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Ons doel is een nieuwe, vertrouwde en gezonde 
leefomgeving creëren. Wij zijn een daadkrachtige 
planontwikkelaar met een focus op projecten die 
juist meer aandacht verdienen. De samenhang 
tussen landelijke en binnenstedelijke locaties is ons 
maatwerk, waarbij wij in co-creatie en op 
innovatieve wijze vitalere plannen maken. Wij 
geloven dat door te luisteren naar alle betrokken 
partijen je veel meer bereikt, waarbij wij samen de 
vergezichten van de toekomst willen maken.

Op weg naar een afgewogen doel, beter voor de 
nieuwe gebruikers, de buurt en de betrokken 
partijen. We bouwen op de fundamenten van 
vroeger, de opvattingen van vandaag en de 
mogelijkheden van de toekomst!



In de waterrijke omgeving van Tull en ‘t Waal is het volop genieten! 

Het is een pittoresk dorp met fraaie boerderijen en boomgaarden,  

een eigen basisschool en een gezellige theetuin. Een prachtige plek 

om bij te komen na een dag hard werken. De ideale plek om de 

kinderen te laten opgroeien met veel natuur om zich heen. 

Tull en ‘t Waal is gelegen aan de Lek. 

Pleziervaart en binnenscheepvaart 

gaan hier prima samen. Als je over 

de dijk vanuit  het naastgelegen 

Nieuwegein het dorp komt 

binnenrijden, voel je de rust 

over je heen komen. Een echt 

vakantiegevoel! De vriendelijke 

gemoedelijkheid die dit dorp 

uitstraalt nodigt uit om je thuis te 

voelen. 

Vele voorzieningen in de buurt 
Door de ideale ligging ten opzichte van 

directe buren Nieuwegein en Houten 

geniet je niet alleen van het dorpse 

leven, maar heb je eigenlijk het beste van 

twee werelden. Nieuwegein biedt een 

groot en modern winkelcentrum en vele 

voorzieningen. Het pittoreske Houten heeft 

een charmante dorpskern met veel horeca 

faciliteiten waar het goed toeven is. Je 

verveelt je in deze omgeving dus nooit! 

omringd door
prachtige natuur

Groen en nog eens groen



vrij wonen in
tull en t waal

Alle ruimte voor uzelf en de kinderen 

Het komt niet vaak voor dat een klein dorp als Tull en ‘t Waal de mogelijkheid heeft tot nieuwbouw. 

Maak gebruik van deze buitenkans en bekijk de verscheidenheid aan woningen en laat je verrassen 

door de verschillende woningtypen. Buitenoever biedt voor ieder wat wils!. Je geniet hier midden 

in de natuur van het gemoedelijke dorpse leven, op steenworp afstand van Utrecht, Houten en 

Nieuwegein. Ideaal! 



tull en t waal
ideaal gelegen
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Afstand tot   

Utrecht  23 50

Nieuwegein  8 21
 

Houten  13 27

IJsselstein  16 30

Vianen  7 33 

Afstand in minuten
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Buitenoever bestaat uit betaalbare 

woningen die compleet afgewerkt 

worden met o.a. vloerverwarming 

op de begane grond, complete 

badkamer met sanitair en tegelwerk 

en openslaande tuindeuren of 

schuifpui naar de diepe achtertuinen. 

Buitenoever is ideaal gesitueerd 

ten opzichte van alle voorzieningen

in Nieuwegein en Houten en via 

de A27 bent u zo op alle andere 

locaties in het land.



Tull en ‘t Waal maakt onderdeel uit van de gemeente Houten. Een levendige gemeente 

die veel te bieden heeft, net als het naastgelegen Nieuwegein. Het charmante Houten 

biedt een groot dorpsplein vol terrassen en authentieke winkeltjes. Terwijl Nieuwegein 

een moderne uitstraling heeft en een groot en modern winkelcentrum heeft. Ideaal als 

tegenhanger voor het gemoedelijke dorpse leven in Tull en ‘t Waal. 

nieuwegein en houten
als goede buur 

Vele voorzieningen in de directe omgeving   



Basisschool op loopafstand
Direct om de hoek van het Buitenoever kunnen uw kinderen terecht op de gezellige basisschool het 
Mozaïek aan de Waalseweg. Maar ook andere basisscholen en het voortgezet onderwijs in 
omliggende plaatsen zijn prima te bereiken vanuit Tull en ’t Waal.



