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Van Wanrooij Projectontwikkeling
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Met ons ‘Aangenaam wonen concept’ 

willen we klantgericht bouwen en de klant 

centraal stellen. Ons concept biedt je 

allerlei kansen om van je nieuwe huis je 

eigen thuis te maken. Want daar gaat het 

natuurlijk om. Wij helpen je graag bij je 

keuzes. Want bij ons valt er iets te kiezen.
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Van Wanrooij Projectontwikkeling

Aangenaam    wonen
“ Omdat wonen veel meer 
betekent, omdat de woning 
die je zoekt bij je moet 
passen, moet aansluiten 
bij jouw karakter en 
woonwensen. Dat maakt 
wonen aangenaam.”
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Welkom in Utrecht
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In Utrecht is elke dag veel te beleven voor alle leeftij-

den. Het is niet alleen een stad voor heel veel studies 

en ondernemingen, maar ook zeer geliefd vanwege 

haar fraaie oude centrum waar bijzondere winkels 

te vinden zijn. Je kunt er het Centraal Museum, de 

schouwburg en het indrukwekkende muziekcentrum 

Tivoli/Vredenburg bezoeken. Voor veel bewoners is 

vooral de gezellige atmosfeer in het historische decor 

heel aanlokkelijk. Heerlijk langs de mooie grachten 

slenteren of fietsen, en genieten van een terrasje of 

een van de vele cafés en restaurants.

Ook Leidsche Rijn beschikt over alle voorzieningen, 

zoals scholen, parken, een eigen ziekenhuis en uiter-

aard complete winkel- en leisurecentra. Zo is er The 

Wall met zijn vele megastores. In het zuidelijk deel 

van de wijk ligt een groot sportpark met voetbal- en 

hockeyvelden, tennisbanen, een rugbyclub en een 

manege. Heel uitnodigend is de grote Strijkviertel-

plas met een zwemstrand. In het groene en water-

rijke Leidsche Rijn kun je in elk jaargetijde recreëren 

naar hartenlust. 

De een noemt de keuze tussen de Utrechtse  

binnenstad en Leidsche Rijn een luxeprobleem.  

Als je straks in Leeuwesteyn woont, ervaar je dit 

zeker niet als een ‘probleem’, maar als het beste  

van twee werelden. 

Perfect gelegen

Leeuwesteyn ligt zeer centraal in Nederland, waar-

door alle grote steden heel goed bereikbaar zijn. 

Je zit zo op de A2 en de A12 naar Amsterdam, Den 

Bosch, Arnhem of Rotterdam/Den Haag! Er is een 

HOV-bus die je snel in hartje stad brengt of naar 

Utrecht Centraal brengt, vanwaar je trein- en bus-

verbindingen hebt in alle richtingen van het land. 

Vanuit Leeuwesteyn fiets je in 15 minuten over de 

Dafne Schippersbrug naar de binnenstad. 

Wonen in Utrecht is voor veel mensen, van jong tot oud, een grote wens.  
Begrijpelijk, want deze dynamische en erg centraal gelegen stad heeft heel 

veel te bieden. Historie, cultuur, allerlei vormen van onderwijs,  
goede uitgaansgelegenheden, sfeer en veel natuur in de omgeving.

De nieuwe, duurzame wijk Leeuwesteyn ligt tussen het Amsterdam-Rijnkanaal 
en het Willem-Alexanderpark. Deze toplocatie biedt twee geweldige keuzes: 

de oude binnenstad of het jonge Leidsche Rijn. 
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Wonen in De Groene S teegjes

Mooi en groen wonen

De naam ‘De Groene Steegjes’ verwijst naar het fijne 

netwerk van groene gangen in dit plan. Ze nodigen 

uit tot spelen, ontdekken en ontmoeten. Ieder 

steegje heeft zijn eigen thema en komt uit op een 

gezellig pleintje. Het sfeervolle pleintje en de 

buurttuin nodigen de bewoners uit om elkaar 

aangenaam te ontmoeten. Voor de inrichting van de 

groene buitenruimte is gebruikgemaakt van de 

expertise van de landschapsarchitecten van bureau 

Felixx, die eerder het Voedselbos in Leidsche Rijn 

hebben ontworpen. Aan de randen van De Groene 

Steegjes komt een statige en formele bebouwing die 

3 tot 4 bouwlagen hoog is. Daarachter is een groene, 

informele binnenwereld van 2 tot 3 bouwlagen hoog. 

Aan de kanaalzijde komen prachtige 4-laagse 

kadevilla’s met diepe tuinen en een weids uitzicht 

over het Amsterdam-Rijnkanaal.  

 

 

Alle beneden-bovenwoningen hebben een eigen 

voordeur aan het openbaar gebied. Iedere woning is 

individueel herkenbaar. Voor de fraaie Art Deco-

architectuur tekent het ervaren architectenbureau 

Inbo. Deze stijl vind je terug in veel huizen en 

gebouwen in de Utrechtse binnenstad, zoals Villa 

Jongerius, de City Bioscoop, de Inktpot en de 

woningen aan de Hobbemastraat. Deze wat luxe stijl 

kenmerkt zich door verfijnde metselwerkpatronen en 

-reliëfs, door de toepassing van ornamenten en de 

geleding van de bouwblokken. 

 

Meer uitleg over De Groene Steegjes vind je op  

pag 64.

In de wijk Leeuwesteyn gaat Van Wanrooij Projectontwikkeling het project  
‘De Groene Steegjes’ realiseren. Dit omvat 49 betaalbare koopwoningen en 

35 vrije sector koopwoningen. Het wordt een duurzame en klimaatbestendig 
plan met fraaie architectuur. Wat de wijk uniek maakt, is de goede verbinding 
binnen en buiten Utrecht, en het omliggende groen en de weidsheid van het 

water. Mooi wonen in een groene omgeving en overal vlakbij.  
Wat wil je nog meer?
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scan en bekijk het 
pleintje in 3D !

scan
QR
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10 Er op uit in de buurt !
ALLES BIJ DE HAND
Wat je allemaal vindt in het tweede stadshart van Leidsche 
Rijn? Ongelofelijk veel, 38.000 vierkante meter aan winkels, 760 
woningen, heel veel horeca, kantoren en meer. Vanuit Nieuw 
Oost wandel je er zo naartoe. Met internationale modeketens 
maar ook lokale ondernemers is er voor iedereen wat wils. 
Tussen het shoppen door lunchen of even een wijntje drinken? 
Ja hoor, ook dat kan gewoon. In het hart van Leidsche Rijn 
Centrum ligt het Brusselplein, met middenin fonteinen en er 
omheen veel horeca. Dus zoek lekker een plekje in de zon.
Brusselplein

Leidsche Rijn Centrum

URBAN BEACH
Stadsstrand Soia – Strand Oog In Al, een bijzonder plekje in 
Utrecht. Het ligt op de Noordpunt van de wijk Oog in Al aan 
de Kanaalweg, daar waar het Amsterdam-Rijnkanaal en het 
Merwedekanaal samenkomen. Je kunt aan de waterkant 
zitten, maar er mag helaas niet gezwommen worden, 
vanwege de scheepvaart. Wel met een leuke strandtentje 
voor een drankje, een heerlijke lunch of diner. Proef 
één van de speciaalbieren of smaakvolle wijnen. Soia is 
kindvriendelijk met een omheinde speeltuin. En ook voor  
de jongste gasten serveert Soia iets lekkers.
Kanaalweg 199

Strand Oog in Al

GROEN
Park Oog in Al is een oud landgoed, dat zijn wortels heeft in 
de 17e eeuw. Een deel van het terrein werd de woonwijk Oog 
in Al. De gemeente legde er in 1920 een algemeen stadspark 
aan, ontworpen door de gemeentelijke tuinarchitect J.J. 
Denier van der Gon die ook betrokken was bij de aanleg van 
het Wilhelminapark. Het park is populair bij buurtbewoners, 
ontmoet er de damherten en pauwen in de dierenweide, of 
kom spelen in de speeltuin en kastelen bouwen in de zandbak. 
Bewonder de oude theekoepel en de restanten van een 
Duitse bunker. Geniet van een high tea in Theeschenkerij de 
Tuinkamer, op de begane grond van het landhuis.
Landhuis in de Stad, Park Oog in Al 1

Park Oog in Al
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Wat een locatie en wat een uitzicht vanaf de 
voormalige watertoren Utrecht. Dit unieke 
industrieel erfgoed is omgetoverd tot een 
prachtig restaurant. Verdeeld over 4 niveaus 
kun je lekker borrelen, dineren en vergaderen. 
Bij mooi weer kun je op het terras van de 
10e verdieping eten met uitzicht over de stad.
Heuveloord 25A

