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TuytPark staat al
volop in bloei…
Dorps leven dichtbij het centrum van
Heerhugowaard. Met alle mogelijkheden die
de stad te bieden heeft. De Draai is dé plek
voor mensen die willen genieten van rust en
ruimte en toch dichtbij alle voorzieningen willen
wonen. Aan de zuidkant van deze volledig
nieuwe wijk komt TuytPark al helemaal tot leven.
De woningen van fase 1 zijn inmiddels allemaal
bewoond en ook het groen staat al volop in
bloei. En ook de kopers van de woningen van
fase 2 hebben inmiddels hun intrek genomen
in hun nieuwe thuis. Voor u ligt de brochure van
fase 3; het slotstuk van het prachtige TuytPark.
Tussen het water, de groenrijke omgeving en het
netwerk van wandel- en fietspaadjes verrijzen
37 woningen met opnieuw de kenmerkende
architectuur en de karakteristieke tuitgevel.
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02
Alkmaar CS

Oterleek

N2

42

Noordwest Ziekenhuis

Alkmaar

Centrum

N243
Stompetoren

Centrum

Sportcomplexen

Voortgezet onderwijs

Basisscholen

Kinderopvang

1. Winkels oude centrum

5. Sportcomplex De Kabel

10. Trinitas college (RK)

14. Montessorischool (AB)

19. Anno 2000

2. Middenwaard

6. Waardergolf (zwembad)

11. Trinitas college (RK)

15. De Molengang (OPB)

20. De Draaimolen

7. Tennispark Oostertocht

12. Clusius college (OPB)

16. De Familieschool (RK)

21. De Zweefmolen

3. Buurtcentrum Noord

8. De Bolle Bulk (speeltuin)

13. Huygens college (OPB)

17. Jeroen Boschschool

22. St. Montessori

4. Draaiwaard (o.a. Vomar)

9. Bos ‘t Waarderhout

18. Scholen De Draai

23. Villa Kakelbont

(winkelcentrum)

25

24. Kindercentrum De Linde
25. Kinderopvang De Draai

Heerhugowaard. Met recht ook wel de Stad
van Kansen genoemd. Het is tegenwoordig
dan ook een populaire plaats om je te vestigen.
Vraag je bewoners naar hun reden om zich in
Heerhugowaard te vestigen dan is dat vaak de
combinatie van de dorpse sfeer en de stadse
voorzieningen. De tuinstedelijke opzet met de
weilanden, rietkragen en de lange dijk herinnert
nog aan vroeger toen Heerhugowaard een
polderdorp was. Tegelijkertijd maken de vele
moderne stadse voorzieningen het leven hier
comfortabel en prettig.
Zo zijn er in Heerhugowaard meer dan voldoende
huisartsen, supermarkten, sportvoorzieningen en
culturele voorzieningen. Een avondje uit naar de
film, een concert bezoeken of je verdiepen in de
historie in een van de musea, het kan allemaal.
Natuurlijk is er ook aan scholing gedacht. Er zijn
volop scholen in de nabije omgeving, van basistot beroepsonderwijs. Uiteraard is er ook een ruim
aanbod aan winkels. Bijvoorbeeld in stadshart

Middenwaard, in het centrum van Heerhugowaard,
waar je met ruim 150 winkels naar hartenlust
kunt shoppen. Je vindt hier overigens ook enkele
lunchrooms, restaurants, een bowling en een
casino. Hier kun jij je dus prima vermaken.

Ook in de omliggende steden ben je snel
In de grotere omliggende steden als Alkmaar en
Haarlem vind je nog veel meer mogelijkheden.
Leuk als je er een dagje tussenuit wilt. Via de A9
ben je er zo. Of ga met het openbaar vervoer,
want ook dat is in Heerhugowaard goed geregeld.
De trein brengt je in nog geen 10 minuten van
Heerhugowaard naar Alkmaar. En met de bus
ben je zo in het centrum van Heerhugowaard of
in een van de omliggende plaatsen. Ook ben je
in slechts 40 minuten op Schiphol. Werk je buiten
Heerhugowaard, dan zit je zo op de A9 die zich
vervolgens weer vertakt in andere snelwegen. Om
aan het eind van de dag weer naar je vertrouwde
omgeving toe te rijden. Weg van de drukte, op
naar de rust en het dorpse leven.
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Omdat Heerhugowaard
je alles te bieden heeft…

De Draai, Heerhugowaard

In die landelijke en dorpse omgeving ontwikkelen
we TuytPark 3; 37 kenmerkende, hoogwaardige
en duurzame woningen die worden omgeven
door water. Er verrijzen 9 vrijstaande woningen
met garage, 18 twee-onder-één-kap woningen
met garage, 5 levensloopbestendige woningen,
2 hoekwoningen en 3 tussenwoningen. Zo vind
je altijd een woning die past bij je gezinssamenstelling en levensstijl.
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Dorps en groen
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* TuytPark fase 1 en II zijn reeds uitverkocht.

