NIEUWBOUW PROJECT VALBURG
34 WONINGEN
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WELKOM IN WIECK
Aan de rand van Valburg ontstaat een bijzonder ruim opgezette wijk. Nieuwbouwproject Wieck is
het vervolg op het reeds gerealiseerde Molenzicht en bevat in het totaal 60 woningen en 10 bouwkavels,
verspreid over twee deelplannen. In deze brochure presenteren we deelplan 1, met daarin 34 woningen en
8 bouwkavels. De nieuwe woningen liggen op ruime percelen en rondom worden veel groenvoorzieningen
aangelegd. Ook aan de auto’s is gedacht. Er komt ruim voldoende parkeergelegenheid op zowel eigen
terrein, in parkeerhoven als aan de openbare weg.

WIECK: EEN PRACHTIG
NIEUWBOUWPROJECT IN
EEN GROENE OMGEVING
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Oosterbeek

4

Arnhem

CENTRALE LIGGING
Vanuit Valburg ben je binnen no-time op een aantal
leuke plekken in de omgeving. Hieronder staan een
aantal voorbeelden van de reistijd in minuten per
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WONEN IN ALLE
RUST EN RUIMTE
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OVERBETUWE

VALBURG

Gemeente Overbetuwe is met haar prachtige

Wieck ligt in het sfeerrijke en groene dorpje Valburg,

landschappen en talloze fruitgaarden meer dan de

onderdeel van de gemeente Overbetuwe. Valburg is

moeite waard om te bezoeken. Aan de noordzijde

een ondernemend dorp met zo’n 1700 inwoners op

wordt de gemeente begrenst door de Neder-Rijn,

slechts twee kilometer afstand van Elst. Jonge kinderen

aan de zuidzijde loopt de Waal en de Linge dwars

kunnen er naar basisschool de St. Jacobusschool.

door het gebied heen. Naast al het natuurschoon,

In het dorp staan meerdere (Rijks)monumenten, kerken,

liggen er ook een aantal gemoedelijke dorpen in de

oude boerderijen, molen Nieuw Leven en landgoed

Overbetuwe. Langs de landweggetjes staan in het

De mellard. In de weidse, groene omgeving kun je

voorjaar en zomer kraampjes met seizoensfruit

heerlijk wandelen, fietsen of hardlopen.

fiets, auto of openbaar vervoer beschreven.
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HOTSPOTS
1. Valburg | 2. Elst | 3. Nijmegen | 4. Arnhem

Beuningen

5. Molen Nieuw Leven | 6. Strandpark Slijk-Ewijk
7. Park Lingezegen

3 Nijmegen

zoals kersen, aardbeien, pruimen, appels en peren.
Ben je een liefhebber van bloesem? Dan is het aan te

Beek

raden om in het voorjaar door de gemeente te fietsen of
wandelen. Uitrusten kun je op één van de vele
sfeervolle terrassen.
WIECK

ELST

In Wieck is er ruimte. Ruimte om je kind in alle rust en

In de dorpskern van Elst is van alles te beleven en jij

veiligheid op te laten groeien. Om relaxed thuis te

woont daar op minder dan 10 fietsminuten vandaan.

komen na een lange werkdag en te ontdekken hoe de

Je vindt hier winkels, restaurants, gezellige terrasjes

natuur om je heen bloeit. En natuurlijk is er ruimte

en meerdere supermarkten. Er zijn twee middelbare

voor gezelligheid. Je woont op een prachtige locatie

scholen, voldoende keuze dus voor jouw opgroeiende

die je uitnodigt om naar buiten te gaan.

kinderen. Elst beschikt ook over een eigen treinstation.
Hierdoor zijn de omliggende steden ook met het
openbaar vervoer goed bereikbaar.
NIJMEGEN EN ARNHEM
In Nijmegen en Arnhem zijn diverse winkels,
uitgaansgelegenheden en restaurantjes gevestigd.
Beide steden zijn door de gunstige ligging van Valburg
binnen 20 autominuten te bezoeken. Het hele jaar
door kun je hier evenementen beleven zoals de
Nijmeegse Vierdaagse en optredens in het GelreDome!

