 als afgebeeld 

 208, 213, 237 gespiegeld

Begane grond

Tussenwoning
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Bijzonderheden
•  155 m2 woonoppervlakte en 
•  160 m2  voor bouwnummer 212
•  woonkamer 8,5m breed
•  brede pui met openslaande deuren
• veranda aan de achtergevel
• royale ruimte voor de keuken
• luxe badkamer voorzien van wastafelmeubel
• vrij indeelbare zolder
• achtertuin gelegen aan vaarwater
• parkeerplaats op eigen terrein
• vrijstaande berging in achtertuin

Suggesties
• uitbouw woonkamer
• een vliering voor extra bergruimte
• ligbad in de badkamer

KENMERKEN

Oppervlakte ca. 155 m2

Ligging tuin aan het water 

Bouwnummers  206, 216, 236 als afgebeeld

 209, 215, 219, 238 gespiegeld

Bouwnummer 212 is als afgebeeld en heeft een extra grote uitbouw. 
De woning  heeft een totaal oppervlakte van 160 m². Voor meer info check de website.

Smaragd
Hoekwoning
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Begane grond

Hoekwoning
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Saffier
Tussen en hoekwoning 

Het blokje van de Saffierwoningen heeft een architectuur dat geïnspireerd is op een 
klassieke boerderij. Net als de Smaragd is Saffier een extra brede woning met een 
woonkamer van maar liefst 6 meter breed en bij de hoekwoning 8 meter. Aan de 
achterzijde is een brede pui met openslaande deuren gesitueerd. Aan de achtergevel 
is een fantastische pergola opgenomen. Dit geeft een bijzondere beleving en is te 
gebruiken om bijvoorbeeld een zonnescherm te plaatsen. De zeer royale achtertuin 
grenst aan vaarwater. Aan de voorzijde is een handige, inpandige berging opgenomen 
voor de fietsen, met een optionele binnendeur (eventueel ook als bijkeuken te 
gebruiken). De breedte van de woning is ook terug te zien in de ruime afmetingen van de 
masterbedroom. 

Saffier

222 221220

203 202 201

231 232
233

234 235
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Saffier
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Saffier
Tussenwoning

Begane grond

Pergola
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Tussenwoning

KENMERKEN

Oppervlakte ca. 160 m2

Ligging tuin aan het water

Bouwnummers  202, 221, 232, 233, 234

Bijzonderheden
•  160 m2 woonoppervlakte
•  woonkamer 6m breed
•  brede pui met openslaande deuren
•  houten pergola aan achtergevel
•  royale ruimte voor de keuken
•  luxe badkamer voorzien van wastafelmeubel
•  inpandige berging 
•  vrij indeelbare zolder
•  achtertuin gelegen aan vaarwater

Suggesties
•  uitbouw woonkamer
•  maak de berging toegankelijk via de keuken
•  ligbad in de badkamer
•  een vliering voor extra bergruimte
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Eerste verdieping Tweede verdieping
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Saffier 
Kopboerderij hoekwoning 

Begane grond

KENMERKEN

Oppervlakte ca. 160 m2

Ligging tuin aan het water

Bouwnummers  201 en 220 als afgebeeld 

 235 gespiegeld

Bijzonderheden
•  160 m2 woonoppervlakte
•  woonkamer 8 m breed
•  brede pui met openslaande deuren
•  pergola
•  royale ruimte voor de keuken
•  luxe badkamer voorzien van wastafelmeubel
•  vrij indeelbare zolder
•  achtertuin gelegen aan vaarwater

Suggesties
•  uitbouw woonkamer
•  ligbad in de badkamer
•  een vliering voor extra bergruimte
• parkeren op eigen terrein

Kopboerderij hoekwoning
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Tweede verdieping
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Rompboerderij hoekwoning
Saffier
 

Begane grond
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Bijzonderheden
• 185 m2 woonoppervlakte
• woonkamer 8 m breed
• brede pui met openslaande deuren
• houten pergola aan achtergevel
• royale ruimte voor de keuken
• zeer grote slaapverdieping
• luxe badkamer voorzien van wastafelmeubel
• vrij indeelbare en vergrote zolder
• achtertuin gelegen aan vaarwater
• parkeren op eigen terrein

Suggesties
• uitbouw woonkamer
•  ligbad in de badkamer
• dakkapel achterzijde
• extra zonnepanelen

Rompboerderij   hoekwoning

KENMERKEN

Oppervlakte ca. 185 m2

Ligging tuin aan het water

Bouwnummers  203 en 222 als afgebeeld 

 231 gespiegeld

< 5160 >
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Robijn
Twee-onder-één-kapwoning
Woningtype Robijn is oprecht een juweel te noemen. De ligging direct aan het vaarwater met een tuin 
op het zuiden is natuurlijk superieur. Aan de buitenkant valt meteen het rieten dak op wat de woning 
dat landelijke gevoel geeft. Aan de zijkant van de woning bevindt zich de berging, die zowel vanuit de 
woning als de achtertuin te bereiken is.  