WT Urban Kitchen

De Haarrijnseplas leent zicht uitstekend voor een dagje 
vertier. In het afgeschermde deel van de plas kun je veilig 
zwemmen. Er is een lekker zandstrand met een lig- en 
speelweide, voorzieningen om te sporten en te spelen.  
De toegang is ook nog eens gratis. Op het strand vind 
je lounge restaurant Key West Beachhouse; een heus 
strandpaviljoen. Het hele jaar kun je hier genieten van  
een unieke plek aan het water.
Strandboulevard 222

Frisse duik in de 
Haarrijnseplas

Het gezelligste buurtrestaurant van Utrecht, een 
huiskamer voor jong en oud. Je kunt hier je de hele dag 
terecht: van een vroege kop koffie tot een zakenlunch of 
een snelle hap met het gezin. Schuif aan en geniet van 
eigentijdse gerechten en verassende dranken. Bij Buurten 
is alles mogelijk en ideaal voor kinderen. Ook worden 
er leuke evenementen in samenwerking met de buurt 
georganiseerd. 
Kanaalweg 91

Buurten in de fabriek

Op het dak van de A2
In de afgelopen jaren is Berlijnplein uitgegroeid tot een culturele 
plek. De omgeving is deels in ontwikkeling en zal er de komende jaren 
steeds fascinerender uitzien. Leuk om te weten is dat de historische, 
gietijzeren perronkappen afkomstig zijn van perron 9 op het oude 
Utrecht Centraal. De perronkappen bieden een fantastische plek voor 
tal van grote en kleine evenementen. Denk aan een Kerstbal Festival, 
een Food Market of een Brommerbios. Benieuwd? Een overzicht van 
deze evenementen vind je op de website: 
www.berlijnpleinutrecht.nl

Berlijnplein
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ARCHITECT
INBO ARCHITECTEN

Bert 
van Breugel

“Vanuit de opdracht van de gemeente om 
vooral een groene buurt te creëren hebben we 
nauw samengewerkt met landschaps bureau 
Felixx. Waarbij ‘groen’ niet alleen decoratief 
werd bedoeld, maar als serieuze bijdrage aan 
de biodiversiteit. Je vindt dat dus heel sterk 
terug in ons ontwerp.
Wat meteen opvalt, zijn de rijk gedetailleerde 
gevels. Ze zijn gebaseerd op de Utrechtse 
Art-Deco, wat betekent dat er veel rijke 
bouwkundige details in de gevels te vinden 
zijn. Vrijwel alle gevels verschillen van elkaar, 
waardoor elke woning ‘persoonlijk’ wordt voor 
de bewoners. Bovendien hebben we 
onderscheid gemaakt tussen de woningen aan 
de buitenzijde van het hofje en die 
daarbinnen. We hebben er bewust voor 
gekozen om hier geen appartementen complex 
te plaatsen, maar woningen met een deur aan 
de straat. Verder hebben we een afwisseling 
gemaakt door de combinatie van een 

beneden- en bovenwoning, waarmee je 
verschillende doelgroepen kunt aanspreken. 
Aan het water hebben we ervoor gekozen om 
grotere, statige familiewoningen te plaatsen. 
Hun hoogte, onderling kleurverschil en ritme 
geeft een fraai en indrukwekkend gevelbeeld. 
Doordat alle woningen net wat anders zijn, 
krijgen ze een eigen karakter, wat goed bij deze 
stijl past. Bovendien kan elke bewoner meteen 
zijn of haar eigen huis aanwijzen. Er is ook veel 
afwisseling in bouwblokken: soms in clusters 
van 5 woningen, soms van 2 of 3 woningen. 
In het binnenhof hebben we gekozen voor 
meer eenheid en rust tussen al dat groen.  
De woningen zijn bekleed met resista, een 
hernieuwbare beplating die gemaakt is van 
rijst. Dat geeft een veel informelere sfeer dan 
de woningen aan de buitenzijde. Mooi aan dit 
plan is dat de buurt bij oplevering al de indruk 
zal wekken dat hij al een tijdje bestaat, mede 
door de bouwstijl en de beplanting.“

“Vrijwel alle gevels verschillen van elkaar, waardoor elke 
woning ‘persoonlijk’ wordt voor de bewoners.”

ARCHITECT AAN HET WOORD
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TYPE A
12 benedenwoningen 
(1, 4, 7, 14, 17, 20, 23, 
53, 56, 59, 62, 65)

TYPE D
2 bovenwoningen 
2 laags
(11 & 13)

TYPE G
14 kadevilla’s (tussen)
(36 t/m 43, 46 t/m 51)

TYPE J
4 hofwoningen
(77 t/m 80)

TYPE B
24 bovenwoningen 
2 laags
(2, 3, 5, 6, 8, 9, 15, 16, 
18, 19, 21, 22, 24, 25, 
54, 55, 57, 58, 60, 61, 
63, 64, 66, 67)

TYPE E
9 stadswoningen 
(26 t/m 34)

TYPE H
9 hofwoningen
(68 t/m 76)

TYPE K
4 hofwoningen
(81 t/m 84)

TYPE C
2 souterrain woningen 
(10 &12)

TYPE F
4 kadevilla’s (hoek)
(35, 44, 45, 52)

Situatie

+5.36
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Woningen
TYPE E 

(26)
TYPE E 

(27)
TYPE E 

(28)
TYPE E 

(29)

TYPE E 
(29)

TYPE E 
(30)

TYPE E 
(31)

TYPE E 
(32)

TYPE E 
(33)

TYPE E 
(34)
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TYPE F 
(35)

TYPE G 
(36)

TYPE G 
(37)

TYPE G 
(38)

TYPE G 
(39)

TYPE G 
(40)

TYPE G 
(41)

TYPE G 
(41)

TYPE G 
(42)

TYPE G 
(42)

TYPE G 
(43)

TYPE F 
(44)

TYPE F 
(44)

TYPE G 
(43)
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TYPE F 
(45)

TYPE G 
(46)

TYPE G 
(50)

TYPE G 
(51)

TYPE F 
(52)

TYPE G 
(49)

TYPE G 
(48)

TYPE G 
(47)

GEZAMENLIJKE TUIN/KAS
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TREMISSISHOF

TYPE G 
(51)

TYPE G 
(50)

TYPE G 
(49)

TYPE G 
(48)

TYPE G 
(47)

TYPE F 
(52)
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TYPE J 
(80)

TYPE J 
(79)

TYPE J 
(78)

TYPE J 
(77)

TYPE K 
(81)

TYPE K 
(82)

TYPE K 
(83)

TYPE K 
(84)
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KENMERKEN

Type E7
(34)

Type E7
(34)

Type E6
(33)

Type E6
(33)

Type E5
(32)

Type E5
(32)

Type E4
(31)

Type E4
(31)

Type E3
(30)

Type E3
(30)

Type E3
(29)

Type E3
(29)

Type E2
(28)

Type E2
(28)

Type E2
(27)

Type E2
(27)

Type E1
(26)

Type E1
(26)

9 mooie
stadswoningen

 Woonoppervlakte ca. 103 m2

 Tuinoppervlakte ca. 55 - 120 m2

  Bouwnummer 26 t/m 28 parkeren in stallingsgarage,  

bouwnummer 29 t/m 34 parkeren op eigen terrein

 Sfeervolle Art-Deco architectuur

 In basis 4 woningbrede slaapkamers

 Berging in de tuin

 Energieneutrale woning, dat scheelt in je energielasten!

  Dak voorzien van een dik pakket mossedum en 

zonnepanelen

	 Vele	opties	en	uitbreidingsmogelijkheden

VOORGEVEL

ACHTERGEVEL

TYPE E

GASLOOS WONEN
Zie pagina 70

+5.36
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BIJZONDERHEDEN
• Zithoek aan tuinzijde
• Keuken 

aan straatzijde 
 
LET OP:  
Plattegrond wijkt per 
bouwnummer af. 
Zie verkooptekening.