DE RUST VAN HET DORP MET
DE STAD BINNEN HANDBEREIK
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IN DE OMGEVING
VAN VALBURG

MOLEN NIEUW LEVEN
Op steenworp afstand staat de monumentale

Dat kan bij Zandziebar. Je vindt hier een vrij toegankelijk

standerdmolen, waar Wieck indirect zijn naam aan

strand, speeleiland voor de kinderen en een kiosk met

dankt. De molen werd in 1750 gebouwd. In 1996 is

terras en de verhuur van de diverse wateractiviteiten

de molen door de Stichting OpNieuw Leven over een

zoals SUB's, waterfietsen, kano's en kajaks. Vanaf het

kleine afstand verplaatst en gerestaureerd. Vrijwillige

terras van Strandclub Watergoed kun je Zandziebar

molenaars stellen de molen wekelijks in bedrijf en dat

zien liggen.

is zeker een bezoekje waard! Vanuit de molen heb je
een fantastisch uitzicht over de Betuwe en kun je een

PARK LINGEZEGEN

blik werpen op de stuwwal uit de ijstijd die de aanzet

Park Lingezegen in Elst is een nieuw landschapspark

vormt tot de Veluwe.

tussen Arnhem en Nijmegen met veel ruimte voor
mens, water, landbouw en natuur. De totale opper-

WIECK GEEFT JE DE
ENERGIE OM EROPUIT
TE TREKKEN

HET STRANDPARK SLIJK-EWIJK

vlakte van Lingezegen beslaat 1700 hectare.

Watergoed is een evenementenlocatie, restaurant en

Het park is opgedeeld in vijf deelgebieden met elk

strandclub in Valburg. Er zijn diverse wateractiviteiten.

een ‘persoonlijke’ accent. Elk jaar komt de Nijmeegse

Ook kun je er quad rijden, worden er allerlei bedrijfsuitjes

Vierdaagse ook door Park Lingezegen.

georganiseerd en wordt deze plek als trouwlocatie
gebruikt. Bij Strandclub Watergoed geniet je op het
terras aan het water van overheerlijke hapjes en
drankjes. Lekker zonnen? Of juist actief bezig zijn?

OVERBETUWE WORDT
DOORKRUIST DOOR VELE
RIVIEREN EN BOOMGAARDEN
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VOGELVLUCHT

WIECK: EEN PRACHTIG
NIEUWBOUWPROJECT IN
EEN GROENE OMGEVING
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SITUATIE WIECK

WELK WONINGTYPE KIES JE?

09
08

03

07

04

06

12 11
17 16 15 14 13

05

Molenstraat

10

01
02

Staart

balk

21

29

20

19

18

28

eken
Vier W

Standerd

27

TWEE-ONDER-EEN-KAPWONINGEN
TYPE E, F & G

Hoekwoningen > Bouwnummers 01, 04, 05, 10, 11 & 17

Bouwnummers 22 t/m 33
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Tussenwoningen > Bouwnummers 02, 03, 06 t/m 09, 12 t/m 16
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TYPE A, B, C & D
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Woningtype A, B, C & D
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Woningtype E, F & G

Molenzicht

Woningtype H

Deelplan 2

VRIJSTAANDE WONING
TYPE H

Woningtype I

Bouwkavels (meer informatie op pagina 68)

Bouwnummers 34

Bouwnummers 18 t/m 21

Pagina 46

Pagina 54

WIECK | VALBURG

11

HOEK- EN TUSSENWONINGEN TYPE A, B, C & D

Impressie bouwnummers 01 t/m 04

TYPE A & B 11 TUSSENWONINGEN

TYPE A & B TUSSENWONINGEN

TYPE C & D HOEKWONINGEN

TYPE C & D 6 HOEKWONINGEN

Deze fraaie tussenwoningen bieden je volop rust, ruimte

Zoek jij een hoekwoning met extra perceelopper-

en licht. Ze hebben een landelijke uitstraling door de

vlakte? Dan is dit woningtype interessant voor jou.

