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BUITEN WONEN
MET ALLES
BINNEN BEREIK
Zo’
n plek waar het lijkt alsof de Randstad niet bestaat.
Zo’
n plek waar je in tien minuten naar drie verschillende plaatsen fietst.
Zo’
n plek waar de duurzame toekomst al begonnen is.
Zo’
n plek waar je groen en water ziet als je om je heen kijkt.
Zo’
n plek waar kavels groter zijn dan je gewend bent.
Zo’
n plek waar scholen en winkels in de buurt zijn.

Zo’
n plek is Buyten. Kom binnen!
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WONEN IN BUYTEN, WELKOM!

WILDERSZIJDE, DE WIJK
VAN DE TOEKOMST
Nu nog is het een klein stukje niemandsland. Grasland, verscholen tussen
Bergschenhoek, Berkel en Rodenrijs en Rotterdam-Noord. Over tien jaar is
het een wijk: Wilderszijde. Een wijk waar je kunt leven, sporten, recreëren,
studeren en boodschappen doet. Met het deelplan ‘Buyten’ heeft Wilderszijde
al een vliegende start gemaakt. Fase 1 en 2 zijn een groot succes geworden.
Daarom gaat fase 3, alweer de laatste fase, van start: met de ontwikkeling
van een gevarieerd palet aan tweekappers. Voor iedereen die graag ‘Buyten’
woont maar wel dicht bij alle voorzieningen van drie plaatsen tegelijk.
Door de opzet in afwisselende deelplannen zoals Buyten, voelt Wilderszijde
dorps, kleinschalig en intiem aan. Het is alsof je buiten woont, maar wél met
alle voorzieningen in de buurt. En de stad Rotterdam op fietsafstand!
Wilderszijde wordt geen ‘gewone’ wijk. Al was het maar omdat het de eerste
uitbreiding is voor Lansingerland, de gemeente die is ontstaan door de
samenvoeging van Bergschenhoek, Berkel en Rodenrijs en Bleiswijk.
De ambities van de gemeente liegen er niet om: de wijk moet
toekomstbestendig worden, met duurzame woningen en een
‘klimaatadaptieve’ buitenruimte. Daarom zijn er straks geen gasleidingen in de
wijk. Op energiegebied worden de woningen in fase 3 met de zogenaamde
BENG (Bijna Energie Neutraal gebouw) normering gebouwd. Met de
eventuele plaatsing van zonnepanelen op daken is al rekening gehouden.
En bij een hevige regenbui staan straten niet meteen blank, maar vindt het
regenwater direct zijn weg naar beneden door de speciale verharding.
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Zo' n plek waar het lijkt alsof de Randstad niet bestaat.
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Zo' n plek waar kavels groter zijn dan je gewend bent.

Een mix van buurten

Alles bij de hand

Het aantal van 2500 tot 3000 woningen moet in 2030

Buiten, en toch is alles dichtbij. In Wilderszijde is al ruimte ingetekend

zijn gerealiseerd. Als het eenmaal zover is, bestaat

voor winkels, om je dagelijkse boodschappen om de hoek te kunnen

Wilderszijde uit een gevarieerde mix van buurten.

doen. Drie basisscholen krijgen er een plek. Twee middelbare scholen,

Allemaal met een andere opzet, maar ook allemaal

Wolfert Lyceum en Melanchton Bergschenhoek, staan er al, en een

herkenbaar als onderdeel van een groter plan. En

derde is in aanbouw. Ook is er een sporthal en een moskee, en staat

wat opvalt: dorpse verschijningsvorm in de zuidelijke

het gemeentehuis van Lansingerland aan de rand van deze nieuwe

randstad en compact georganiseerd.

wijk. En wat er niet in eigen wijk te vinden is, is er op korte afstand in
Bergschenhoek, Berkel en Rodenrijs en Rotterdam. Dorps wonen met

Er is meer ruimte voor natuur en water. In aparte
speelstraten kunnen kleintjes ongestoord ravotten.
Voor de buurt zijn er ontmoetingsplekken, zoals
pleinen. Door het vele openbaar groen en de grote
tuinen van de woningen komt Wilderszijde straks
heel natuurlijk over. Ook dat versterkt het gevoel van
‘buiten’ wonen.
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de stad om de hoek: hoe vaak krijg je die kans in de Randstad?
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HOE IDEAAL
MOET JE NIEUWE WIJK
GELEGEN ZIJN?
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Waar nu nog Bergschenhoek eindigt, begint straks Wilderszijde. Met een ligging in
de oksel van de N472 (de Boterdorpseweg) en de N209 sluit de wijk logisch aan op de
bestaande bouw van Bergschenhoek. Eén blik op de kaart en je ziet dat Wilderszijde
heel centraal ligt. Ook buurdorp Berkel en Rodenrijs is vlakbij.
Twee dorpen met veel winkelvoorzieningen die op fietsafstand zijn. Daar is al rekening
mee gehouden: de Boterdorpseweg krijgt op drie plaatsen een oversteekmogelijkheid.
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In een toekomstbestendige wijk als Wilderszijde is elke bestemming
ook eenvoudig met het openbaar vervoer te bereiken. Metrostation
Rodenrijs ligt op 800 meter. Van daaruit is het bijvoorbeeld nog maar
9 minuten naar hartje Rotterdam. Steden als Delft en Zoetermeer zijn
hooguit een kwartiertje met de auto. Dichter bij huis zijn daarnaast de
buurdorpen goed te bereiken met de fiets.
Ook de stad Rotterdam is niet ver weg. Het zuidelijkste puntje van
Wilderszijde grenst straks bijna aan Rotterdam-Noord. Stadswijken
Schiebroek en Hilligersberg liggen aan de overzijde van de N209.
Vakantievierders staan in tien minuten op Rotterdam The Hague
Airport. De A13 en de A20 liggen letterlijk om de hoek. Met de A16
(Groene Boog) als nieuwe verbindingsweg tussen beide wegen krijgt
de bereikbaarheid een boost.
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FASE 3

Zoveel recreatiemogelijkheden dichtbij huis
Natuurlijk is het niet alleen maar stad en snelweg in de omgeving.
Een paar kilometer verder, in de richting van Delft, begint de natuur rond
de Ackerdijckse Plassen en de Schie. Het is zo’n stukje Nederland waar een
opvliegende reiger de grootste rustverstoorder is. Een paar kilometer de
andere kant op vind je nog meer natuur, met het Hoge Bergse Bos en het
Lage Bergse Bos.
En water is er ook al in overvloed: de Rotte slingert er, uitmondend in
de Rottemeren die weer vlakbij de Zevenhuizerplas ligt.
Recreatiemogelijkheden genoeg in je aanstaande ‘achtertuin’.
Die combinatie van voorzieningen in een straal van amper 10 kilometer is
eigenlijk wel heel bijzonder. Winkelen, sporten, studeren of recreëren: het kan
allemaal vlakbij. Dat maakt Wilderszijde tot zo’n plezierige plek om te wonen.
Nu en in de toekomst.
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FASE 1, 2 EN 3
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DE ARCHITECT AAN HET WOORD