BEGANE GROND
Schaal 1:50

TYPE E

GETEKEND TYPE E5, 
BOUWNR. 32

  3900  

  2030  

  5
44

0 
 

  3
08

0 
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BEGANE GROND
Schaal 1:50

 OPTIES
1  Uitbouw (1.2 m of)  

 2.4 m
2   Schuifpui of dubbele 

tuindeuren
3   Trapkast

OPTIES
TYPE E

  3900  

  2030  

  7
84

0 
 

  3
08

0 
 

1

2

3
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TYPE E

EERSTE VERDIEPING
Schaal 1:50

BIJZONDERHEDEN
• Twee woningbrede 

slaapkamers
• Badkamer met 

inloopdouche en 
wastafel 

• Vaste trap naar 
tweede verdieping

GETEKEND TYPE E5, 
BOUWNR. 32

  3900  

  1300  

  3900  

  3
38

0 
 

  2
88

0 
 

  2
50

0 
 

24 Woon in Utrecht



1

EERSTE VERDIEPING
Schaal 1:50

OPTIES
TYPE E

 OPTIES
1   Vergroten badkamer 

inclusief tweede 
toilet

  3900  

  1300  

  3900  

  3
38

0 
 

  2
58

0 
 

  2
88

0 
 

  3
30

0 
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TWEEDE VERDIEPING
Schaal 1:50

BIJZONDERHEDEN
• Twee ruime 

slaapkamers
• Technische ruimte

TYPE E

GETEKEND TYPE E5, 
BOUWNR. 32

  3900  

  3900  

  3
38

0 
 

  2
88

0 
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KENMERKEN

Type F1
(35)

Type F1
(35)

Type F2
(44)

Type F2
(45)

Type F2
(45)

Type F3
(52)

Type F3
(52)

Type F2
(44)

4 karakteristieke 
kadevilla’s 

 Woonoppervlakte ca. 183 - 198 m2

 Tuinoppervlakte ca. 70 - 100 m2

 4-laagse woningen met diepe achtertuinen, ware eyecatchers in het plan

 Stoere Art-Deco architectuur met fraaie (hoek)accenten

 In basis 4 woningbrede slaapkamers

  Living op eerste verdieping met weids uitzicht over het Amsterdam Rijnkanaal 

richting Oog in Al

 Parkeren in de stallingsgarage

  Inpandige berging, bouwnummer 35 en 52 hebben een gemetselde 

atelierkamer in de tuin

 Energieneutrale woning, dat scheelt in je energielasten!

 Dak voorzien van een dik pakket mossedum en zonnepanelen

 Vele opties en uitbreidingsmogelijkheden

VOORGEVEL

ACHTERGEVEL

TYPE F

GASLOOS WONEN
Zie pagina 70

+5.36
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  5100  

  3480  

  3
34

0 
 

  6
12

0 
 

BIJZONDERHEDEN
• Riante leefkeuken 

aan straatzijde
• Separaat toilet
• Separate entree-portaal
• Praktische trapkast
• Ruime inpandige berging 

met toegang vanaf 
stallingsgarage, met o.a. 
witgoedaansluiting en 
technische installatie 
 
LET OP:  
Plattegrond wijkt per 
bouwnummer af. 
Zie verkooptekening. 
 
Binnenmaat per bouwnr. 
bouwnr. 35: 5100x9560 
bouwnr. 44, 45 en 52: 
4800x9560

BEGANE GROND
Schaal 1:50

TYPE F

GETEKEND TYPE F1, 
BOUWNR. 35
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  3480  

  6
12

0 
 

BEGANE GROND
Schaal 1:50

 OPTIES 
1   Trap toegankelijk 

vanaf entree-portaal
2   Keuken verplaatsen 

naar eerste 
verdieping

3   Witgoedaansluiting 
verplaatsen naar 
derde verdieping

OPTIES
TYPE F

2

1

3

  5100  

  3
34

0 
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EERSTE VERDIEPING
Schaal 1:50

BIJZONDERHEDEN
• Ruime leefruimte 

met opvallende 
hoekarchitectuur

• Lichte woning door 
vele raampartijen

• Openslaande 
tuindeuren die 
toegang geven tot 
diepe tuin

• Vaste trap naar 
tweede verdieping

TYPE F

  5100  

  4050  

  ca. 5500  

  2
77

0 
 

  9
56

0 
 

  3
04

0 
 

GETEKEND TYPE F1, 
BOUWNR. 35
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3

2

EERSTE VERDIEPING
Schaal 1:50

 OPTIES
1   Uitbouw 1.5 of 3.0 m 

achterzijde
2    Keukeninrichting van 

begane grond naar 
eerste verdieping

3  Schuifpui

OPTIES
TYPE F

  5100  

  4050  

  ca. 5500  

  5
77

0 
 

  1
25

60
  

  3
04

0 
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  5100  

  2750  

  5100  

  2
77

0 
 

  3
34

0 
 

  3
00

0 
 

  3
00

0 
 

TWEEDE VERDIEPING
Schaal 1:50

BIJZONDERHEDEN
• Twee woningbrede 

slaapkamers
• Ruime badkamer met 

ligbad, inloopdouche, 
wastafel en 
wandcloset

• Vaste trap naar derde 
verdieping

TYPE F

GETEKEND TYPE F1, 
BOUWNR. 35
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  5100  

  2750  

  5100  

  2
77

0 
 

  3
34

0 
 

  1
90

0 
 

  3
00

0 
 

1

2

TWEEDE VERDIEPING
Schaal 1:50

 OPTIES
1   Separaat toilet
2   Inloopkast met 

aan bedzijde tv-
aansluiting 
 
LET OP:   
Opties wijken per 
bouwnummer af.  
Zie verkooptekening.

OPTIES
TYPE F
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DERDE VERDIEPING
Schaal 1:50

TYPE F

  5100  

  2750  

  5100  

  2
77

0 
 

  3
00

0 
 

  3
34

0 
 

  3
00

0 
 

BIJZONDERHEDEN
• Twee woningbrede 

slaapkamers
• Extra kamerruimte
• Veel lichtinval en 

weids uitzicht door 
vele raampartijen

GETEKEND TYPE F1, 
BOUWNR. 35
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DERDE VERDIEPING
Schaal 1:50

 OPTIES
1  Vijfde slaapkamer
2   Splitsen berging in 

tweede badkamer 
met afzonderlijke 
wasruimte 
(witgoedaansluiting 
van begane 
grond naar derde 
verdieping)

OPTIES
TYPE F

  2750  

  5100  

  2
77

0 
 

  3
00
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  1
84
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  3
34

0 
 

  3
00
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DUPONDIUSSTRAAT
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KENMERKEN

14 
karakteristieke
kadevilla’s

 Woonoppervlakte ca. 162 - 166 m2

 Tuinoppervlakte ca. 40 - 70 m2

 4-laagse woningen met diepe achtertuinen

 Stoere Art-Deco architectuur met fraaie detaillering

 In basis 4 slaapkamers

  Living op eerste verdieping met weids uitzicht over het 

Amsterdam	Rijnkanaal,	richting	Oog	in	Al

 Parkeren in de stallingsgarage

 Inpandige berging

 Energieneutrale woning, dat scheelt in je energielasten!

 Dak voorzien van een dik pakket mossedum en zonnepanelen

	 Vele	opties	en	uitbreidingsmogelijkheden

TYPE G

GASLOOS WONEN
Zie pagina 70

+5.36

Type G1
(36)

Type G1
(38)

Type G8
(50)

Type G3
(39)

Type G7
(49)

Type G3
(40)

Type G7
(48)

Type G3
(42)

Type G5
(46)

Type G5
(43)

Type G4
(41)

Type G6
(47)

Type G2
(37)

Type G8
(51)

VOORGEVEL

VOORGEVEL
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  4500  

  2880  

  3
34

0 
 

  6
12

0 
 

BEGANE GROND
Schaal 1:50

TYPE G

GETEKEND TYPE G2, 
BOUWNR. 37

BIJZONDERHEDEN
• Riante leefkeuken 

aan straatzijde
• Separaat toilet
• Separate entreehal
• Trapkast
• Ruime inpandige berging 

met toegang vanaf 
stallingsgarage, met o.a. 
witgoedaansluiting en 
technische installatie
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BEGANE GROND
Schaal 1:50

 OPTIES
1   Keuken verplaatsen 

naar eerste 
verdieping

2   Vervallen trapkast

OPTIES
TYPE G

  4500  

  2880  

  3
34

0 
 

  6
12

0 
 

2

1
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EERSTE VERDIEPING
Schaal 1:50

TYPE G

BIJZONDERHEDEN
• Ruime leefruimte
• Lichte woning door 

grote raampartijen
• Openslaande 

tuindeuren die 
toegang geven tot 
diepe tuin

• Vaste trap naar 
tweede verdieping

  4500  

  3450  

  4500  

  2
77

0 
 

  9
56

0 
 

  3
05

0 
 

GETEKEND TYPE G2, 
BOUWNR. 37
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2

EERSTE VERDIEPING
Schaal 1:50

 OPTIES
1   Uitbouw 1.5 m of  

3.0 m achterzijde
2   Schuifpui
3   Keukeninrichting van 

begane grond naar 
eerste verdieping

OPTIES
TYPE G

  3450  

  4500  

  4500  

  5
77

0 
 

  1
25

60
  

  3
05

0 
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  4500  

  2150  

  4500  

  2
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  3
34

0 
 

 3
00

0 
 

  3
02

0 
 

TWEEDE VERDIEPING
Schaal 1:50

TYPE G

BIJZONDERHEDEN
• Twee woningbrede 

slaapkamers
• Badkamer met 

ligbad, inloopdouche, 
wastafel en 
wandcloset

• Vaste trap naar derde 
verdieping

GETEKEND TYPE G2, 
BOUWNR. 37
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  2150  