bijzondere langskap. Bouwnummer 7 heeft een tuitgevel

De gemêleerde gevelsteen zorgt voor een frisse en

Inhoud 453 - 500 m3

voor extra ruimte op de bovenverdieping. Door variatie in

hedendaagse uitstraling. Je kunt kiezen voor de variant

Perceel 124 - 263 m2

de gevelkleuren en -details ontstaat er een afwisselend

met een langskap of een dwarskap. De raampartijen

en speels straatbeeld. Ook kun je hierdoor kiezen voor de

aan de zijkant van de woning zorgen voor extra lichtinval.

Woonoppervlak 119 - 129 m

2

woning die helemaal aansluit op jouw smaak.
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HOEK- EN TUSSENWONINGEN TYPE A, B, C & D
01
02
03
04

Impressie bouwnummers 05 t/m 17

Impressie bouwnummers 05 t/m 17

10
09
08
07
06
05
12 11
17 16 15 14 13

21

29

20

19

18

28

27
26

Bouwnummer

1

Type

C

2

4

3

5

6

8

7

9

11

10

12

13

15

14

16

17

25
24

23

N

33

30

D sp

A1

C1

A3

A3 sp

B1

A2

D

C1 sp

A1 sp

A

A sp

A

A1

D sp

Woonoppervlak

126 m

Inhoud woning

480 m3

453 m3

453 m3

500 m3

455 m3

453 m3

467 m3

453 m3

453 m3

455 m3

500 m3

453 m3

453 m3

453 m3

453 m3

453 m3

500 m3

Perceel

263 m2

150 m2

146 m2

258 m2

154 m2

129 m2

129 m2

129 m2

129 m2

226 m2

208 m2

124 m2

124 m2

124 m2

124m2

124 m2

205 m2

22

31

A
2

125 m

2

125 m

2

129 m

2

119 m

2

125 m

2

128 m

2

125 m

2

125 m

2

119 m

2

129 m

2

125 m

2

125 m

2

125 m

2

125 m

2

125 m

2

129 m2

32

34
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Zijgevel

Zijgevel

bouwnummers

bouwnummers

5 en 10.

5 en 10.

Plattegrond bwnr. 2, 3, 5, 6, 7, 13, 14 en 16. De plattegronden van bwnr. 8, 9, 10, 12 en 15 zijn gespiegeld.

Plattegrond bwnr. 2, 3, 5, 6, 7, 13, 14 en 16. De plattegronden van bwnr. 8, 9, 10, 12 en 15 zijn gespiegeld.

TYPE A, B & C1 HOEK- EN TUSSENWONINGEN BEGANE GROND

TYPE A, B & C1 HOEK- EN TUSSENWONINGEN EERSTE VERDIEPING

WIECK | VALBURG

SCHAAL 1:50

SCHAAL 1:50

17

De gootlijn van
type A1 wijkt
af van hetgeen
getekend.

De gootlijn van
type A1 wijkt
af van hetgeen
getekend.

Voorgevel bouwnummer 7.

18

Plattegrond bwnr. 2, 3, 6, 7, 13, 14 en 16. De plattegronden van bwnr. 8, 9, 12 en 15 zijn gespiegeld.

Plattegrond van bwnr. 5. De plattegrond van bwnr. 10 is gespiegeld.

TYPE A & B TUSSENWONINGEN TWEEDE VERDIEPING

TYPE C1 HOEKWONINGEN TWEEDE VERDIEPING

WIECK | VALBURG

SCHAAL 1:50

SCHAAL 1:50

19

De gootlijn van type D wijkt af van hetgeen getekend

20

Plattegrond van bwnr. 1 en 11. De plattegronden van bwnr. 4 en 17 zijn gespiegeld.