situatie 
buitenoever

Tull en ’t Waal

f
Rij- en hoek-
woningen

b
Twee-onder-een-
kapwoningen
Bouwnummer: 10, 11, 12, 13, 14 en 15

Bouwnummer: 16, 17, 18 en 19

Perceel oppervlakte

Bouwnummer 10:  292 m2 
Bouwnummer 11:  292 m2

Bouwnummer 12:  272 m2

Bouwnummer 13:  273 m2

Bouwnummer 14:  270 m2

Bouwnummer 15:  264 m2

Bouwnummer 16:  110 m2

Bouwnummer 17:  91 m2

Bouwnummer 18:  91 m2

Bouwnummer 19:  107 m2



b
twee onder een       
kapwoningen

Er zijn twee verschillende type twee‐onder‐een‐
kapwoningen in het project. De twee types zijn 
gevarieerd maar duidelijk met elkaar in lijn 
ontworpen.
 
 
Wat deze woningen allemaal gemeen hebben is 
dat zij allemaal beschikken over ruimte en licht. 
Deze woningen beschikken over een zeer riante 
woonkamer aan de achterzijde van de woning 
met standaard openslaande deuren naar de 
riante achtertuin. Dit zorgt ervoor dat de 
woningen zeer licht zijn en u kunt genieten van 
het buitenleven in uw huis. Ook de keuken aan 
de voorzijde van de woning beschikt standaard 
over openslaande deuren. Op de eerste 
verdieping beschikken deze woningen over drie 
slaapkamers en een complete badkamer. De 
tweede verdieping biedt meer dan voldoende 
ruimt om nog eens een of twee slaapkamers te 
realiseren. Woningtype B3 heeft een fraai 
vooraanzicht door de statige dwarskap met een 
dakerker aan de entree‐zijde.  
 
 
De woningen worden energiezuinig uitgevoerd 
inclusief zonnepanelen op het dak. Alle 
woningen beschikken over een eigen oprit met 
een ruime garage, gekoppeld aan de woning. 

Bouwnummer: 10, 11, 12, 13, 14 en 15



b

Begane grond

Woonoppervlak: ca. 126 m2

  

Woonkamer: ca. 33,4 m2

Keuken: ca. 10,4 m2

Slaapkamer 1: ca. 14,3 m2

Slaapkamer 2: ca. 12,7 m2

Slaapkamer 3: ca. 11,8 m2

Badkamer: ca. 5,4 m2

Zolder: ca. 18,9 m2

2 twee onder een       
kapwoning

Bouwnummer: 10, 11, 12, 13 en 14



Tweede verdiepingEerste verdieping

b
2 twee onder een

kapwoning

bad optioneel



b

Begane grond

Woonoppervlak: ca. 141 m2

  

Woonkamer:  ca. 33,4 m2

Keuken: ca. 10,4 m2

Slaapkamer 1: ca. 12,5 m2

Slaapkamer 2: ca. 12,6 m2

Slaapkamer 3: ca. 11,5 m2

Badkamer: ca. 5,8 m2

Zolder: ca. 23,4 m2

3 twee onder een       
kapwoning

Bouwnummer: 15



Tweede verdiepingEerste verdieping

b
3 twee onder een

kapwoning

bad optioneel



f
rij  en  
hoekwoningen

De starterswoningen van Buitenoever bieden u 
alle comfort en ruimte die u nodig heeft. De 
woning heeft een efficiënte indeling met de 
keuken gesitueerd aan de voorzijde van de 
woning. Deze woningen beschikken over 
eenzelfde indeling op de begane grond. De 
woonkamer grens aan de tuin en heeft 
standaard een schuifpui. De ideaal gelegen tuin 
biedt ruim voldoende privacy en de ruimte om 
volop te genieten na een lange werkdag. Op de 
verdieping beschikken de woningen over twee 
ruime slaapkamers en een badkamer met een 
separate bergkast en de opstelling voor de 
wasmachine. De zolder van deze woningen is 
met een vlizotrap te bereiken. 

Ondanks de kleinere afmeting van de woningen 
beschikken deze woningen over een ruim 
perceel. Ideaal voor een starter of startend 
gezin maar ook voor ouderen een mooie plek 
om te wonen.

Door de gebruikte kleuren van de gevelstenen 
heeft het bouwblok een geheel eigen identiteit, 
maar duidelijk met elkaar in lijn ontworpen.  