‘EEN EIGENTIJDSE
INTERPRETATIE VAN HET
KLASSIEKE TUINDORP’
Uit Naaldwijk komt het architectenbureau dat aan de basis van Buyten
staat, een goede 20 kilometer verderop. Toch moet de kennismaking
met Bergschenhoek voor John Chan van Wubben Chan Architecten
hebben gevoeld als thuiskomen. Net als het Westland - waar Naaldwijk
toebehoort - is ook Bergschenhoek een echte glastuinbouwgemeente.
‘Al heeft Bergschenhoek zich de laatste jaren wel ontwikkeld van
tuindersdorp naar tuindorp’, wijst hij op de nieuwbouwprojecten van
de laatste jaren.

aangepaste dakvorm
groene wijk
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plantenbak aan het raam
kindvriendelijk

kleursteen rood

(LINKS) JOHN CHAN, (RECHTS) ERNST VERBOOM

‘Rust in het plan’
Daarom koos John voor een 2020-upgrade van het
klassieke tuindorp. ‘Gebleven is de eenheid, die rust
in het plan brengt. Maar het is meer een eigentijdse
interpretatie geworden. Voor het metselwerk hebben we
drie kleuren gekozen. Ook zijn er twee typen dakpannen,
beide in een grijstint, waar zonnepanelen in lijken te
verdwijnen. Ik heb verfijnde elementen laten terugkeren,
zoals mee-ontworpen schoorstenen, de roedeverdeling in
de ramen en de profilering van de goten. Voortuinen zijn
groot, her en der komt een plantenbak te hangen.
Dat draagt allemaal bij aan de sfeer van Buyten.’
‘Trots op de wijk’
“Leuk detail: Wilderszijde wordt de eerste echte

Het moet voor een architect elke keer weer een

‘Lansingerlandse’ wijk, de wijk van de toekomst,” na

bijzondere ervaring zijn, om het ontwerp van de tekentafel

de samenvoeging van de Bergschenhoek met buren

(of de computer tegenwoordig) in het echt te zien.

Berkel en Rodenrijs en Bleiswijk. Dat tuindorp werd

Ook al heet die architect John Chan, en heeft hij al de

ook de inspiratie voor de architectuur van Buyten. Die

meest uiteenlopende projecten op zijn naam. ‘Ik weet nu

tuindorpen ontstonden aan het begin van de vorige

al zeker dat ik heel trots ben als de wijk er straks staat.

eeuw. Groene wijken aan de randen van steden, waar

Je hebt weleens van die wijken waar de architectonische

de woonomstandigheden stukken beter waren dan in de

diversiteit te groot is. Daar ben ik niet echt een liefhebber

stad. Als architect kan John Chan nog altijd waardering

van. Buyten straalt eenheid en rust uit.’

voor het woonconcept opbrengen.
Over Wubben Chan Architecten
Wubben Chan Architecten uit Naaldwijk is een bureau
met veel ervaring in de woningbouw, variërend van
laagbouw tot en met appartementen. Projecten zijn
te vinden in het Westland, maar ook in Heemstede,
Blaricum en Vleuten. Onder hetzelfde dak bestaat ook
Wubben Chan Engineering, nauw samenwerkend met
‘Een tuindorp heeft een dorps karakter. Het is kleinschalig,

de architecten om dat wat er is getekend ook kant en

er zit samenhang in de architectuur, er zit een mooie

klaar uit te werken voor de uitvoering. Dat gebeurt met

overgang in de erfafscheidingen die altijd groen zijn.

de modernste computertechnieken en bijbehorende

Een tuindorp is een beetje romantisch. In de vroegere

software, waaronder BIM (Bouw Informatie Model),

tuindorpen was er echter vrij weinig ruimte voor

3D-animaties en virtual reality.

individualiteit. Bijvoorbeeld: metselwerk in maar één kleur.
Dat vinden we tegenwoordig iets te saai.’
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Leef, woon, geniet in Lansingerland

M O G E L I J K T O E K O M S T I G S T R A AT B E E L D
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WONEN IN BUYTEN, WELKOM!

BUYTEN,
DE STIJLVOLLE AFTRAP
VOOR WILDERSZIJDE
Het is het eerste plan dat vorm krijgt in Wilderszijde:
Buyten. Een plan van 144 woningen in totaal, verdeeld
over een drietal fasen. Met Buyten krijgt Wilderszijde
een aftrap in stijl. De buurt bestaat uit koopwoningen
in de vrije sector waarbij fase 3 uit 24 twee-onder-eenkapwoningen bestaat.
Met de ruime kavels per woning komt Buyten straks
heel groen over. Ook omdat de wijk autoluw van
opzet is. Eenrichtingsverkeer houdt het overzichtelijk.
Straten worden niet ontsierd door een overdaad aan
geparkeerde auto’s. Elke rijwoning heeft straks een
parkeerplek in een parkeerhof. De twee-onder-eenkapwoningen en de vrijstaande woningen hebben
parkeerplaatsen op eigen terrein. Da’s nog eens fijn
spelen voor de kleintjes. Die krijgen in een wijk met
zoveel natuur toch al een heerlijke tijd.
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Wonen naar je eigen idee

Modern ontmoet klassiek in Buyten

De twee-onder-een-kapwoningen zijn er in drie maten.
Bij de grootste tweekappers heb je nog meer inspraak in
hoe je woning eruit komt te zien.