Plattegrond van bwnr. 1 en 11. De plattegronden van bwnr. 4 en 17 zijn gespiegeld.

TYPE C & D HOEKWONINGEN BEGANE GROND

TYPE C & D HOEKWONINGEN EERSTE VERDIEPING

WIECK | VALBURG

SCHAAL 1:50

SCHAAL 1:50

21

Plattegrond van bwnr. 1.

TYPE C HOEKWONINGEN TWEEDE VERDIEPING

22
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Plattegrond van bwnr. 11. De plattegronden van bwnr. 4 en 17 zijn gespiegeld.

SCHAAL 1:50

TYPE D HOEKWONINGEN EERSTE VERDIEPING

SCHAAL 1:50

23

IMPRESSIE INTERIEUR HOEK- EN TUSSENWONINGEN

24
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TWEE-ONDER-EEN-KAPWONINGEN TYPE E, F & G

TYPE E, F, & G TWEE-ONDER-EEN-KAPWONINGEN

dwarskap en een symmetrische kap – zodat je echt wat

voor royale lichtinval en goede verbinding met de

TYPE F 4 TWEE-ONDER-EEN-KAPWONINGEN

Zie jij jezelf al thuiskomen in een van deze prachtige

te kiezen hebt bij dit woningtype. De woningen hebben

diepe achtertuin. Je hebt echt volop ruimte en groen

TYPE G 4 TWEE-ONDER-EEN-KAPWONINGEN

en ruimtelijke twee-onder-een-kapwoningen?

een ruime berging en één of twee parkeerplaats op

om je heen. De eerste verdieping heeft 3 slaapkamers

Dit woningtype verschijnt in de kleuren rood, geel en

eigen terrein. Op de begane grond vind je de ruime en

en een complete badkamer. Op de zolderverdieping

Woonoppervlak 148 - 151 m

oranje, waarbij de verschillende kleurtinten van de

lichte woonkamer en keuken. Vanuit de voorzijde heb je

vind je nog een ruime kamer die je naar wens kunt

Inhoud 555 - 573 m3

gevelstenen voor een bijzondere uitstraling zorgen.

een prachtig weids uitzicht op een groengebied. Aan

inrichten en de technische ruimte/wasruimte.

Perceel 277 - 472 m2

Ook is er de nodige variatie in geveldetails – langskap,

de achterzijde zorgen de dubbele openslaande deuren

TYPE E 4 TWEE-ONDER-EEN-KAPWONINGEN

2

26

Impressie bouwnummers 22 t/m 29
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TWEE-ONDER-EEN-KAPWONINGEN TYPE E, F & G

Impressie bouwnummers 25 t/m 29

29

28

27

26

Bouwnummer

22 | 26

23 | 27

24

F

E

E1

25

30

31

28 | 32

29 | 33

E1 sp

G

G sp

148 m2

148 m2

148 m2

563 m3

25

Type

24

Woonoppervlak

23

Inhoud woning

22

Perceel
30
31

N

28

151 m

2

148 m

2

148 m

F1
2

151 m

F1 sp
2

151 m

2

573 m3

555 m3

555 m3

573 m3

573 m3

555 m3

22: 368 m2

23: 292 m2

297 m2

286 m2

277 m2

289 m2

26: 332 m2

27: 324 m2

28: 324 m

563 m3
2

29: 472 m2

32: 290 m2

33: 257 m2

32
33
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30

Plattegrond van bwnr. 24. De plattegronden van bwnr. 23, 27 en 31 zijn gespiegeld.

Plattegrond van bwnr. 24. De plattegronden van bwnr. 23, 27 en 31 zijn gespiegeld.

TYPE E TWEE-ONDER-EEN-KAPWONINGEN BEGANE GROND

TYPE E TWEE-ONDER-EEN-KAPWONINGEN EERSTE VERDIEPING

WIECK | VALBURG

SCHAAL 1:50

SCHAAL 1:50
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Plattegrond van bwnr. 24. De plattegronden van bwnr. 23, 27 en 31 zijn gespiegeld.