  4500  

  3
02

0 
 

1

2

TWEEDE VERDIEPING
Schaal 1:50

 OPTIES
1   Inloopkast met 

aan bedzijde tv-
aansluiting

2   Separaat toilet

OPTIES
TYPE G

  4500  

  2
77

0 
 

  3
34

0 
 

  1
90

0 
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DERDE VERDIEPING
Schaal 1:50

TYPE G

BIJZONDERHEDEN
• Twee ruime 

slaapkamers
• Ruime overloop

  2150  

  4500  

  4
24

0 
 

  3
02

0 
 

GETEKEND TYPE G2, 
BOUWNR. 37
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DERDE VERDIEPING
Schaal 1:50

 OPTIES
1   Uitbouw achterzijde 
1   Tweede badkamer

OPTIES
TYPE G

  4500  

  2150  

  4500  

  3
02

0 
 

  3
00

0 
 

  2
77

0 
 

  3
43

0 
 

1

2
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Type G
SFEERIMPRESSIE
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DUPONDIUSSTRAAT
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KENMERKEN

8 hofwoningen  
aan het plein

 Woonoppervlakte ca. 115 - 122 m2 

 Tuinoppervlakte ca. 40 - 55 m2

 Sfeervolle Art-Deco architectuur

  Bouwnummer 77 t/m 80 parkeren in de stallingsgarage,  

bouwnummer 81 t/m 84 parkeren op eigen terrein 

 In te richten met 5 slaapkamers

 Mogelijkheid voor een balkon aan voorzijde van de woning

 Energieneutrale woning, dat scheelt in je energielasten!

  Dak voorzien van een dik pakket mossedum en zonnepanelen

	 Vele	opties	en	uitbreidingsmogelijkheden

Type K1
(84)

Type J1
(80)

Type J1
(80)

Type K1
(84)

Type K1
(81)

Type J1
(77)

Type J1
(77)

Type K1
(81)

Type K2
(83)

Type J2
(79)

Type J2
(79)

Type K2
(83)

Type K2
(82)

Type J2
(78)

Type J2
(78)

Type K2
(82)

VOORGEVEL VOORGEVEL

ACHTERGEVEL ACHTERGEVEL

GASLOOS WONEN
Zie pagina 70

TYPE J
+

TYPE K
+5.36
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  5100  

  2480  

  4080  

  3
21

0 
 

  8
86

0 
 

BIJZONDERHEDEN
• Ruime zithoek aan 

tuinzijde
• Mooie keuken 

aan straatzijde
• Trapkast
• Separaat toilet 

 
LET OP:  
Plattegrond wijkt per 
bouwnummer af. 
Zie verkooptekening. 
 
Binnenmaten per 
type: 
Type J: 5100x8860 
Type K: 4800x8860

BEGANE GROND
Schaal 1:50

TYPE J+K

GETEKEND TYPE J2, 
BOUWNR. 79
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BEGANE GROND
Schaal 1:50

 OPTIES
1  Uitbouw 1.2 m
2   Schuifpui of dubbele 

tuindeuren
3   Vervallen trapkast

OPTIES
TYPE J+K

1

2

3

  5100  

  2480  

  1
00

60
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TYPE J+K

EERSTE VERDIEPING
Schaal 1:50

BIJZONDERHEDEN
• Drie slaapkamers
• Badkamer 

met wastafel, 
inloopdouche en 
wandcloset

• Vaste trap naar 
tweede verdieping

  2900    2100  

  5
12

0 
 

  3
64

0 
 

  2
20

0 
 

  3
21

0 
 

  2600  

  2400  

GETEKEND TYPE J2, 
BOUWNR. 79
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OPTIES
TYPE J+K

1

2

EERSTE VERDIEPING
Schaal 1:50

 OPTIES
1   Samenvoegen 

slaapkamers
2   Vergroten badkamer 

 
LET OP:  
Opties wijken per 
woningtype af.  
Zie verkooptekening.

  4
16

0 
 

  4
60

0 
 

  2
20

0 
 

  3
21

0 
 

  2200  

  5100  

  2800  
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TYPE J+K

TWEEDE VERDIEPING
Schaal 1:50

BIJZONDERHEDEN
• Ruime woningbrede 

slaapkamer
• Extra vrij indeelbare 

kamer
• Technische ruimte

GETEKEND TYPE J2, 
BOUWNR. 79

  5100  

  2400  

  3
11

0 
 

  3
25

0 
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OPTIES
TYPE J+K

TWEEDE VERDIEPING
Schaal 1:50

 OPTIES
1   Dakterras voorzijde 

toegankelijk maken 
met toegangsdeur, 
privacyscherm en 
tegels

  5100  

  2400  

  3
11

0 
 

  3
25

0 
 

1
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FELIXX 
LANDSCAPE 
ARCHITECTS & 
PLANNERS

“ Water en groen spelen een belangrijke rol bij 
de inrichting en beleving van alle ruimtes.”

In De Groene Steegjes is het fijn wonen. Niet alleen voor de mens, maar 

ook voor plant en dier. Natuurinclusief en diervriendelijk bouwen is vanaf 

het begin ons uitgangspunt geweest bij dit ontwerp. Insecten, (muur)

planten, vogels en andere dieren komen allemaal aan bod. Een selectie 

van dieren (oa de egel, gierzwaluw, vleermuis, huismus en merel) krijgen 

onze extra aandacht door een kansrijke habitat te creëren. Een bijzonder 

onderdeel van De Groene Steegjes is de circulair gebouwde buurtkas of 

klusschuur. Deze bevorderen op een natuurlijke manier gemeenschapszin 

en sociale samenhang. Bewoners kunnen er samen gewassen telen en 

gereedschap delen.

We zetten hoog in op duurzaamheid, klimaatbestendigheid, hittestress en 

biodiversiteit. Bij Van Wanrooij wil dat zeggen: energieneutrale woningen, 

bewust materiaalgebruik, bomen in de volle grond, groene daken, 

insectenhotels, nestkasten en een ‘muurvaren-muur’. Ook is er een zeer 

verfijnd systeem voor het opvangen, bufferen, infiltreren en vertraagd 

afvoeren van regenwater. In het ontwerp van de gebouwen en inrichting 

van het buitengebied gaan we verstandig om met materialen (circulair 

bouwen). We hergebruiken materialen die nog goed zijn voor bijvoorbeeld 

de buurtkas en pergola’s, we passen ecologisch verantwoorde producten 

toe zoals resysta-gevelbekleding, HSB-elementen en FSC-hout, en we 

proberen daar waar mogelijk het materiaalgebruik te reduceren door ze 

simpelweg niet toe te passen. Dat laatste is namelijk de hoogste trede 

binnen circulariteit. Dit kun je onder andere zien in onze oplossing van het 

parkeren. Je parkeert weliswaar volledig uit het zicht op maaiveld, maar 

we maken gebruik van natuurlijke ventilatie in plaats van een uitgegraven 

kelder onder maaiveld met ingewikkelde installatietechniek.  

Duurzaam en 
circulair

Biodiversiteit en  
gemeenschapszin

“ Met ons ontwerp versterken wij het belang van de openbare ruimte als ontmoetings- en verblijfsplek.  

We realiseren hier een mooi netwerk van routes en plekken, die zowel de wandelaar als de fietser uitdagen 

tot bewegen. Water en groen spelen een belangrijke rol bij de inrichting en beleving van alle ruimtes.  

Van jongs af aan leren ze hoe belangrijk het is dat de stad ook natuur en water omarmt. Verder functioneert 

het gebied als een groenblauw ecosysteem met zo min mogelijk verharding.  

De groendaken dragen bij aan het water vasthouden, hergebruiken en infiltreren, het versterken van de 

biodiversiteit en het tegengaan van droogte en hittestress. De stegen bieden verschillende condities voor 

vegetatie, waarbij horizontaal groen op de verschillende hoogtes wordt gecombineerd met verticaal groen op 

gevels en pergola’s. Zo ontstaat een geschakeld systeem van vegetatiesoorten met aanvullende kwaliteiten. 

Het levert een enorm rijke leefwereld op voor bewoners, bezoekers, mens, dier en plant. Dat is biodiversiteit 

in de breedste zin van het woord.” 