Naar welke woning je voorkeur ook uitgaat: het beeld
van Buyten is dat van een wijk met uitstraling.
Een hoogwaardige uitstraling. De architectuur is modern
met klassieke stijlelementen. Het kleurpalet is typisch
Hollands. Materialen zijn niet alleen degelijk en duurzaam,
maar ook gewoon mooi.
En met verschillende liggingen kun je een woning kiezen
die voor jouw de ideale oriëntatie op de zon heeft.
Ook in de uitvoering staat Buyten model voor het
toekomstige Wilderszijde. Het is een deelplan dat is
ontwikkeld met het oog op de toekomst. Een toekomst
waarin we zuiniger met fossiele bronnen omgaan.
Een toekomst waarin het klimaat misschien wel grilliger is
dan we nu gewend zijn.

type Buytenhof
Enquête onder toekomstige bewoners

Eén ding is zeker: in Buyten vind je een woning die
helemaal op je wensen is toegesneden. Al bij de
ontwikkeling is rekening gehouden met wensen
van toekomstige kopers. Diverse enquêtes onder
belangstellenden heeft team Buyten een goed zicht
gegeven op hoe een woning in Buyten eruit moet zien.
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DUURZAAMHEID EN ENERGIE

ONBEZORGD
WONEN VOOR NU
EN VOOR STRAKS
Terecht dat je niet alleen kijkt of je toekomstige woning er leuk uitziet. Of dat de
buurt je aanspreekt. Duurzaamheid is een belangrijk selectiecriterium geworden
als je op zoek bent naar een ander huis. In dat geval hoef je je in Buyten geen
zorgen te maken. Ook voor team Buyten stond duurzaamheid voorop bij de
planvorming. Zo voldoet je woning aan BENG (Bijna Energie Neutraal Gebouw)
en kom je in de wijk straks geen gasleidingen tegen.

Zonnecellen
Zonnecellen
optioneel
Zonnecellen

Balansventilatie
Balansventilatie

Omvormer
Omvormer
Douche warmte
Douche warmte
terugwinning
terugwinning

Extra
Extra
isolerende
isolerende
beglazing
beglazing

Bediening met
Bediening met
kamerthermostaat
kamerthermostaat

Voorraadvat
Voorraadvat
warm water
warm water

Vloerverwarming en
Vloerverwarming en
vloerkoeling
vloerkoeling

Warmtepomp
Warmtepomp
Warmte- en
Warmte- en
koudeopslag in
koudeopslag in
de bodem
de bodem

Comfortabel verse
Comfortabel verse
lucht in huis
lucht in huis
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Warm in de winter
Warm in de winter
koel in de zomer
koel in de zomer

Energie
Energie
opgewekt uit
opgewekt uit
zonnecellen
zonnecellen
(optioneel)

Ruim voldoende
Ruim voldoende
warm water
warm water

Met een heel scala aan maatregelen
zorgen we ervoor dat je je nú - en ook
later - geen zorgen hoeft te maken over de
energierekening. De klimaatinstallaties van
alle woningen in Buyten zijn gebaseerd op
het concept van Klimaatgarant.
Dat betekent: maximaal comfort, minimaal
energieverbruik - en dus lagere woonlasten.
Warmte uit de grond
Maar hoe kom je nu aan warmte voor de
verwarming van je huis en voor het warme
water om te douchen? Die warmte halen
we uit de grond, met een WKO-systeem:
warmte- en koude-opslag. Het enige wat
ervoor nodig is om de woning te verwarmen
is een warmtepomp en elektriciteit.
Die pomp houdt het ‘s winters niet alleen
aangenaam warm in huis, je kunt in de
zomer ook koelen.

Mmm... vloerverwarming!
Dat gebeurt via vloerverwarming en
-passieve koeling op de begane grond en
1ste verdieping. Daardoor ben je verzekerd
van een aangenaam binnenklimaat met een
constante temperatuur in huis.
De elektriciteit die nodig is om de
warmtepomp te laten verwarmen en warm
water te maken zou je eventueel zelf kunnen
opwekken door optioneel zonnepanelen op
het dak te plaatsen. Daar is in het ontwerp
trouwens al slim rekening mee gehouden.
De kleur dakpan laat de zonnepanelen
visueel bijna verdwijnen. Aan de verwarming
met de warmtepomp heb je geen omkijken.
Ook letterlijk niet. Stel de thermostaat in op
de temperatuur die je comfortabel vindt en
laat ‘m daar op staan. Via vloerverwarming
gaan veranderingen in temperatuur immers
heel langzaam.

En nog meer voordelen
Trouwens, verwarmen met een warmtepomp en vloerverwarming
(en koeling) is niet alleen maar uit milieu-oogpunt aantrekkelijk.
Hinderlijke radiatoren bijvoorbeeld die altijd in de weg staan in
je interieur zijn er niet meer bij. Het huis verwarmen via de vloer
heeft ook als voordeel dat het binnenklimaat gelijkmatiger is.
En dat gebeurt zonder luchtstromen die meteen allerlei stof
laten rond dwarrelen. In zo’n woning is de kans op allergieën of
aandoeningen aan de luchtwegen een heel stuk kleiner.

JE WONING KRIJGT
VAN GPR GEBOUW
GEMIDDELD EEN 8!
Hoe duurzaam is een woning in Buyten nu echt? Dat toont GPR

Gebouw
aan, een
berekening die alle factoren meeneemt die met
Wilderszijde Buyten » rijwoning-tussenwoning
» Standaard
Rijwoning
Aanpassingen tegen energieverlies
GPR Gebouw© 4.3 » Nieuwbouw Woongebouwen
die duurzaamheid te maken hebben. Die factoren zijn verdeeld
Dat zijn niet de enige aanpassingen om energieverlies te beperken.
over vijf thema’s: energie, milieu, gezondheid, gebruikskwaliteit en
Je komt bijvoorbeeld ook een optimaal geïsoleerde woningschil
toekomstwaarde. Als alles wat ook maar van belang kan zijn voor
tegen. Het glas in de kozijnen is geen dubbel glas, maar heeft zelfs
Resultaten
drie lagen. Warmte die normaal gesproken verloren gaat tijdens het
de duurzaamheid wordt meegewogen, rolt er een eindcijfer uit die
Resultaten
douchen of het ventileren, winnen we terug. Al die verschillende
berekening. In het geval van Buyten: een prachtige 8 gemiddeld!

maatregelen dragen ertoe bij dat je straks een woning hebt die
amper energie verbruikt. En ook optimaal geventileerd is.
Energie
Wilderszijde Buyten » rijwoning-tussenwoning » Standaard Rijwoning
Daarvoor heb je een balansventilatie-unit
GPR met
Gebouw©warmteterugwinning
4.3 » Nieuwbouw Woongebouwen
In GPR Gebouw staat voorop dat onnodig energieverbruik moet
in huis. Die zorgt voor verse lucht in huis, dag en nacht.
worden voorkomen en dat zo mogelijk alternatieve energiebronnen
10
worden toegepast. Alle woningen worden in de basis uitgevoerd

9
Wat kost investeren in duurzaamheid?Resultaten
Wilderszijde
Buyten
»
rijwoning-tussenwoning
»
Standaard
Rijwoning
8
Afhankelijk van de keuze die je maakt, koop óf huur je de
GPR Gebouw© 4.3 » Nieuwbouw Woongebouwen
Resultaten
warmtepompinstallatie. Bij aankoop van een twee-onder-een-kap 7
is de warmtepomp al inbegrepen in de prijs. Voor het onderhoud 6
5
maak je zelf elk jaar een afspraak met een installateur. Als je voorkeur
Resultaten
uitgaat
naar een
huurRijwoning
je de warmtepomp. 4
Wilderszijde
Buyteneengezinswoning,
» rijwoning-tussenwoning dan
» Standaard
Gebouw© 4.3 » Nieuwbouw
Woongebouwen
Het GPR
huurcontract
dat
je
daarvoor afsluit, is inclusief de kosten voor3
Resultaten
10
2
het jaarlijks onderhoud.
9

met een warmtepomp waarmee de woning verwarmd als gekoeld
kan worden.
Milieu
Ook kijkt GPR Gebouw naar de materialen in een gebouw. Belasten
die het milieu niet onnodig? En kunnen ze worden hergebruikt?