TYPE E TWEE-ONDER-EEN-KAPWONINGEN TWEEDE VERDIEPING
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SCHAAL 1:50
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IMPRESSIE INTERIEUR TWEE-ONDER-EEN-KAPWONINGEN
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36

Plattegrond van bwnr. 25. De plattegronden van bwnr. 22, 26 en 30 zijn gespiegeld.

Plattegrond van bwnr. 25. De plattegronden van bwnr. 22, 26 en 30 zijn gespiegeld.

TYPE F TWEE-ONDER-EEN-KAPWONINGEN BEGANE GROND

TYPE F TWEE-ONDER-EEN-KAPWONINGEN EERSTE VERDIEPING

WIECK | VALBURG

SCHAAL 1:50

SCHAAL 1:50
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Plattegrond van bwnr. 25. De plattegronden van bwnr. 22, 26 en 30 zijn gespiegeld.

TYPE F TWEE-ONDER-EEN-KAPWONINGEN TWEEDE VERDIEPING
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SCHAAL 1:50
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IMPRESSIE INTERIEUR TWEE-ONDER-EEN-KAPWONINGEN
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42

Plattegrond van bwnr. 28 en 32. De plattegronden van bwnr. 29 en 33 zijn gespiegeld.

Plattegrond van bwnr. 28 en 32. De plattegronden van bwnr. 29 en 33 zijn gespiegeld.

TYPE G TWEE-ONDER-EEN-KAPWONINGEN BEGANE GROND

TYPE G TWEE-ONDER-EEN-KAPWONINGEN EERSTE VERDIEPING

WIECK | VALBURG

SCHAAL 1:50

SCHAAL 1:50
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Plattegrond van bwnr. 28 en 32. De plattegronden van bwnr. 29 en 33 zijn gespiegeld.

TYPE G TWEE-ONDER-EEN-KAPWONINGEN TWEEDE VERDIEPING
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SCHAAL 1:50
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VRIJSTAANDE WONING TYPE H

Impressie bouwnummer 34 (met aan de linkerzijde toekomstige woningen uit fase 2)

TYPE H VRIJSTAANDE WONING

De open keuken bevindt zich aan de achterzijde, waar

inloopdouche, ligbad en 2 wastafels. De 2 slaapkamers

Wil jij graag ruimtelijk en uniek wonen? Dan is deze

ook de bijkeuken/berging en de technische ruimte/

aan de voorzijde zijn samen te voegen, om er een riante

Woonoppervlak 197 m2 (incl. berging)

royale vrijstaande woning - een echte eyecatcher in

wasruimte ligt. De dubbele openslaande deuren aan de

‘master bedroom’ van te maken. De zolderverdieping

Inhoud 781 m3 (incl. berging)

de wijk – ideaal voor jou! De verschillende tinten rode

zijkant en de achterzijde zorgen voor royale lichtinval

biedt veel bergruimte, maar je kunt hem ook gebruiken

Perceel 438 m2

baksteen en de dwarskap aan de voorkant en zijkant

en goede verbinding met de riante omliggende tuin.

om bijvoorbeeld een hobbyruimte te creëren. Kortom:

geven deze woning een luxe, landelijke uitstraling.

Hier geniet je heerlijk van de rust en het groen.

deze prachtige vrijstaande woning biedt je volop

Er zijn op de eerste verdieping 4 slaapkamers, een

woonruimte en -genot!