 De Groene S teegjes
Woon in Utrecht



Leeuwesteyn onderscheidt zich van andere wijken door een fors 

hoogteverschil. Zo verloopt de Romeinse Muntenlaan gestaag met 

enkele meters hoogteverschil. De in hoogte verspringende gevelwand 

benadrukt dat. Via een brede trap kom je in het lager gelegen groene 

hof met de steegjes. Dit hoogteverschil maakt fietsparkeren onder 

de tuinen aan de Romeinse Muntenlaan mogelijk. Het lager gelegen 

rustige binnengebied met groene steegjes is autovrij en biedt volop 

mogelijkheden voor kinderen om te spelen.  

De bewoners zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het onderhoud 

en beheer van de groene stegen. Er is bewust gekozen voor 

aangename ontmoetingsplekken. Zoals een gezellig pleintje en op het 

dak van de stallingsgarage een circulaire buurtkas waar plek is voor 

een leuke buurtborrel en bewoners samen aan de slag kunnen.

De Groene Steegjes is er voor elk huishouden, of je jonger bent of 

wat ouder, alleen woont of met een partner of gezin. Het biedt een 

divers woningaanbod, een thuis in een vriendelijke, kleinschalige 

buurt. Dus geen grote appartementengebouwen, maar individueel 

herkenbare huizen met een voordeur aan de straat. Net als in het 

centrum van Utrecht (bijvoorbeeld in het Abraham Dolehof) zit de 

verrassing aan de binnenzijde. Een netwerk van groene steegjes,  

die informeel uitnodigen tot ontmoeten.

Ten westen van Leeuwesteyn boven de A2 ligt het Willem-Alexanderpark. Dit is een 

prachtplek voor bewoners om te relaxen in de natuur en te genieten van de 

biodiversiteit. Je kunt dwars door het park naar de winkels in Leidsche Rijn Centrum 

wandelen of naar het station. Er zijn plekken waar jongeren kunnen sporten zoals een 

skatebaan en een plek waar je je hond kunt uitlaten. Liever uitwaaien? Dat kan ook! 

Langs het Willem-Alexanderkanaal ligt een prachtig recreatieve route. Naast het park 

kun je vanuit Leeuwesteyn lopend of binnen een paar minuten op de fiets van allerlei 

parken genieten. Denk aan Park de Hoge Heide, Park Voorn, het Klein Archeologiepark 

en verderop het grote Maximapark. Voor kinderen is er Natuurspeeltuin De Hoef. 

Meyster’s Buiten is ook een leuke, groene en hippe locatie. 

Hoog en laag

Fijne parken 
om te relaxen

Typisch ‘Utregs’

Stallingsgarage
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Gemeenschappelijke groene steegjes 
met 2 stallingsgarages (alle woningtypes)

De Groene Steegjes (zie arcering  in figuur hieronder) zijn 
gemeenschappelijk. 
 
Onder het gemeenschappelijke gebied vallen onder andere:
- de twee autostallingsgarages;
-  de collectieve buurtkas met ontmoetingsplek (op stallings-

garage);
- de stegen;
- stoepzone voor woning; 
- twee parkeerplaatsen gelegen in de ‘stegen’; 
-  het regenwatersysteem die het regenwater infiltreert en  

deels vertraagd afvoert naar het gemeentelijke riool.

Alle kopers worden, met behulp van appartementsrechten, geza-
menlijk eigenaar van het gemeenschappelijke gebied. Aangezien 
de kopers gezamenlijk eigenaar zijn, zijn zij ook verantwoordelijk 
voor het beheer en onderhoud. Dit wordt geregeld vanuit een 
Vereniging van Eigenaren (VVE). Meer informatie over de VVE en 
appartementsrechten vind je op pagina 68.
Iedere koper in De Groene Steegjes wordt automatisch lid van 
deze VVE met bijhorende servicekosten. Raadpleeg de verkoop-
documenten (o.a. splitsingstekening en - akte) voor uitgebreide-
re informatie.

De parkeerplaatsen worden toegewezen, dat wil zeggen dat iede-
re woning één vaste parkeerplaats heeft. Bouwnummers 29 t/m 
34, 53, 56, 59, 73 t/m 76 en 81 t/m 84 parkeren op eigen terrein. 
De rest op een toegewezen parkeerplaats die op twee na in de 
stallingsgarage zijn voorzien. Iedere koper in het plan De Groene 
Steegjes wordt lid van deze algemene VVE en is gebonden aan de 
servicekosten.

De centrale steeg, het Tremissishof, is openbaar gebied.  
De gemeente legt het Tremissishof aan en zal deze steeg on-
derhouden. De tuinen óp de stallingsgarage zijn deels gemeen-
schappelijk (bijvoorbeeld bij de buurtkas) en deels privé (diepe  
achtertuinen van de kadevilla’s).

TREMISSISHOF
RO

M
EIN

SE M
U

N
TEN

LA
A

N

DENARIUSPLANTSOEN

SESTERTIUSHOF

D
U

PO
N

D
IU

SS
TR

A
AT

 

66 Woon in Utrecht



1 2

N

RO
M

EIN
SE M

UN
TEN

LAAN

SESTERTIUSHOF

kt

N

ROMEINSE MUNTENLAAN

SESTERTIU
SHO

F

kt

Kadevilla’s  
met diepe tuinen  
op stallingsgarages

Beneden- en 
boven woningen 
met fietsenstalling
(type A t/m D)

Alle beneden- en bovenwoningen worden uitgegeven met een appartementsrecht 
die het gebruiksrecht regelt voor de desbetreffende woning en gezamelijke fietsen-
stalling. Voor de beneden- en bovenwoningen (type A t/m D) wordt één Vereniging 
van Eigenaren opgericht die verantwoordelijk is voor het onderhoud en beheer van 
de drie bouwblokken (zie arcering  in figuur hieronder) met collectieve fietsen-
stalling (zie arcering  in figuur hieronder) met bijhorende servicekosten. Raad-
pleeg de verkoopdocumenten (o.a. splitsingstekening en -akte) voor uitgebreidere 
informatie. 

De kadevilla’s (type F en G) worden deels uitgegeven in privé eigen-
dom (betreft het woning-gedeelte, zie 2  in figuur hiernaast) en deels 
uitgegeven met een appartementsrecht (betreft de diepe tuinen, zie 

1  in figuur hiernaast). De eigenaar van zowel de woning als de tuin is 
zelf verantwoordelijk voor het onderhoud en beheer aan de woning, 
dak, gevel en tuin. Omdat de tuin op de stallings garage is gelegen 
wordt deze uitgegeven met een appartementsrecht. Voor dit apparte-
mentsrecht wordt een VVE opgericht. Het gebruik van de stallingsga-
rage is collectief (zie p. 66). Op de stallingsgarage is ook een gedeelte 
collectief, dit betreft de daktuin met o.a. een buurtkas. Raadpleeg de 
verkoopdocumenten (o.a. splitsingstekening en -akte) voor uitgebrei-
dere informatie.
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APPARTEMENTSRECHT
Deze officiële benaming geeft aan dat er  

onderscheid wordt gemaakt tussen enerzijds het 

eigendom en anderzijds de gebruiksrechten. Het 

eigendom van het gehele gebouw of gebied behoort 

aan alle eigenaren gezamenlijk. Daarnaast heeft 

iedere eigenaar het gebruiksrecht van een privé-

gedeelte: de woning, berging of parkeerplaats, en 

het mede-gebruiksrecht van die gedeelten van het 

gebouw of gebied, die voor gemeenschappelijk 

gebruik zijn bestemd. Bij dit laatste kun je denken 

aan de buurtkas, groene steegjes of rijbaan in de 

stallingsgarage.

Appartementsrechten ontstaan door de splitsing 

van het gebouw of gebied in juridische zin. Om 

het gebouw of gebied in appartementsrechten te 

splitsen wordt door de notaris een zogenoemde 

splitsingsakte opgesteld. 

De splitsingsakte wordt tezamen met de splitsings-

tekeningen, waarop de grenzen van de gezamenlijke 

en privégedeelten van het gebouw staan aangege-

ven, ingeschreven in de openbare registers. Pas als 

dit laatste heeft plaatsgevonden is de splitsing for-

meel een feit. Dan ontstaan de zogeheten ‘apparte-

mentsrechten’. De eigendomsoverdracht geschiedt 

door middel van de ‘akte van levering’ bij de notaris.

De eigenaren van de beneden- en bovenwoningen (type A t/m D) verkrijgen 
het gebruiksrecht van de woning door middel van een appartementsrecht.  

De eigenaren van de kadevilla’s (type F en G) verkrijgen het gebruiksrecht van 
de tuin met een appartementsrecht. Alle kopers verkrijgen bovendien een  

appartementsrecht in het gemeenschappelijke gedeelte van De Groene  
Stegen (o.a. stegen en stallingsgarage). We leggen je graag uit wat een  

appartementsrecht is.