1

0
Zo heb
je de zekerheid dat de installatie altijd optimaal functioneert.
Resultaten
7
Wilderszijde Buyten » rijwoning-tussenwoning » Standaard Rijwoning
En zo weet je ook voor vele jaren vooruit wat je kwijt bent aanambitie
GPR Gebouw© 4.3 » Nieuwbouw Woongebouwen
Resultaten
6
10 van alsmaar stijgende energieprijzen.
energie, zonder dat je last hebt
5
9 eigenaar te worden? Dat kan.
Vind je het toch prettiger om zelf
score
4
8 zelf verantwoordelijk voor jaarlijks
In dat geval ben je uiteraard ook
3
Resultaten
7
onderhoud.
2
Resultaten
6

Gezondheid

8

10
9
8
7
6
5
4
3
2

Een gebouw moet ook gezond zijn voor de gebruiker: voldoende
frisse lucht en ventilatie en veel daglicht.

Energie

Gebruikskwaliteit
Milieu*

Gezondheid

Gebruikskwaliteit

Toekomstwaarde

Een gebouw moet doen waarvoor het is ontworpen. En het moet

niet alleen functioneel zijn, maar ook goed toegankelijk.
10
1
5
Zó duurzaam9 is je nieuwe woning
Proceskwaliteit
0
Welke impact8 heeft een nieuwe4woning eigenlijk op het milieu?
Toekomstwaarde
3
ambitie
Ook op die vraag
krijg je in Buyten
een helder
antwoord. Informatie Milieu; gebruikte databasesversies Milieuprestatieberekening: productendatabase SBK: 2.3 basisprocessendatabase SBK: 1.1.6
7
Verder is het van belang of een huis of een ander gebouw later
over de toegepaste
materialen 2in je woning is terug te vinden in
6
eenvoudig kan worden aangepast als de eisen veranderen.
1
het materialenpaspoort
van Madaster.
De hoeveelheid
beton die is
score
5
0
gebruikt. Het4soort hout en de hoeveelheden.
Oppervlaktes
aan glas.
Energie
Milieu*
Gezondheid
Gebruikskwaliteit
Toekomstwaarde
NB. woningen zonder kopersopties
En nog veel meer.
Daarmee
heb
je
met
het
materialenpaspoort
inzicht
3
ambitie
in het materiaalgebruik
van je woning.
2
Proceskwaliteit
1
0

ambitie

score

Energie

Milieu*
Gezondheid
Gebruikskwaliteit
Toekomstwaarde
Milieu; gebruikte databasesversies Milieuprestatieberekening: productendatabase SBK: 2.3 basisprocessendatabase SBK: 1.1.6

Proceskwaliteit
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DUURZAAMHEID EN ENERGIE

EEN WIJK DIE
REKENING HOUDT
MET HET KLIMAAT
VAN MORGEN
De duurzaamheid van een woning heeft

Doe er ook zelf iets aan

niet alleen te maken met allerlei slimme

In Buyten bestaat een relatief groot deel van

energiebesparende maatregelen. Of met het

de wijk uit natuur. Ook tuinen zijn groter dan

gebruiken van alternatieve energie, zoals warmte

gemiddeld. Als het een keer plenst, heeft water

uit de grond. Een duurzame woning is ook

daardoor meer mogelijkheden om weg te lopen.

berekend op het klimaat van morgen. We weten

Ook zelf kun je bijdragen aan die klimaatadaptieve

allemaal dat extreme weersomstandigheden vaker

opzet. Denk eraan om bij de aanleg van de tuin

voorkomen. Regenbuien bijvoorbeeld die in korte

niet alleen maar voor tegels te kiezen, maar ook af

tijd straten blank zetten. Niet in Buyten. Jouw wijk

te wisselen met gras en andere begroeiing.

wordt ‘klimaatadaptief’.

En als we toch voor bestrating moeten kiezen,
dan kiezen we voor speciale waterdoorlatende

Klimaatadaptief betekent dat er alvast is

tegels. Al die maatregelen dragen ertoe bij dat je

voorgesorteerd op hoosbuien die we ook in

niet bang hoeft te zijn voor natte voeten!

Nederland steeds meer zien. In veel wijken kan
de riolering zoveel water in korte tijd niet aan.
Dat heeft niet alleen maar met de afmetingen
van de afvoeren en de rioolbuizen te maken. Het
probleem in veel wijken is dat er te veel steen
als ondergrond ligt. Daardoor vindt regenwater
minder snel haar weg naar de bodem.
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WIL JE OOK
MEER
‘HUISDIEREN’
IN BUYTEN?
Als je een beetje rekening houdt met de inrichting van je tuin, doe je
vogels, egels, bijen en andere insecten een groot plezier. Die hebben
het niet altijd makkelijk in de nieuwbouwwijken van tegenwoordig.
Iets doen voor de natuur kan al met heel

Of boek een egelhotel!

eenvoudige middelen. Bijvoorbeeld door niet

Bovendien zijn egels welkome aanwinsten in de

alleen maar voor gras en verharding te kiezen.

tuin. Ze zorgen voor een natuurlijk evenwicht in

Dieren zoeken graag beschutting tussen de

de tuin, door zich tegoed te doen aan een teveel

planten en de struiken. Hou de begroeiing

aan slakken en rupsen. In de keurig aangeharkte

daarom gevarieerd. Een stukje hoog, een stukje

tuintjes in nieuwbouwwijken is het niet

laag en iets ertussenin. Dieren waarderen het ook

eenvoudig voor een egel om een goed plekje

als er het hele jaar door - of in ieder geval drie

voor de winter te vinden. Die egel heeft liever

seizoenen - iets te ‘halen’ valt in de tuin, zoals de

een wat rommelig struikgewas als omgeving.

bloemen of vruchten van planten. Een haag is

Gelukkig is er een alternatief: het egelhotel.