TYPE H 1 VRIJSTAANDE WONING

Op de begane grond ligt aan de voorzijde de ruime en
lichte woonkamer met een oppervlakte van bijna 50 m .
2

46
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aparte toiletruimte en een ruime badkamer met

47

VRIJSTAANDE WONING TYPE H

Bouwnummer
Type

H

Woonoppervlak

197 m2 (incl. berging)

Inhoud woning

781 m3 (incl. berging)

Perceel

N

34

438 m2

Plattegrond bwnr. 34

34

TYPE H VRIJSTAAND BEGANE GROND

48
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SCHAAL 1:50
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Plattegrond bwnr. 34

TYPE H VRIJSTAAND EERSTE VERDIEPING

50
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Plattegrond bwnr. 34

SCHAAL 1:50

TYPE H VRIJSTAAND TWEEDE VERDIEPING

SCHAAL 1:50
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IMPRESSIE INTERIEUR VRIJSTAANDE WONING
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SEMI BUNGALOWS TYPE I

TYPE I SEMI BUNGALOWS

De open keuken ligt aan de voorkant van de woning

Deze semi bungalows hebben een fraaie landelijke

en woonkamer aan de achterzijde, direct aan de ruime

Woonoppervlak 106 - 107 m2

uitstraling door de rode gevelstenen en de langskap.

achtertuin. Groot voordeel: de achtertuin ligt aan een

Inhoud 416 - 426 m3

Bouwnummer 18 heeft een afwijkend architectonisch

weiland, zodat je heerlijk geniet van de rust en het

Perceel 223 - 291 m2

element in de voorgevel. De (hoofd)slaapkamer en

weidse uitzicht als je hier zit. Op de verdieping is een

de badkamer bevinden zich op de begane grond.

extra slaapkamer te realiseren en je vindt hier de

Dit maakt het echt een levensloopbestendige woning.

technische ruimte/wasruimte.

TYPE I 4 SEMI BUNGALOWS

54

Impressie bouwnummers 18 t/m 21 + 28 en 29
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Bij bouwnummer 21 en 28 zit hier de zijgevel

SEMI BUNGALOWS TYPE I

21

20

Voorgevel bouwnummer 19 t/m 21
19

18

Bouwnummer

18

19

20

21

I

I1

I 1 sp

I2

Woonoppervlak

107 m2

106 m2

106 m2

106 m2

Inhoud woning

426 m3

416 m3

416 m3

282 m

225 m

223 m

Type

Perceel

2

2

Voorgevel bouwnummer 18

425 m3
2

291 m2

Plattegronden van bwnr. 18 en 20. De plattegronden van bwnr. 19 en 21 zijn gespiegeld.

N

TYPE I SEMI BUNGALOWS BEGANE GROND
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SCHAAL 1:50
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Voorgevel bouwnummer 19 t/m 21

Voorgevel bouwnummer 18

Plattegrond van bwnr. 18 en 20. De plattegronden van bwnr. 19 en 21 zijn gespiegeld.

TYPE I SEMI BUNGALOW EERSTE VERDIEPING
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SCHAAL 1:50
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IMPRESSIE INTERIEUR SEMI BUNGALOWS
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BINNENKLIMAAT

VERWARMINGSINSTALLATIE

De toevoer van lucht wordt geregeld middels

Alle woningen zijn voorzien van een eigen lucht-

zelfregelende ventilatieroosters boven de gevelkozijnen.

water warmtepomp, zodat je helemaal klaar bent

Een vochtsensor op de woonhuisventilator meet

voor de toekomst. In plaats van gas gebruikt deze

continu de luchtvochtigheid van de aangezogen lucht

warmtepomp warmte uit de lucht. De warmte wordt

in de woning. Dit zorgt er automatisch voor dat tijdens

vanuit de buitenunit via een vloeistof (vergelijkbaar

het douchen of koken het systeem overschakelt naar

met koelvloeistof in auto’s) in leidingen naar de

een hogere afzuigcapaciteit.

warmtepomp getransporteerd. Met die warmte wordt
de vloerverwarming op de juiste temperatuur gebracht

Via een app is het onder andere mogelijk om een

en ook het tapwater verwarmd. Het systeem zorgt voor

uitgebreid klokprogramma te maken, ventilatiestanden

een gelijkmatige en aangename temperatuur, de hele

af te stellen en de actuele luchtvochtigheid te bekijken.

dag en nacht door.

De afzuiging is dus zodanig in te stellen dat deze op jou
is afgestemd. Zo heb je altijd het perfecte binnenklimaat!