De koop van een woning met appartementsrechten

Woon in Utrecht
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VERENIGING VAN EIGENAREN (VvE)
De eigenaren van de appartementsrechten zijn verplicht lid te wor-

den van de Vereniging van Eigenaren die door de notaris zal worden 

opgericht. In het regelement van deze vereniging zullen alle gemeen-

schappelijke verantwoordelijkheden worden geregeld tussen eigenaren 

onderling, evenals het beheer en onderhoud van de gemeenschappelij-

ke ruimten en gemeenschappelijke installaties. In het kort kan de doel-

stelling van de vereniging als volgt worden weergegeven: het beheren 

en onderhouden van de gemeenschappelijke gedeelten en de gemeen-

schappelijke zaken van het onderhavige gebouw of gebied.

Het zal duidelijk zijn dat deze verantwoordelijkheden kosten met zich 

meebrengen. Deze kosten worden omgeslagen in de servicekosten. 

Daartoe zal, overeenkomstig het bepaalde in de statuten van de  

vereniging, een vergadering met alle eigenaren worden gehouden, 

waarin de exploitatiebegroting wordt besproken en de servicekosten 

worden vastgesteld. Bij deze vergadering(en) is de Vereniging van  

Eigenaren gebonden aan de bepalingen van het splitsingsreglement. 

AKTE EN HET REGLEMENT VAN SPLITSING
In de notariële akte van splitsing zijn een aantal belangrijke items 

opgenomen, zoals:

• een beschrijving van het gebouw of gebied;

• een beschrijving van ieder ‘afzonderlijk gedeelte’, de appartementen 

of parkeerplaatsen;

• een beschrijving van het aandeel dat iedere eigenaar heeft in het 

hele gebouw of gebied. Het zogenaamde ‘breukdeel’;

• het splitsingsreglement.

HET SPLITSINGSREGLEMENT 
Vooral het splitsingsreglement is van belang.  Hierin staat namelijk 

beschreven:

• hoe de ‘Vereniging van Eigenaren’ is samengesteld en zal functioneren;

• hoe het huishoudelijk reglement eruit zal zien;

• welke lasten en kosten voor rekening van alle eigenaren gezamenlijk 

komen;

• hoe het gebruik, het beheer en het onderhoud van de gemeenschap-

pelijke gedeelten en privégedeelten van het gebouw zijn geregeld;

• hoe de jaarlijkse begroting voor beheer en onderhoud, de exploitatie- 

rekening, eruit moet zien;

• hoe en wanneer de voorschotbijdragen in de ‘servicekosten’ moeten 

worden betaald;

• hoe het gebouw verzekerd moet zijn en op welke wijze bij schade 

uitkering plaatsvindt.

EIGENAARSLASTEN
Tot de eigenaarslasten behoren de publiekrechtelijke lasten, zoals de 

onroerende zaakbelasting, het lozingsrecht en de lasten voor het reini-

gingsrecht. Deze lasten zullen door de diverse instanties rechtstreeks 

aan elke eigenaar afzonderlijk worden opgelegd.
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GASLOOS
De meeste woningen in Nederland maken gebruik van 

een aardgasgestookte CV-ketel voor verwarming en warm 

water. Om het klimaat te sparen (gas zorgt voor CO2 

uitstoot) en vanwege het terugschroeven van de gaswin-

ning in Groningen, heeft de overheid besloten gasloze 

woningen te stimuleren. Nieuwbouwwoningen waarvan 

de bouwaanvraag na 1 juli 2018 wordt ingediend worden 

gasloos gerealiseerd. In dit nieuwbouwproject worden de 

woningen niet meer aangesloten op het gasnet.

Sinds juli 2018 is de eis vanuit de overheid dat 
nieuw te bouwen woningen niet meer op het 
gasnet worden aangesloten. Wat houdt dit in 
en wat betekent het voor de woningen in 
dit nieuwbouwproject?

VERWARMEN EN WARM WATER MET EEN WARMTEPOMP

Gasloos wonen

Woon in Utrecht
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Warmtepomp- Bodemlus Stadsverwarming
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WP WP

werking van warmtepomp met bodemlus

WARMTEPOMP
Ooit was het normaal om je huis met kolen te verwarmen. 

Daarna werd aardgas het nieuwe normaal, met een grote 

stap vooruit in comfort en veiligheid. Inmiddels is het tijd 

om de volgende stap te zetten: nog meer comfort, nog 

meer veiligheid en beter voor het milieu: de warmtepomp.

Een warmtepomp wint warmte uit de bodem, het grond-

water of de lucht en zet dit met een warmtewisselaar om 

in bruikbare energie/warmte. Het is vergelijkbaar met een 

koelkast, waar warmte (via een natuurkundig proces van 

verdampen en condenseren) aan de lucht wordt ont-

trokken en wordt afgevoerd. Een warmtepomp draait op 

stroom. Het stroomverbruik neemt dus wel toe, maar het 

gasverbruik neemt volledig af. De benodigde stroom kun je 

duurzaam opwekken door bijvoorbeeld de toepassing van 

(extra) zonnepanelen, groene stroom, enzovoort.

BODEMLUS WARMTEPOMP: VERWARMEN EN 
KOELEN
In dit nieuwbouwproject wordt in elke woning een zoge-

naamde individuele warmtepomp met bodemlus toege-

past. Er wordt een bodemlus ingebracht tot grote diepte, 

waarmee warmte kan worden onttrokken uit de bodem. 

Een groot voordeel van deze warmtepomp is dat je in de 

zomer zonder meerkosten er ook je huis mee kunt koelen!

VLOERVERWARMING
Voor een warmtepomp is lagetemperatuurverwarming 

nodig, zoals vloerverwarming. Bij verwarming door radi-

atoren moest het water heel warm worden aangevoerd 

(vanaf 70 graden), maar bij vloerverwarming is dat slechts 

35 graden. De temperatuur in je huis is hierdoor nagenoeg 

constant hetzelfde. Verlaging van de thermostaat ‘s nachts 

is niet/nauwelijks nodig. Als er water van 18 graden wordt 

aangevoerd, zorgt de vloerverwarming zelfs voor koeling 

van het huis. Vloerverwarming is erg energiezuinig en 

biedt veel comfort.

BALANSVENTILATIE
Door de toepassing van vloerverwarming in de hele wo-

ning is een andere manier van ventileren nodig. In plaats 

van koude buitenlucht die via roosters in gevelkozijnen 

rechtstreeks de woning binnenkomt, wordt met balans-

ventilatie via het plafond voorverwarmde buitenlucht de 

woning in geleid. Geen tocht meer in huis, dat geeft nog 

meer wooncomfort!

KLAAR VOOR DE TOEKOMST
De aanleg van een warmtepompinstallatie met vloerver-

warming en balansventilatie vraagt om een forse extra 

investering. Deze is inbegrepen in de verkoopprijs van de 

woning. De installatie wordt in principe jouw eigendom. 

De energie lasten blijven ongeveer gelijk, omdat je in plaats 

van gas meer stroom gaat verbruiken. Maar dan heb je wel 

een heel comfortabel en duurzaam huis dat helemaal op 

de toekomst is voorbereid!
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l Eén van de voordelen van een nieuwbouwwoning is  
dat deze aanzienlijk duurzamer is dan oudere woningen. 
Onze nieuwbouwwoningen zijn zeer energiezuinig.  
Dit is beter voor het milieu én je portemonnee. 
Daarnaast zijn onze nieuwbouwwoningen uitstekend 
geïsoleerd en worden duurzame technieken en 
materialen gebruikt tijdens de bouw. De duurzame basis 
van je woning verzorgen wij. En na oplevering kun je 
hier naar eigen wens zelf mee aan de slag!

Een steentje bijdragen aan duurzame 
energieopwekking is makkelijker dan je denkt. 
Kies voor groene stroom van een groen bedrijf 
(liefst een bedrijf dat veel investeert in groene 
energiebronnen) of voor groene stroom die 
grotendeels in Nederland is opgewekt. Groene 
stroom is niet of nauwelijks duurder dan grijze 
stroom en overstappen is eenvoudig. 

  Kijk voor een ranglijst van groene leveranciers 
eens op www.consumentenbond.nl/energie-
vergelijken/groene-energieleveranciers.  
Hier vind je ook een handige energievergelijker.

  Alle groene stroomproducenten staan in de 
Groene Stroom Checker van HIER op hier.nu 

  Wisenederland.nl heeft een overstapservice 
naar de best scorende Nederlandse groene 
stroomleveranciers.