voor veel vogels een favoriet verstopplekje. En

Zo’n egelhotel is een plek waar egels droog en

een rommelhoekje in de tuin is weer een ideale

beschut aan hun winterslaap kunnen beginnen.

hangout voor een egel in de winter.
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TWEE ONDER EEN KAP WONING

28

BUYTENHOF

29

TWEE-ONDER-EEN-KAPWONING, BUYTENHOF

DE LUXE VAN
HALFVRIJSTAAND
WONEN
Het is nét die woningupgrade waar veel woningkopers van
dromen: een twee-onder-een-kapwoning. Halfvrijstaand
wonen. Meer ruimte. Meer privacy. Ook die mogelijkheid
bestaat in Buyten. Maar liefst drie slaapkamers heb je
standaard al tot je beschikking.
Stijlvolle woningen zijn het, twee aan twee. Hoog ook, met
een nok die tot 11 meter hoogte reikt. Daarmee is meteen de
ruimte binnenin verklaard. De woonkamer met de open keuken
is 46 vierkante meter groot. Van de drie slaapkamers op de
eerste etage zijn er twee extra ruim. Ook de badkamer biedt
alle gelegenheid om er een privé-wellness van te maken.
En dan is er ook nog een tweede verdieping. Die is verrassend
groot, zodat je daar je eigen ideeën voor de indeling op kunt
loslaten. Voor een aparte ‘werkplek’ voor de warmtepomp
is al gezorgd. Aan weerszijden van de tweekappers staat de
vergrootte berging. Ruim genoeg voor een stel fietsen, het
tuingereedschap en andere zaken.
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BUYTENHOF

KENMERKEN

• Ruime kavels vanaf 348 m2, woonoppervlakte van 147 m2
• Woonkamer met open keuken van 46 m2
• Hoofdslaapkamer van bijna 20 m2, twee extra slaapkamers, vrij indeelbare zolder
• Complete badkamer met tegel- en sanitairpakket
• Energiezuinige woning door warmtepomp
• Systeem voor vloerverwarming en passieve koeling in de woon- en slaapkamers
• Weinig onderhoud door gebruik hoogwaardige materialen
• Eigen vergrootte berging
OPTIES
•

Uitbouw van 1,20 of 2,40 meter mogelijk

• Dakkapel of dakraam
• Berging samenvoegen met woonkamer
• Openslaande deuren
• Keuze uit sanitair en tegelpakketten
• Elektrapunten toevoegen of verplaatsen
• Zonnepanelen
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I N S P I R AT I E P L AT T E G R O N D T Y P E B U Y T E N H O F

BEGANE GROND
• W
 oonoppervlakte ca. 147 m²
• R
 uime woonkamer met open keuken
van ca. 46 m² voorzien van
vloerverwarming
• K
 euken aan de straatzijde

BOUWNUMMERS BUYTENHOF:
123, 124, 126, 127, 128, 130,
133, 134, 137, EN 142

Disclaimer:
Maten zijn ca. maten in centimeters, aan deze plattegronden kunnen geen rechten worden ontleend. Onjuistheden en wijzigingen die voortkomen uit onze controleronde zijn voorbehouden.
De op deze tekening aangegeven maatvoering is niet geschikt voor opdrachten aan derden door kopers. Wij adviseren bij de inrichting van uw woning de maten ter plaatse op te nemen.
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I N S P I R AT I E P L AT T E G R O N D T Y P E B U Y T E N H O F

BEGANE GROND
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I N S P I R AT I E P L AT T E G R O N D T Y P E B U Y T E N H O F

1E VERDIEPING
• 3
 slaapkamers met vloerverwarming
en koeling op de verdieping
• H
 oofdslaapkamer van ca. 19 m²
• B
 adkamer en separaat toilet

BOUWNUMMERS BUYTENHOF:
123, 124, 126, 127, 128, 130,
133, 134, 137, EN 142

34

I N S P I R AT I E P L AT T E G R O N D T Y P E B U Y T E N H O F

2E VERDIEPING
• Vrij indeelbare zolder
• Alle installaties in de technische ruimte

BOUWNUMMERS BUYTENHOF:
123, 124, 126, 127, 128, 130,
133, 134, 137, EN 142
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TWEE ONDER EEN KAP WONING

36

BUYTENTWIST
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TWEE-ONDER-EEN-KAPWONING, BUYTENTWIST

DE LUXE VAN
HALFVRIJSTAAND
WONEN
Het is nét die woningupgrade waar veel woningkopers van
dromen: een twee-onder-een-kapwoning. Halfvrijstaand
wonen. Meer ruimte. Meer privacy. Ook die mogelijkheid
bestaat in Buyten. Maar liefst drie slaapkamers heb je
standaard al tot je beschikking.
Stijlvolle woningen zijn het, twee aan twee. Hoog ook, met
een nok die tot 11 meter hoogte reikt. Daarmee is meteen de
ruimte binnenin verklaard. De woonkamer met de open keuken
is 46 vierkante meter groot. Van de drie slaapkamers op de
eerste etage zijn er twee extra ruim. Ook de badkamer biedt
alle gelegenheid om er een privé-wellness van te maken.
En dan is er ook nog een tweede verdieping. Die is verrassend
groot, zodat je daar je eigen ideeën voor de indeling op kunt
loslaten. Voor een aparte ‘werkplek’ voor de warmtepomp
is al gezorgd. Aan weerszijden van de tweekappers staat de
vergrootte berging. Ruim genoeg voor een stel fietsen, het
tuingereedschap en andere zaken.
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BUYTENTWIST

KENMERKEN

• Ruime kavels vanaf 354 m2, woonoppervlakte van 151 m2
• Woonkamer met open keuken van 46 m2
• Hoofdslaapkamer van bijna 20 m2, twee extra slaapkamers, vrij indeelbare zolder
• Complete badkamer met tegel- en sanitairpakket
• Energiezuinige woning door warmtepomp
• Systeem voor vloerverwarming en passieve koeling in de woon- en slaapkamers
• Weinig onderhoud door gebruik hoogwaardige materialen
• Eigen vergrootte berging
OPTIES
•

Uitbouw van 1,20 of 2,40 meter mogelijk

• Dakkapel of dakraam
• Berging samenvoegen met woonkamer
• Openslaande deuren
• Keuze uit sanitair en tegelpakketten
• Elektrapunten toevoegen of verplaatsen
• Zonnepanelen
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I N S P I R AT I E P L AT T E G R O N D T Y P E B U Y T E N T W I S T

BEGANE GROND
• W
 oonoppervlakte ca. 151 m²
• Z
 owel voor- als achtertuin
• R
 uime woonkamer met open keuken
van ca. 46 m² voorzien van
vloerverwarming
• K
 euken aan de straatzijde