Optioneel is de warmtepomp te voorzien van koeling.
Zeker tijdens de zomernachten kan dit helpen bij een

COMFORTABEL EN
GEZOND WONEN

Deze bewezen duurzame technieken zorgen, in

goede nachtrust. De gekozen techniek heeft geen

combinatie met de goede gebouwkwaliteit, voor een

nadelen die we kennen van airconditioning, zoals te

optimaal comfort én een laag energieverbruik.

droge lucht en grote temperatuurverschillen.

ENERGIE DOORMIDDEL VAN ZONNEPANELEN
We voelen ons allemaal graag energiek. We weten

Het dak wordt deels voorzien van zonnepanelen.

ook dat het daarbij helpt om voldoende te bewegen

Deze wekken elektriciteit op en zorgen ervoor dat het

en gezond te eten. Maar niet iedereen weet dat ook je

elektraverbruik wordt teruggebracht.

huis kan bijdragen aan een fit gevoel. De basis daarvoor
is een goed binnenklimaat in huis. Factoren als
luchtvochtigheid, temperatuurschommelingen, CO2,
allergenen en stof zijn van invloed op je welzijn en zelfs
je weerstand. Daarom is er bij het ontwerp van Wieck
zorgvuldig aandacht besteed aan deze thema’s.
Te beginnen bij de vloerverwarming. Deze zorgt voor
een zeer constante warmteafgifte gelijkmatig verdeeld
over de woning. Dus geen zware radiatoren met
daarachter de bekende stofnesten. Bijkomend
voordeel: er staan geen radiatoren op plekken waar
je net die ene kast wilde plaatsen. je bent dus optimaal
flexibel in het indelen van je woning. Dankzij de grote
raampartijen komt er veel natuurlijk daglicht binnen
in de woning. Dit bevordert de productiviteit en is van
invloed op het geluksgevoel. Daarbij wordt met goed
geïsoleerd glas de zonwarmte in de zomer

DANKZIJ DE GROTE RAAMPARTIJEN
KOMT ER VEEL NATUURLIJK
DAGLICHT BINNEN IN DE WONING.

buitengehouden, terwijl in de winter de warmte van
de vloerverwarming lekker binnen blijft.
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JOUW WONING ZOALS JIJ HET
VOOR OGEN HEBT

Het kopen van een nieuwe woning is iets wat je niet
vaak doet. Het is dus logisch dat je wilt dat alles perfect
is. Je wilt zelf bepalen hoe jouw toekomstige thuis er
straks uit gaat zien. Om die reden bieden we je de
mogelijkheid om jouw woning in Wieck helemaal naar
eigen wens, smaak en budget te laten afwerken.
Voor de sanitaire ruimten hebben wij een afwerkingspakket samengesteld, zie volgende pagina.
Daarnaast heb je via de aangewezen sanitair- en
tegelshowroom natuurlijk ook altijd alle vrijheid om
je eigen keuzes te maken.

KEUKEN
Standaard zijn er geen keukens opgenomen, maar je
ontvangt bij de woning wel een keukencheque, die bij
de aangewezen keukenshowroom ingewisseld kan
worden. Zij helpen je graag verder om de keuken naar
jouw eigen wensen en smaak samen te stellen.
Daarnaast geven zij advies op maat en weten jouw

DAARNAAST HEB JE OOK
ALTIJD ALLE VRIJHEID OM
JE EIGEN KEUZES TE MAKEN

wensen feilloos te vertalen naar een keuken die zowel
qua gebruik als budget bij je past.

LUXE AFWERKING
De woning krijgt sanitair van Villeroy & Boch (O.Novo
en Architectura), waarbij de douche wordt uitgevoerd
als inloopdouche met draingoot. De kranen zijn van het
merk Hansgrohe.