Het interieur maakt de verwachtingen volledig waar. Zoals de begane grond met de geweldige woon-
kamer met openslaande deuren naar de tuin en de ruime woonkeuken aan de voorzijde. Een hoekkeu-
ken of toch een kookeiland? De mogelijkheden zijn zeer divers.
Op de eerste verdieping bevinden zich drie royale slaapkamers en de uiterst luxueuze badkamer. De zolder 
is ruim en hoog en daar bevinden zich nog eens twee royale slaapkamers.

Robijn

211
210

205 204
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Robijn
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Twee-onder-één-kapwoning
Robijn
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woonkamer

Bijzonderheden
• 183 m2 woonoppervlakte
• woonkamer 7,5m breed
• brede pui met openslaande deuren
• woonkeuken aan de voorzijde
• vijf slaapkamers
• badkamer voorzien van luxe sanitair
• rieten kap
• grote achtertuin op het zuiden 
• gelegen aan vaarwater
• parkeren op eigen terrein

Suggesties
• realiseer een kookeiland
• ligbad in de badkamer

KENMERKEN

Oppervlakte ca. 183 m2

Ligging tuin aan het water

Bouwnummers  204 en 210 als afgebeeld

 205 en 211 gespiegeld

Begane grond

Robijn
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Wellnessgevoel!
Gewoon thuis

Sanitair

De badkamer moet voldoen aan eisen betreft functionaliteit, sfeer en naar 
smaak zijn ingericht. We brengen veel en graag tijd door in de badkamer. 
Van dagelijkse hygiëne, lichaamsverzorging en styling tot een uitgelezen 
wellness-programma. Is de wens een royale inloopdouche, een ligbad of 
de modernste tegels? Realiseer deze persoonlijke wensen in de badkamer 
op maat. Alle woningen worden standaard voorzien van Villeroy & Boch-
sanitair en Grohe-kranen. Een avondje ontspannen kan gewoon lekker thuis.
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Tijd 
om te 
badderen!

Er zijn twee sanitairpakketten. Op de afwerkstaat is aangegeven welk 
pakket in welke woning zit. Hier worden enkele kenmerken genoemd. 
Uitgebreide specificatie staat op de website.

Pakket B
• Thermostaatkraan douche
• Design hangcloset in toilet en badkamer
• Badmeubel 80 cm breed
• Handdoekradiator

Pakket C
• Thermostaatkraan douche
• Design hangcloset in toilet en badkamer
• Badmeubel dubbele wastafel, 100 cm breed
• Spiegel met verlichting
• Handdoekradiator
• Regendouche
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Keuken

Uit eten? 
Wij blijven thuis!
Iedere kok is anders, en iedere keuken dus ook. Jouw keuken kun je helemaal 
zelf bepalen. Sfeervol met bijvoorbeeld een kookeiland een gezellige bar of een 
koffiemachine naar wens. 

De woningen worden geleverd zonder keuken. Hoe de keuken wordt samen-
gesteld bepaal je zelf. Natuurlijk kunnen wij je daarbij adviseren. De keuken 
wordt gasloos. Daarvoor zijn tegenwoordig tal van mogelijkheden. Aan com-
fort en gemak hoeft het niet te ontbreken. De keuken is na oplevering te plaat-
sen. Uiteraard is het mogelijk om aansluitpunten in overleg te verplaatsen of 
uit te breiden. Onze kopersadviseur is beschikbaar om dit te bespreken. 
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De keuken 
is mijn 
favoriete 
plek 
in huis
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Woningconfigurator

Kijken en kiezen
Met de woningconfigurator van Heembouw kunnen toekomstige 
bewoners van het Westereiland van Westend hun nieuwe woning 
digitaal samenstellen én inrichten in 3D.
Dit kan gewoon vanuit huis, lekker aan de keukentafel of vanuit een 
luie stoel.

De toekomstige bewoners kunnen de diverse opties bekijken, zodat 
bijvoorbeeld een situatie met uitbouw of dakkapel zichtbaar wordt. 
De samengestelde woning is in 360 graden te bekijken. 

Eventuele meer-/minderkosten van keuzes zijn direct zichtbaar. De 
samengestelde woning is op te slaan zodat op een ander moment 
de woning verder samengesteld kan worden. Op deze wijze wordt 
het gehele koperskeuzeproces een stuk eenvoudiger en plezieriger 
gemaakt.
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Opaal Smaragd Saffier Robijn

Binnendeurkozijnen (metaal)

Begane grond zonder bovenlicht zonder bovenlicht zonder bovenlicht zonder bovenlicht

Eerste verdieping met bovenlicht met bovenlicht met bovenlicht met bovenlicht

Tweede verdieping met bovenlicht met bovenlicht met bovenlicht met bovenlicht

Binnendeuren

Begane grond paneeldeur opdek paneeldeur opdek paneeldeur opdek paneeldeur stomp

Eerste verdieping basis opdekdeur basis opdekdeur basis opdekdeur basis opdekdeur