BOUWNUMMERS BUYTENTWIST:
125, 129, 138 EN 141

Disclaimer:
Maten zijn ca. maten in centimeters, aan deze plattegronden kunnen geen rechten worden ontleend. Onjuistheden en wijzigingen die voortkomen uit onze controleronde zijn voorbehouden.
De op deze tekening aangegeven maatvoering is niet geschikt voor opdrachten aan derden door kopers. Wij adviseren bij de inrichting van uw woning de maten ter plaatse op te nemen.
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I N S P I R AT I E P L AT T E G R O N D T Y P E B U Y T E N T W I S T

BEGANE GROND
BOUWNUMMERS BUYTENTWIST:
125, 129, 138 EN 141
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I N S P I R AT I E P L AT T E G R O N D T Y P E B U Y T E N T W I S T

1E VERDIEPING
• 3
 slaapkamers met vloerverwarming
en koeling op de verdieping
• H
 oofdslaapkamer van ca. 19 m²
• B
 adkamer en separaat toilet

BOUWNUMMERS BUYTENTWIST:
125, 129, 138 EN 141
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I N S P I R AT I E P L AT T E G R O N D T Y P E B U Y T E N T W I S T

2E VERDIEPING
• Vrij indeelbare zolder
• Alle installaties in de technische ruimte

BOUWNUMMERS BUYTENTWIST:
125, 129, 138 EN 141
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PROCES VAN WONEN À LA CARTE

JE WONING NAAR
JE EIGEN SMAAK
INDELEN EN VORMGEVEN!
Het woningtype Buytengaarde
wordt gerealiseerd in medeopdrachtgeverschap.
Dat is de officiële naam voor een
traject waarbij kopers inspraak
hebben in hoe ze willen wonen.
Bij ‘Wonen à la Carte’ noemen
we het liever: een woning die van
binnen en van buiten helemaal
naar jouw smaak is. Maar hoe gaat
dat in zijn werk, zonder kennis en
ervaring je woning naar eigen idee
ontwerpen? We leggen dit unieke
proces graag uit.
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KIES

I N SPI R ATI EWO N IN G

De begeleiding van dit alles ligt in
professionele handen van architectenbureau
Wubben Chan. Het bureau is verantwoordelijk
voor de vormgeving van de gehele wijk.
Een van de architecten, Ernst Verboom, gaat
samen met de woonconsulent van Wonen à
la Carte aan tafel met de potentiële kopers
om deze bij te staan in het ontwerptraject.
Wat zou een slimme indeling kunnen zijn met
het oog op de toekomst? Wat zijn praktische
zaken die je niet over het hoofd mag zien?
Op deze en andere vragen mag je een
deskundig antwoord verwachten.

BE V E S T I G

RE A L I S AT I E

hele grote woonkeuken. De plaats van
stopcontacten en schakelaars is wat je bij dit
proces ook zelf bepaalt. Het exterieur van de
woning kun je - binnen heel ruime grenzen aanpassen. Kies bijvoorbeeld voor een andere
combinatie van metselwerk.

STAP 3
BEVESTIG JE KEUZES

Een inspiratiewoning als basis
De woonconsulent en de architect nemen je
bijna letterlijk bij de hand. Dat gebeurt aan
de hand van een spelregelboek, met een
inspiratieplattegrond als vertrekpunt. Wat
Wonen à la Carte in Buyten écht bijzonder
maakt, is de flexibiliteit die iedere koper heeft
met een unieke woning als eindresultaat.

Om het ontwerp en de aankoop van je woning
vast te leggen, onderteken je de koop- en
aannemingsovereenkomst tezamen met
het definitieve ontwerp met bijbehorende
prijsopgave. Nu het ontwerp definitief is, kun
je gaan nadenken over de verdere afwerking
van je woning en hieraan invulling geven in de
showroom(s). Vanaf dit moment ben je welkom
in de keuken- en sanitairshowroom om de
woning ‘aan te kleden’.
Met Wonen à la Carte leer je je nieuwe buren
al kennen, voordat de bouw start. Leuk om
elkaar te ontmoeten en je ervaringen en
ideeën uit te wisselen en je zelf ontworpen
woning te laten zien.

STAP 2

STAP 4

ONTWERP JE WONING

REALISATIE, WOON MET PLEZIER

Hoe wil ik wonen?
Flexibiliteit die verder gaat dan een wandje
iets opschuiven: de inspiratiewoningen in
Buyten gaan uit van 3 of 5 slaapkamers, maar
meer kamers zijn ook een optie. Of misschien
is een tweede badkamer wenselijk. Betrek
de garage bij het huis om later gelijkvloers
te kunnen wonen of kies je juist voor die

De start bouw wordt feestelijk gevierd
met een officieel moment. Tijdens de
bouwerkzaamheden zal er de mogelijkheid
zijn om je nieuwe woning in aanbouw te
bezichtigen. Twee weken voor de oplevering
krijg je bericht wanneer het zover is. Die dag
staat de kroon op je werk te wachten: de
sleutels. Alvast veel woonplezier gewenst!

STAP 1
KIES JE PLEK OM TE WONEN

‘ZELF MEE-ONTWERPEN
VINDEN KOPERS HET LEUKSTE
VAN DE HELE BOUW!’
Architect/
woonconsulent
Ernst Verboom:

Als architect is het aan Ernst Verboom van
Wubben Chan om kopers die voor Wonen
à la Carte kiezen te begeleiden. Voor de
twee-onder-een-kapwoningen en vrijstaande
woningen betekent dat de woning vergaand
aanpassen. Kopers van een kavel krijgen zelfs
geheel de vrije hand. ‘Zelf mee-ontwerpen
vinden kopers het leukste van het hele
bouwproces.
Ook omdat er zoveel mogelijkheden zijn
binnen dit project. Waar het om gaat is het
vinden van de balans tussen creatief en
praktisch. En daarvoor schuiven wij aan tafel.’
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TWEE ONDER EEN KAP WONING

46

BUYTENGAARDE
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TWEE ONDER EEN KAP WONING