VLOER EN WANDEN
De vloeren en wanden van de badkamer en het toilet
worden afgewerkt met fraaie vloertegels (33 x 33 cm)
en wandtegels (25 x 33 cm). Je hebt daarbij de
mogelijkheid om te kiezen uit diverse kleuren.
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AFWERKING VAN DE WONINGEN

Exterieur

Afwerking

Kleur

Gevels

baksteen waalformaat

geel
oranje
rood

Buitenkozijnen

hardhout

wit

Voordeuren

hardhout

groen

Terrasdeuren

hardhout

wit

Garagedeuren

staal

grijs

Raamdorpels

aluminium

grijs

Hellende daken

keramische dakpan

roodbruin
leikleur

Platte daken

bitumen

Hemelwaterafvoer woningen

zink

Erfafscheiding voorzijde

haag

Buitenbergingen

verticale houten delen

antraciet/zwart

Interieur

Afwerking

Kleur

Wanden

behangklaar*

Plafonds

spuitpleisterwerk*

wit

Binnendeurkozijnen

plaatstaal met bovenlicht

wit

Binnendeuren

opdek deur

wit

Binnendeurbeslag

aluminium

Vensterbanken

kunststeen

antraciet

* conform verkoopstukken
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BOUWKAVELS

alk

b
art
Sta
35

VERWEZENLIJK JE
DROOMHUIS IN WIECK

36

Een bouwkavel in Wieck biedt je de mogelijkheid om
samen met jouw architect je droomhuis te ontwerpen.

37

Wieck kent enkele kernbegrippen als het gaat om de
te bouwen woningen en de opbouw van de wijk: dorps,
landelijk en eigentijds. Het beeldkwaliteitsplan en het
bestemmingsplan zorgen dat er een samenhangende
wijk ontstaat. Voor ieder kavel is er een kavelpaspoort

38

beschikbaar. Hierin worden de belangrijkste spelregels
samengevat, zoals bijvoorbeeld het bouwvlak en de

42

bouwhoogte. Binnen deze contouren biedt het plan
heel veel ruimte om van jouw huis ook echt jouw

39

droomhuis te maken. Hou je de regie graag in eigen
handen en loop je niet weg voor een uitdaging?
Via de makelaar bemachtig je alle informatie om je
op weg te helpen.

40

Kavelnummer
Oppervlak
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41

35

36

37

38

39

40

41

42

773 m2

667 m2

714 m2

694 m2

625 m2

613 m2

585 m2

637 m2

EEN BOUWKAVEL IN WIECK
BIEDT JE DE MOGELIJKHEID OM
SAMEN MET JOUW ARCHITECT
JE DROOMHUIS TE ONTWERPEN
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MAKELAARS

JANSEN MAKELAARS
T. 0481 373 000
www.jansenmakelaars.nl

TIMMER & TIMMER MAKELAARS
T. 0488 480 948
www.timmermakelaars.nl

ONTWIKKELING

NOVAFORM

Disclaimer
Alle perspectieftekeningen en afbeeldingen in deze brochure geven
een impressie weer en dienen als illustratie. Ondanks alle zorgvuldigheid
die we hebben nagestreefd, kunnen aan deze tekeningen en
afbeeldingen geen rechten worden ontleend. De afbeeldingen
komen van de hand van een illustrator en worden daarom met recht
“artist impressions” genoemd. De werkelijke kleuren van de gevels,
schilderwerk en dakbedekking, e.d. kunnen hiervan afwijken.
De plattegronden in deze brochures kunnen opties bevatten, welke
door de aannemer aangeboden worden. Deze brochure maakt geen
deel uit van de contractstukken. Tijdens een eerste gesprek bij de
makelaar worden de contractstukken van de woning verstrekt. Wij
hebben geprobeerd alle recht-hebbenden van afbeeldingen en
teksten te achterhalen en in te lichten. Als je desondanks denkt dat
een bepaalde vermelding van eigenaar of copyright onjuist of onvolledig
is, kun je altijd contact met ons opnemen. De woonoppervlaktes zoals
vermeld in de brochure en plattegronden zijn bepaald conform de
NEN 2580.
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