Kiezen voor groene stroom is een milieuvriendelijke 
keuze, maar minder stroom gebruiken levert nog 
meer voordeel op voor het milieu. Blijf dus vooral 
besparen, ook al heb je groene stroom!

tips
duurzame
leven
Jouw

Wij streven ernaar om de woningen zoveel 
als mogelijk LEAN te (laten) bouwen. Dit 
betekent dat ondermeer het bouwproces 
wordt geoptimaliseerd en 
materiaalverspilling tot een minimum wordt 
beperkt. Daarnaast bieden wij een grote 
verscheidenheid aan opties zodat iedereen 
zijn woning naar eigen wens kan laten 
bouwen en de woning na oplevering direct 
bruikbaar is. Onze woningen zijn standaard 
voorzien van een warmtepomp, een 
balansventilatiesysteem, vloerverwarming 
op alle verdiepingen en hardhouten 
kozijnen. Al onze woningen voldoen aan de 
eisen voor Bijna Energieneutrale Gebouwen 
(BENG). De woning is zo ontworpen, dat in 
de eerste plaats de energiebehoefte 
maximaal wordt beperkt. De energie die 
nodig is, bestaat zoveel mogelijk uit 
zogeheten ‘hernieuwbare energie’. Denk 
hierbij aan het opwekken van energie door 
de toepassing van zonnepanelen en de 
bodemwarmtepomp.

W A T E R V E R B R U I K

Elke dag gebruiken we in Nederland 
gemiddeld 120 liter water per persoon 
voor o.a. wassen, schoonmaken en het 
toilet. De belangrijkste reden om te 
besparen op water is de besparing op 
energie die voor de zuivering van water 
nodig is.

V E R W A R M I N G

Ga slim om met de verwarming in je 
woning. Dat is goed voor het milieu en 
voor je energierekening. In een goed 
geïsoleerde woning kun je het meeste 
besparen door je thermostaat altijd een 
graadje lager te zetten.

al onze woningen voldoen 
aan de BENG -eisen

ENERGIEBEHOEFTE

PRIMAIR FOSSIEL ENERGIEGEBRUIK

AANDEEL HERNIEUWBARE ENERGIE

De mogelijkheid tot het terug leveren van 
(duurzaam) opgewekte energie aan het 
(elektriciteit)net is afhankelijk van onder andere, 
maar niet beperkt tot, de medewerking van de 
netwerkbeheerder en/of de beschikbare capaciteit 
van het (elektriciteit)net. Het wel of niet kunnen 
terug leveren van (duurzaam) opgewekte energie 
aan het (elektriciteit)net bevindt zich volledig 
buiten de macht en/of invloedsfeer van de 
aannemer. De aannemer is niet verantwoordelijk 
noch aansprakelijk voor de (on)mogelijkheid van 
het terug leveren van (duurzaam) opgewekte 
energie aan het (elektriciteit)net en/of de 
(financiële) gevolgen daarvan.

G R O E N E
S T R O O M

O N Z E  D U U R Z A M E
M A A T R E G E L E N

Woon in Utrecht
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Heerlijk, je stapt in een splinternieuwe woning. 
Oftewel, geen zorgen over repareren of 

vervangen. De komende jaren heb je nauwelijks 
onderhoud aan je nieuwe huis. 

Heel aangenaam. 

Energiekosten vormen een belangrijk deel van  
je maandelijkse woonlasten. 

Bij onze nieuwbouwwoningen zijn die 
aanmerkelijk lager. We bouwen onze woningen 

namelijk opvallend energiezuinig.

Je zult zien hoe snel er een nieuwe buurt 
ontstaat. De bewoners van een nieuwbouwwijk 

willen elkaar graag leren kennen.  
Het is opvallend hoe snel er een vriendelijke 

sfeer en een buurtgevoel groeit. 

Je kunt jouw woning meteen naar jouw smaak 
(laten) inrichten. Je hoeft het dus niet te doen 

met de keuken of de badkamer die vorige  
bewoners mooi vonden. Je kunt uit tal van  

opties kiezen of zelfs voor maatwerk.  
Dat levert je veel extra woonplezier en  

een gezonde trots op! 

Een nieuwbouwwoning koop je vrij op naam.  
Je betaalt dus geen overdrachtsbelasting.  

Wist je dat je extra financieringsruimte  
(hypotheek) kunt krijgen als je nieuwbouw-

woning duurzaam is/wordt uitgevoerd?  
Vraag naar de (optionele) mogelijkheden bij  

de makelaar of je hypotheekadviseur. 

Het project is aangemeld bij Woningborg.  
Je ontvangt na aankoop het zogenaamde garan-
tiecertificaat van Woningborg. Een bewijs dat je 
kiest voor een goed project en een betrouwbare 

bouwer. Gaat er iets mis tijdens de bouw, dan 
wordt het voor je opgelost. Je krijgt niet voor 

niets jarenlange garantie.

Nieuwbouwwoningen stijgen sneller in waarde 
dan bestaande woningen. Dat is niet verwonder-
lijk. Je steekt geen geld in overdrachtsbelasting 
of kostbare vervanging van een keuken of bad-
kamer. De waarde van jouw woning is daardoor 

al snel hoger dan je hypotheek.

Daarom een
nieuwbouwwoning

Meer gemak
Meer keuze

Meer kwaliteit Meer financieel voordeel

Meerwaarde
Meer zekerheid

Meer sfeerMeer energiebesparing

De materialen die wij voor de bouw van jouw 
woning toepassen zijn geselecteerd op kwaliteit 

en duurzaamheid. Er wordt gewerkt met  
traditionele materialen, hardhouten kozijnen en 
inbraakwerend hang- en sluitwerk. We leveren 
je woning te allen tijde op inclusief afwerkvloe-
ren en een complete badkamer- en toiletruimte 

(inclusief wand- en vloertegels en sanitair).

73



Je nieuwe huis wordt pas jouw thuis als je het inricht in de stijl 
die bij je past. Om je hierin te helpen, hebben we jouw woning 

ingericht in vier stijlen: puur, klassiek, modern en trendy. 
De makelaar beschikt over een uitgebreide versie van de 3D app 

van jouw woning waarmee je kunt switchen tussen deze  
vier woonstijlen. Kies de stijl die bij jou past en bekijk het  

resultaat. Je zult versteld staan! Zie je jezelf hier al wonen?  
Maak een afspraak bij de makelaar.

Ontdek de stijl die bij jou past

Natuurlijke kleuren & materialen

Organische vormen

Robuust en rechthoekig

Hout en natuursteen

Basiskleur wit

P U U R

Woon in Utrecht
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Hip en kleurrijk

Eigenzinnig

Organische vormen

Gewaagd

Creatief en persoonlijk

T R E N D Y

Strakke lijnen

Metalen accessoires

Functioneel

Gladde oppervlakken

M O D E R N

Nostalgische details

Warme kleuren

Rijke materialen

Statige vormen

K L A S S I E K
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In onze showroom loop je virtueel 
door je nieuwe keuken en 
badkamer. Een unieke beleving!  
Zo ervaar je of de ruimte helemaal 
naar wens is. Heb je wel 
voldoende loopruimte? 

Bevinden alle apparaten zich  
wel binnen handbereik? Is de 
werkhoogte wel goed? Kom het 
zelf testen in het Warenhuys in 
Waardenburg.

Een interactief Warenhuys waar ruim 3.500 m2 aan 
 keukens, badkamers, tegels, woonstijlen en bouwkundige 
opties samenkomen. In de vier stijlgebieden en compleet 
aangeklede stijlhuizen vind je volop inspiratie.

Vraag de makelaar naar ons magazine Kies! 
Het magazine Kies! is opgenomen in de 
kopersmap. Hierin geven we je volop ideeën  
voor het uitbreiden, indelen en afwerken 
van je nieuwe woning. Zo droom je thuis op 
de bank al lekker weg over je nieuwe 
woonplek. 

Inspiratie  
magazine

Beleef je
nieuwe keuken
en badkamer

Laat je 
inspireren in
ons Warenhuys

Woon in Utrecht

76



 

“ Een keuken helemaal 
naar mijn wens 
ingericht”
“In het weekend kook ik graag 
en neem ik hier ook echt de 
tijd voor. Een goede en mooie 
keuken vind ik dan ook erg 
belangrijk. In de showroom in 
Waardenburg heb ik mijn ogen 
uitgekeken. Alle elementen in 
alle varianten zijn ook daadwer-
kelijk aanwezig, zodat je niet 
hoeft te kiezen uit een boekje. 
Je kunt dingen zien en voelen. 
Dat maakt beslissen een stuk 
makkelijker.” Het grote voor-

deel van een  keuken van Van 
Wanrooij is dat je keuken onder 
de Woningborg garantie valt. De 
voorbereidingen voor de keuken 
worden tijdens de bouw al ge-
daan en na oplevering wordt de 
keuken geplaatst. “De plaatsings-
datum hebben we in overleg met 
het Warenhuys op onze eigen 
 planning laten aansluiten. Zo 
hebben we eerst onze tegelvloer 
laten leggen en is daarna de 
keuken geplaatst.”