EEN TWEEKAPPER
DIE ER OOK VISUEEL
UITSPRINGT
Ruimte is er binnen volop, als je vanaf de zijentree de woonkamer
binnen stapt. Woon- en eetgedeelte zijn eigenlijk één. Door de
diep inspringende entree ontstaat er een natuurlijke scheiding.
Zo heb je een volwaardige woonkamer plus de mogelijkheid om
er een woonkeuken van te maken. Die grote tafel voor 6 tot 8
personen gaat hier zonder twijfel een plaatsje vinden. Dubbele
openslaande deuren bieden toegang tot de tuin.
Die ruimtelijke plattegronden zijn ook op de eerste etage te
vinden. Twee slaapkamers van 18 en 16 vierkante meter zijn
bijvoorbeeld al ingetekend in de inspiratiewoning, met een derde
die iets kleiner is. Voor een chique wellnessruimte is hier alle
ruimte, inclusief bad, douche en dubbele wastafel. En dan is het
nog een optie om de tweede verdieping naar eigen idee in te
delen. Met een ervaren woonconsulent aan tafel ontdek je vanzelf
Wonen in een tweekapper geeft al dat gevoel van ruimte

wat praktisch is voor jouw situatie. Het voordeel van de dwarskap:

om je heen. In de tweekappers ‘Buytengaarde’ krijgt dat

de zolder is bijna 4 vierkante meter groter dan die van de buren.

ruimtelijke gevoel nog eens een extra dimensie. Buytengaarde is
halfvrijstaand wonen XL: wonen in een twee-onder-een-kap die

Aan weerszijden staat de vergrootte berging, al kan die ook bij

z’n allure niet verschuilt. In het oog springend detail is dat één

het huis worden betrokken. In deze ruimte blijft er meer dan

helft van de twee een dwarskap heeft meegekregen.

genoeg plek over voor fietsen en tuingereedschap.

Het architectonische accentje geeft de tweekappers een speels
uiterlijk mee.
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BUYTENGAARDE

KENMERKEN
•

Riante kavels vanaf 341 m2, woonoppervlakte van 165 m2 - 169 m2

•	
Woonkamer met open keuken van 52 m2
•	
Hoofdslaapkamer van 18 m2, twee extra slaapkamers, vrij indeelbare zolder
•	
Complete badkamer
•	
Energiezuinige woning middels warmtepomp

• Systeem voor vloerverwarming en passieve koeling in de woon- en slaapkamers
•	Weinig onderhoud door gebruik hoogwaardige materialen, luxe afwerking
•	Eigen vergrootte berging
OPTIES
•

Met architect aan tafel je woning aanpassen
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I N S P I R AT I E P L AT T E G R O N D T Y P E B U Y T E N G A A R D E

BEGANE GROND
• W
 oonoppervlakte vanaf ca. 165 m² - 169 m2
• R
 uime woonkamer met open keuken van
ca. 52 m² voorzien van vloerverwarming
• K
 euken aan de straatzijde, maar exacte
positie zelf te bepalen

BOUWNUMMERS BUYTENGAARDE:
121, 122, 131, 132, 135, 136, 139,
140, 143 EN 144

Disclaimer:
Maten zijn ca. maten in centimeters, aan deze plattegronden kunnen geen rechten worden ontleend. Onjuistheden en wijzigingen die voortkomen uit onze controleronde zijn voorbehouden.
De op deze tekening aangegeven maatvoering is niet geschikt voor opdrachten aan derden door kopers. Wij adviseren bij de inrichting van uw woning de maten ter plaatse op te nemen.
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I N S P I R AT I E P L AT T E G R O N D T Y P E B U Y T E N G A A R D E ( Z O N D E R T U I T )

BEGANE GROND
BOUWNUMMERS BUYTENGAARDE ZONDER TUIT:
122, 132, 135, 139 EN 143
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I N S P I R AT I E P L AT T E G R O N D T Y P E B U Y T E N G A A R D E ( M E T T U I T )

BEGANE GROND
BOUWNUMMERS BUYTENGAARDE MET TUIT:
121, 131, 136, 140 EN 144
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I N S P I R AT I E P L AT T E G R O N D T Y P E B U Y T E N G A A R D E ( Z O N D E R T U I T )

1E VERDIEPING
•
•
•
•

3
 slaapkamers op de verdieping
H
 oofdslaapkamer van ca. 18 m²
B
 adkamer en separaat toilet
S
 laapkamers voorzien van
vloerverwarming voor verwarming en
passieve koeling

BOUWNUMMERS BUYTENGAARDE ZONDER TUIT:
122, 132, 135, 139 EN 143
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I N S P I R AT I E P L AT T E G R O N D T Y P E B U Y T E N G A A R D E ( M E T T U I T )

1E VERDIEPING
BOUWNUMMERS BUYTENGAARDE MET TUIT:
121, 131, 136, 140 EN 144
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I N S P I R AT I E P L AT T E G R O N D T Y P E B U Y T E N G A A R D E ( Z O N D E R T U I T )

2E VERDIEPING
• M
 ogelijkheden tot diverse indelingen
op zolder
• A
 lle installaties in de technische ruimte

BOUWNUMMERS BUYTENGAARDE ZONDER TUIT:
122, 132, 135, 139 EN 143

56

I N S P I R AT I E P L AT T E G R O N D T Y P E B U Y T E N G A A R D E ( M E T T U I T )

2E VERDIEPING
BOUWNUMMERS BUYTENGAARDE MET TUIT:
121, 131, 136, 140 EN 144
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I M P R E S S I E VA N E E N M O G E L I J K T O E K O M S T I G S T R A AT B E E L D
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BIJZONDER WONEN, LEVEN EN GENIETEN

DE CHEFKOK HEEFT
HET VOOR HET UITZOEKEN
IN BUYTEN
Heb je al ideeën hoe de keuken eruit
gaat zien in je nieuwe ‘Buyten-huis’?
Hoogglans wit of mat met een kleur?
Strak greeploos of landelijk met een
decoratief greepje? Stoomoven,
kookplaat met zes zones en misschien
wel een Amerikaanse dubbeldeurs
koelkast? Zonder twijfel kom je op
ideeën bij Image Keukens in
Oud-Beijerland. Als keukenpartner is
Image Keukens nauw aan het project
verbonden.
Met alle voordelen van dien: kies je daar voor een keuken,
dan is het aanpassen van leidingwerk of het wijzigen van
bouwtechnische zaken heel eenvoudig. De keukenadviseurs
zijn exact op de hoogte van planningen en procedures in
het Buyten-bouwteam. Bovendien is Image Keukens een
showroom waar je alle stijlen vindt.
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Complete projectkeuken
Bij aankoop van een woning in Buyten kun je gebruik maken van de
speciale projectaanbieding die Image Keukens heeft samengesteld:
een keuken compleet met apparatuur, werkblad en achterwanden.
Ook de kosten van het leidingwerk, het plaatsen en aansluiten van de
keuken zitten al in de projectprijs. Fronten en keukenwerkbladen kies
je uit de huisselectie van Image Keukens, met een enorm scala aan
kleuren.
Toch liever maatwerk?
Natuurlijk is het ook mogelijk om een keuken helemaal naar eigen
wens samen te stellen. In de showroom van Image Keukens vind je
inspiratie genoeg. En hulpvaardige adviseurs die je helpen aan de
keuken voor lange dagen kokkerellen!