Tweede verdieping basis opdekdeur basis opdekdeur basis opdekdeur basis opdekdeur

Tegelwerk

Pakket (specificatie op de website) B B B C

Vloertegels douchehoek 15x15 15x15 15x15 15x15

Vloertegels 30x30 30x30 30x30 60x60

Wandtegels 25x33 25x33 25x33 30x60

(badkamer: plafond; toilet 1,2-1,25m)

Sanitair

Pakket (specificatie op de website) B B B C

Keuken

Keuken  exclusief  exclusief  exclusief  exclusief  

Afwerking wanden en plafonds

Plafonds (behoudens schuine kappen) spuitwerk spuitwerk  spuitwerk spuitwerk 

Wandafwerking  behangklaar behangklaar behangklaar behangklaar

(bg, 1e, 2e, behoudens kasten en bergruimten)

Verwarming

Begane grond vloerverwarming vloerverwarming vloerverwarming vloerverwarming 

Eerste verdieping vloerverwarming vloerverwarming vloerverwarming vloerverwarming 

Badkamer vloerverwarming vloerverwarming vloerverwarming vloerverwarming

 + handdoekradiator + handdoekradiator + handdoekradiator + handdoekradiator 

Tweede verdieping vloerverwarming vloerverwarming vloerverwarming vloerverwarming 

      
      
      

Afwerkstaat
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De woningen worden verkocht en gebouwd met de Woningborg Garantie- 
en waarborgregeling. Woningborg hanteert strenge selectiecriteria, voordat 
een bouwondernemer ingeschreven kan worden. Heembouw Wonen B.V. is 
aangesloten bij Woningborg NV.
 
Als u een woning met Woningborg garantie koopt, betekent dat o.a. het 
volgende:
·  Heembouw garandeert dat de woning voldoet aan de door Woningborg 

gestelde kwaliteitsnormen.
·  De tekst van de gehanteerde aannemingsovereenkomst is conform het 

model dat door Woningborg is vastgesteld. Dit biedt zekerheid, dat de 
afspraken tussen u als koper en Heembouw duidelijk zijn vastgelegd.

·  Als er tijdens de bouw iets mis mocht gaan met Heembouw, biedt Woningborg 
u als koper de zekerheid, dat de woning zal worden afgebouwd. 

·  Wanneer er verschil van inzicht is over de kwaliteit van de woning, kan de 
koper Woningborg vragen een uitspraak te doen die bindend is voor de 
koper en Heembouw.

 
In het geval dat Heembouw gedurende de bouw onverhoopt failliet gaat, 
dan zorgt Woningborg voor de afbouw van de woning. Is het afbouwen 
om wat voor reden dan ook onmogelijk, dan verstrekt Woningborg de 
koper schadeloosstelling. Een en ander conform de in de Garantie- en 
waarborgregeling vastgestelde regels.
Heembouw garandeert de kwaliteit van de woning. Woningborg 
waarborgt deze garantie. Voor een aantal onderdelen geldt een beperkte 
garantietermijn. Hoelang en op welk onderdeel van de woning garantie zit, 
kunt u nalezen in de brochure “Woningborg Garantie- en waarborgregeling” 
die op de woning van toepassing is.

Disclaimer
De in deze brochure getoonde impressies, plattegronden en 
gevels zijn bedoeld om globaal inzicht te geven in het plan en 
de verschillende woningtypen. Aan de teksten, artist impressions 
en plattegronden in deze brochure kunnen geen rechten 
worden ontleend. Deze brochure maakt geen deel uit van de 
contractstukken. De plattegronden alsmede de afmetingen van 
alle in deze brochure opgenomen woningen zijn indicatief. Hieraan 
kunnen geen rechten worden ontleend. Getoond meubilair, 
sanitair en keuken worden niet meegeleverd en dient als indicatie 
voor mogelijke opstelplekken. De zolder voldoet qua daglicht 
en ventilatie niet  als verblijfsruimte. Alhoewel deze brochure 
met grote zorg is samengesteld, zijn wijzigingen en drukfouten 
voorbehouden.

Realisatie:

Heembouw Wonen B.V.

De Lasso-Zuid 22 

2371 EW ROELOFARENDSVEEN

Ontwerp:
FARO Architecten

Land goed de Olmen horst

Lis ser weg 487d

2165 AS LIS SER BROEK



woneninwestend.nl

Verkoop: 
Van der Meer Adviesgroep

Noordeinde 33

2371 CM ROELOFARENDSVEEN

071 331 90 19

info@meer-advies.nl

De Koning makelaars

Europalaan 67

2408 BJ ALPHEN a/d RIJN

0172 42 73 05

info@dekoningnieuwbouw.nl

Fides makelaars

Lammenschansweg 76

2313 DP LEIDEN

071 516 80 88

nieuwbouw@fidesmakelaarsleiden.nl