Karin & John
Getrouwd + 3 kinderen

Keukencheque
Je ontvangt als koper van een van onze
woningen een keukencheque. Deze kan
binnen de aangegeven termijn ingewisseld
worden bij Van Wanrooij keuken, badkamer
& tegel warenhuys in Waardenburg.
De waarde van de keukencheque zal in 
mindering worden gebracht op de aankoop 
van een complete keukeninrichting. Onder 
een complete keukeninrichting wordt 
tenminste verstaan: een keukenblok
(bestaande uit meerdere onder- en eventuele 
bovenkasten), inclusief werkblad(en),
spoelbak, mengkraan, afzuigkap en overige
apparatuur (zoals bijv. een koelkast, oven,
magnetron, vaatwasser).

De keukencheque is geregistreerd op naam van de koper, is niet 
overdraagbaar aan derden en kan niet voor contanten worden 
ingewisseld.
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Jouw woning wordt opgeleverd met 
hoogwaardig sanitair en tegelwerk. 
De wandclosets geven de badkamer en 
toilet een extra luxe tintje. In de badkamer 
is een inloopdouche voorzien. Hierdoor 
loopt het vloertegelwerk mooi door in de 
douchehoek. De badkamer wordt tijdens 
de bouw gerealiseerd en valt onder de 
Woningborg garantie. Hiermee ben je 
verzekerd van een hoge kwaliteit en 
goede afwerking. In de showroom kun 
je het sanitair en de tegels bekijken die 
in je woning worden opgenomen. Onze 
adviseurs helpen je uiteraard ook om je 
badkamer aan te passen aan jouw wensen.

Topkwaliteit 

K L E I N E  U I T B O U W

B A S I S

G R O T E  U I T B O U W

Beleef zelf de extra ruimte van een 
uitbouw. In de showroom kun je 
met een druk op de knop live zien 
hoe de achterpui met 1,2 meter of 
2,4 meter naar achteren schuift. 
Zo kun je de extra ruimte in jouw 
woning perfect ervaren. Ook kun je 
hierdoor een prima beeld vormen 
van de aanbouwen van 3 meter.

sh
o

w
ro

o
m

Ervaar 
jouw ruimte

Tijdens het hele proces van aankoop tot 
oplevering heb je een eigen contactpersoon:       
de kopersbegeleider. Hij of zij houdt je op de 
hoogte van de voortgang van de bouw, maar 
belangrijker nog, de kopersbegeleider denkt 
met je mee over de indeling en uitvoering van 
je woning. 

De kopersbegeleider legt uit wat je geduren-
de het proces kunt verwachten, verwerkt je 
wensen altijd in een tekening en, indien nodig, 
in een aanbieding op maat. Geen mens is  
hetzelfde, dat geldt ook voor een woning.

Kopersbegeleider
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Jouw 
droombadkamer
Elke dag begint en eindigt in de badkamer. Rust en 
comfort in de badkamer is daarom wel zo belangrijk. 
Ga je voor een bad om lekker in te ontspannen? Of 
geniet je van handige dubbele wastafels? Er is keuze 
genoeg om in jouw badkamer je eigen wellness te 
creëren.

Laat je in onze showroom inspireren met uitleg, 
noviteiten en overzichtswanden. Met een QR 
scanner kun je op groot beeldscherm de tegel 
van jouw keuze in een vloer- of wandoppervlak in 
verschillende ruimtes in de woning zien. Combineer 
totdat je jouw ideale (badkamer)tegels hebt 
gevonden.

Laat je
inspireren
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Stappenplan
voor jouw 
woning

bouw

16       Oplevering  
woning

15       Voorschouw 
woning

13          Tijdens de bouw  
blijf je op de hoogte  
via het digitale 
kopersportaal

12   Keuzes maken  
Optielijst 3

11      Keuzes maken  
elektra

9      Start bouw

7      Onherroepelijke 
omgevingsvergunning / 
vervallen opschortende 
voorwaarden

6      Keuzes maken  
Optielijst 1 en 2

8      Notarieel  
transport

3     Bezoek Warenhuys  
voor keuken en  
sanitair/tegelwerk

4     Vervallen ontbindende 
voorwaarden koop- en 
aannemings overeenkomst  
(twee maanden na stap 2) 

5      Gesprek met de kopers-
begeleider, bezoek showroom, 
uitleg van je woning en toegang 
tot het digitale kopersportaal

1   Verkoopgesprek  
bij de makelaar

2     Ondertekenen 
koop- en 
aannemings-
overeenkomst 

21

3

opties

10      Keuzes maken uitvoering 
binnendeuren en 
garnituur via Mijndeur.nl 

aangenaam 
wonen

14      Kijkdagen  
op de bouw

17       Sluiten dossier digitaal 
kopersportaal  
Verhuizen en inrichten. 

  Genieten van je nieuwe thuis!

aankooporiëntatie
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Familiebedrijf Klant
centraal

Meer dan 50 
jaar succesvol

Woningbouw
specialist

www.vanwanrooij.nl

Woon in Utrecht
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Een nieuwe woning kopen is een belangrijke  gebeurtenis in je leven die veel tijd en 

energie vraagt. We vragen je velerlei beslissingen te nemen en veel vragen te 

beantwoorden. Koop je een woning via Van Wanrooij, dan zorgen wij dat je straks 

aan genaam kunt wonen en dat ook de weg ernaartoe aangenaam verloopt.  

In de meer dan 50 jaar dat we bestaan hebben we al vele nieuwbouwwoningen in 

Noord-Brabant, Gelderland en Utrecht mogen realiseren, tot grote tevredenheid 

van onze klanten. We hebben ons ontwikkeld tot een financieel gezonde en 

stabiele speler in de nieuwbouwmarkt. Voor de ca. 350 medewerkers binnen ons 

familiebedrijf staat dagelijks één thema centraal: aangenaam wonen mogelijk 

maken voor jou. Vakmanschap staat daarbij voorop; we worden niet gedreven door 

techniek maar door vragen van onze klanten. Of dit nu is in ons bouw bedrijf, in de 

timmerfabriek, in de ontwikkeling van projecten of bij de verkoop van keukens en 

badkamers. In al onze disciplines willen we jou aangenaam verrassen, want ook dat 

draagt bij tot aangenaam wonen.

Van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling

directie

Van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling in Geffen is  
een familiebedrijf dat al meer dan 50 jaar succesvol 
woningbouw projecten en bedrijfsmatig onroerend  

goed realiseert. 

Zekerheid 
en kwaliteit

Financieel
gezond

Ca. 350
medewerkers

Aangenaamwonen

1.400 koop woningen 
in 2021 
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initiatief   

Van Wanrooij Projectontwikkeling b.v.
www.vanwanrooij.nl

aannemer

Bouwbedrijf van Grootheest B.V.
Argonstraat 26
6718 WT Ede
T 0318 - 41 90 15
mail@grootheest.nl
www.grootheest.nl

architect 

Inbo Rotterdam 
www.inbo.com 

notaris

Notarispraktijk Hagen 
Pastoor Ohllaan 25
3450 AD Vleuten
T 030 - 245 21 00
info@notarishagen.nl
www.notarishagen.nl
  

Van Wanrooij Warenhuys

Van Wanrooij keuken,  
badkamer & tegel warenhuys
Regterweistraat 5 
4181 CE Waardenburg (A2, afslag 16)
T 0418 - 55 66 66
info@vanwanrooij-warenhuys.nl
www.vanwanrooij-warenhuys.nl

groenesteegjes.nl
Dit Woon!magazine is bedoeld om de sfeer en de mogelijkheden van dit project te laten zien. De in dit Woon!magazine 
aangegeven  keuken,  huishoudelijke apparaten en inrichting c.q. aankleding geven een impressie van de mogelijkheden 
en behoren niet tot de  standaard uitrusting van de woning. De juiste positie van elektra/schakelmateriaal, rookmelders, 
afzuigpunten t.b.v. ventilatie e.d. staan op de  verkooptekeningen vermeld en zijn niet in de plattegronden opgenomen. 
Aan de beelden, illustraties,  plattegronden en teksten in dit Woon!magazine kunnen geen rechten ontleend worden.

...dát maakt Van Wanrooij

informatie en verkoop

Brecheisen Makelaars 
Parijsboulevard 2
3541 CX Utrecht
T 030 - 200 36 00
nieuwbouw@brecheisen.nl 
www.brecheisen.nl

Punt Makelaars 
Noorderstraat 8
3512 VX Utrecht 
T 030 - 273 74 64 
nieuwbouw@puntmakelaars.nl  
www.puntmakelaars.nl

De Keizer Makelaarsgroep
Pastoor Ohllaan 2
3451 CC Vleuten
T 030 - 600 82 40
nieuwbouw@dekeizer.nl
www.dekeizer.nl