61

anzien van kwaliteit, functionaliteit en design.

n een badkamer van Villeroy & Boch!
S A N I TA I R

KIES
HET
SANITAIR
PROJECTS
DAT BIJ JOUW SMAAK PAST
Sanitair- en tegelvisualisatie
woonSlim

Badkamers hebben een complete transformatie
doorgemaakt de laatste jaren. Steeds vaker vinden
we er apparatuur die in een professionele wellness
niet zouden misstaan. Daarmee is die badkamer veel
méér dan alleen maar de ruimte om ‘s morgens die
verfrissende douche te nemen. Of om je af te spoelen
na uurtje sporten. Bij Buyten kun je je badkamer
inrichten zoals je zelf wilt.

Versie 30-6-2020

nnen geen rechten worden ontleend aan de inhoud van deze visualisatie. Assortiments-, prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.
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We weten allemaal hoeveel tijd van ons leven

Als instap heb je de keuze voor het basis

Ook hier zijn tegels en kranen van

we in de slaapkamer doorbrengen: globaal

sanitair en tegelwerk. Neem ‘basis’ niet al te

leveranciers als Villeroy & Boch en Grohe.

een derde deel van de dag. Maar de tijd die

letterlijk. De standaardopstelling mag er zijn.

op gaat aan de dagelijkse badkamerrituelen is

Prachtig vormgegeven sanitair in tijdloos wit,

Koop je een Buytengaarde woning, dan is

de laatste jaren ook alleen maar toegenomen.

gemaakt om jarenlang plezier van te hebben.

het helemaal aan jou hoe je de badkamer

Badkamers zijn uitgebreider en luxer

Je kunt binnen het basispakket alle kanten uit

wilt inrichten. Je maakt een afspraak met

geworden. De inrichting van de badkamer

om het toilet en de badkamer helemaal naar

Van Munster in Gouda, de showroom die als

mag tegenwoordig wat meer kosten. Bij

je eigen zin aan te kleden.

sanitairspecialist aan het project verbonden

de opzet van het project-Buyten hebben

is. Bij Van Munster vind je het hele scala

we uiteraard al rekening gehouden met de

Ook de kwaliteit is uitstekend. Je komt

aan sanitaire mogelijkheden, tot en met de

‘badkamer 2.0’.

bekende namen tegen zoals

nieuwste en exclusiefste badkamersnufjes

Het regent mogelijkheden!

Villeroy & Boch het sanitair en Grohe voor

aan toe. Uiteraard is de inspiratiewoning

de kranen. Uiteraard mag je ook voor de

in de basis ook al uitgevoerd met fraai

Koop je een Buytenhof of Buytentwist woning,

optie kiezen om een keus te maken uit

sanitair en tegelwerk, maar samen met de

dan is de badkamer en toilet afgewerkt met

het luxe of excellent sanitairpakket. Wéér

sanitairadviseurs kan je deze verder naar

het luxe pakket. Toch heb je de mogelijkheid

dezelfde waaier aan mogelijkheden, maar nu

eigen wens vormgeven.

om de badkamer aan te passen.

nét nog even exclusiever.
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EVEN VOORSTELLEN: WAAL,
DE BOUWERS VAN BUYTEN
De bouw van je woning in het project-Buyten is in goede handen. Bouwer van deze fase is Waal, een groot bouwbedrijf uit
Vlaardingen. De bouwers van Waal zijn een goede bekende in de regio West-Nederland. Je komt de naam tegen bij grote
projecten als Vroondaal (op de grens van Den Haag en Westland) en Het Balkon (langs de Nieuwe Waterweg bij Maassluis).
Anders dan andere bouwbedrijven is Waal vooral gespecialiseerd in woningbouw. En dan vooral in woningen die gebouwd
zijn om jarenlang plezier van te hebben. Die met duurzame en degelijke materialen worden gebouwd. En die je bij de
oplevering een goed gevoel geven, omdat je ziet dat er aandacht aan is besteed. Zo’n bouwer is Waal. Innovatief, ervaren,
klantgericht.
Vanuit Waal is een woonconconsultant aangesteld om je te begeleiden vanaf het moment dat je de koop- en
aannemingsovereenkomst hebt ondertekend tot en met de oplevering van de woning. Samen werk je aan de finishing touch
van je ideale woning. Daarnaast is hij/zij het aanspreekpunt voor al je vragen over het maatwerk(traject) en de bouwperiode.
Wij kijken uit naar een plezierige samenwerking met je!
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INFORMATIE: TEAM BUYTEN
V E R K O O P I N F O R M AT I E

V E R K O O P I N F O R M AT I E

Van Herk Makelaardij

Dé Woonexpert

Laan van Romen 12
2651 DH Berkel en Rodenrijs
Telefoon 010 – 519 04 35
E-mail lansingerland@vanherk.nl

Eerste stationsstraat 31
2712 HB Zoetermeer

ONTWIKKELAAR

ONTWIKKELAAR

Schieland Borsboom NVM Makelaars
Goudsesingel 12
3011 KA Rotterdam

Waal
Schiedamsedijk 22
3134 KK Vlaardingen

Wonen à la Carte
Laan van Zuid Hoorn 47
2289 DC Rijswijk

WONEN IN BUYTEN IS EEN SAMENWERKING TUSSEN WAAL EN VISADE
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Leef, woon, geniet in Lansingerland

Disclaimer Wonen in Buyten
De inhoud van de brochure is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Aansprakelijkheid t.a.v. wijzigingen, maatvoeringen of onvolledigheden kan evenwel niet worden aanvaard. Aan de verstrekte
informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De plattegronden kunnen op onderdelen afwijken. Alle genoemde maten zijn circa-maten. De in de brochure opgenomen impressies zijn slechts
bedoeld om een algemeen sfeerbeeld te creëren en geven een suggestie voor het meubilair, inbouwkasten, het indelingsontwerp etc.. Levering daarvan is niet standaard inbegrepen in de koopprijs.
De brochure is nadrukkelijk geen contractstuk en/of bevat geen daarmee gelijk te stellen informatie. Kennelijke (typ)fouten en vergissingen in deze brochure of wijzigingen voorbehouden. Omschreven
ontwerp en technische specificaties zijn onder voorbehoud van uitwerking aan de hand van geldende regelgeving en bouwkundige mogelijkheden. Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van
de ontwikkelaar worden overgenomen of gekopieerd.
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WONENINBUYTEN.NL