Bouwnummer: 16, 17, 18 en 19



f
rij  en  
hoekwoningen

Begane grond

Woonoppervlak: ca. 77 m2

 

Woonkamer:  ca. 20,0 m2

Keuken: ca. 7,0 m2

Slaapkamer 1: ca. 12,0 m2

Slaapkamer 2: ca. 8,8 m2

Badkamer: ca. 3,8 m2

Zolder: ca. 8,1 m2

kopgevel
Bouwnummer 

Bouwnummer: 16, 17, 18 en 19

16



Tweede verdiepingEerste verdieping

f
rij  en  
hoekwoningen

kopgevel
Bouwnummer

16



Begane grond
Uitbouw 1,20 meter 

Twee-onder-een-kapwoningen 

Begane grond
Uitbouw 1,20 meter 

Rij- en hoekwoningen 

Begane grond
Uitbouw 2,40 meter 

Rij- en hoekwoningen 

Begane grond
Uitbouw 2,40 meter 

Twee-onder-een-kapwoningen 

Opties

Buitenoever

opties type b opties type f

De hier afgebeelde plattegronden geven een indicatie van de 

mogelijkheden die er zijn om uw woning naar uw wens aan 

te passen. In de kopersmap staan de opties per woningtype 

benoemd. Na aankoop van uw woning heeft u de mogelijkheid 

om alle opties te bespreken met de kopersadviseur.



 
        kinderen veilig op kunnen  groeien
De ideale plek waar uw  



uw sanitair
en tegelwerk

Zijn standaard  voorzien

Iedere woning wordt compleet afgewerkt met sanitair en 

tegelwerk. Deze zijn natuurlijk geheel aan uw eigen smaak 

aan te passen. Er is veel mogelijk; bespreek uw specifieke

wensen en mogelijkheden met de makelaar.



Voordelen op alle fronten!

Als je voor nieuwbouw kiest, dan kies je voor een woning 

die helemaal bij je past en je voordeel oplevert in kosten 

en maandlasten!

kiezen voor
nieuwbouw Comfort

De woning is optimaal geïsoleerd tegen kou, 

hitte en geluid. En dat geeft een comfortabel 

gevoel.

Duurzaamheid
De woning is geïsoleerd met hoogwaardige 

materialen en wordt duurzaam verwarmd 

waardoor de CO2-uitstoot veel lager is dan 

bij een bestaande woning. 

Besparing
De woning is goed geïsoleerd en daardoor 

bespaar je aanzienlijk op je energierekening.

Flexibiliteit
Je kunt je woning geheel naar eigen inzicht 

aankleden en wijzigen. Een badkamer en 

keuken kun je naar eigen wens inrichten 

en tevens zijn indelingsvarianten mogelijk.

Voordeel
Je betaalt namelijk geen overdrachtskosten, 

makelaarskosten, taxatiekosten en kosten 

voor de transportakte.

Gemak
Alles aan jouw woning is nieuw, zo heb je de

eerste jaren geen of nauwelijks onderhoud. 

Lagere maandlasten
Je betaalt minder rente voor je hypotheek 

en ook je energierekening is meestal lager 

dan bij een bestaande woning. 

Veiligheid
Het moderne hang- en sluitwerk en de eisen 

van het politiekeurmerk zorgen ervoor dat 

de kans op inbraak kleiner is.

Ruimte
De woning voldoet aan de eisen van het 

bouwbesluit. Plafonds en deuren zijn hoger, 

ruimten voldoen aan minimale afmetingen 

en de trappen zijn minder steil.

Een waardevaste toekomst
Ook in deze tijd is een nieuwbouwhuis een 

goede investering waarbij op lange termijn 

meestal de waarde toeneemt.



Disclaimer

Aan de informatie in deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. 

De getoonde beelden zijn impressies. Niets uit deze brochure mag gebruikt

en/of worden vermenigvuldigd zonder toestemming van de opdrachtgever.

www.buitenoever.nl

 

Verkoopinformatie Ontwikkeling

voor meer
informatie

Neem contact op!

De Keizer Makelaarsgroep  
030-600 82 40
nieuwbouw@dekeizer.nl
www.dekeizer.nl

Brecheisen Makelaars
030-200 36 00
nieuwbouw@brecheisen.nl
www.brecheisen.nl

HBC Planontwikkeling
0182-38 90 38
info@hbcplanontwikkeling.nl
www.hbcplanontwikkeling.nl


	Nieuwe bladwijzer