TuytPark 3

In TuytPark 3 staat het dorpse gevoel centraal.
Ruimte, rust en ontspannen leven is hier het
uitgangspunt. Net als in de rest van de nieuwbouwwijk. Want TuytPark 3 maakt onderdeel uit
van De Draai, hét nieuwe ontwikkelgebied aan
de oostzijde van Heerhugowaard. Hier worden
de komende jaren maar liefst 2.700 woningen
gebouwd. Heerhugowaard kent al een aantal grote
groengebieden zoals natuurlijk het Waarderhout,
maar ook de Recreatiewijk, de Schilderswijk en de
Weel. Het nieuwe Oosterpark loopt straks dwars
door De Draai. En slim: de fiets- en wandelpaden
worden met elkaar verbonden. Zo verplaats jij je
snel en prettig door de wijk.

Van voetballen tot wandelen en picknicken
Rust en ruimte staan symbool voor je nieuwe
woonwijk, net als de onmiskenbare waterloopjes.
De landelijke omgeving is uitermate geschikt
voor heerlijk lange wandelingen en prachtige
fietstochten. Zo ontdek je telkens weer een nieuw
stukje van De Draai. Toch ontbreekt het er niet
aan voorzieningen. Voor boodschappen, een
huisarts, een drankje, hapje of basisschool hoef

je de wijk dan ook niet uit. En ook speelplekken
voor je kinderen zijn er ruim voldoende. Midden
in het groen natuurlijk. Op zondag breng je de dag
graag door met je gezin. Na een heerlijk ontbijt is
er niets fijner dan met je gezin uitwaaien op het
strand. Egmond en Bergen aan Zee bieden je er alle
mogelijkheden voor. En in de zomer vind je hier de
nodige verkoeling. Een emmer en een schepje mee
en jullie kunnen je hier uren vermaken. Lekker
wandelen in de omgeving kan natuurlijk ook. In je
‘eigen’ Oosterpark dat dwars door de wijk loopt
of in het Waarderhout uiteraard. Onderweg stop
je voor een heerlijke picknick aan de waterkant.
Er zijn immers meer dan genoeg mooie plekken
voor een tussenstop. Of ga naar een van de vele
speelveldjes. Schommelen, klauteren op een
klimrek, een balletje trappen, hier breng je het
liefst zoveel mogelijk momenten samen door.
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Bouwnummers

TuytPark 3 is het nieuwste bouwveld in het
zuidelijke deel van de wijk De Draai, het slotstuk
van het ontwikkelproject TuytPark. We realiseren
hier 37 woningen van hoogwaardige kwaliteit, die
worden omgeven door water. Er komen diverse
type woningen die in harmonie worden opgezet.
TuytPark 3 ademt de sfeer van het dorpse leven uit.
De ruime opzet, de vele pleintjes, de dagwinkeltjes,
een Vomar Voordeelmarkt vlakbij, kinderen die na
schooltijd lekker in de buurt kunnen spelen en het
contact met de buren. Hier ga je weer terug naar
het gevoel van voorheen. TuytPark 3 biedt je rust
en een optimale kwaliteit van leven. Een heerlijke
plek om te wonen.

Woningtypes
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De woningen in TuytPark 3
Vrijstaande woning
Type B: Bouwnummer 6, 12 en 29
Type E: Bouwnummer 11, 13, 21 en 28

Riante Vrijstaande woning
Type J: Bouwnummer 32
Type L: Bouwnummer 37

L
B
J

E
I

C

K

Type C: Bouwnummer 7, 8, 24, 25, 30, 31, 33 en 34
Type D: Bouwnummer 9 en 10
Type H: Bouwnummer 26 en 27
Type K: Bouwnummer 35 en 36

TUYTPARK

Twee-onder-één-kap woningen

C
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Type G: Bouwnummer 19 en 20
Type I: Bouwnummer 22 en 23

B

F

G

Riante Twee-onder-één-kap woningen

E

Eengezinswoningen

E

Type A: Bouwnummer 1, 2, 3, 4 en 5
A

Levensloopbestendige woningen

D
B
C

Type F: Bouwnummer 14, 15, 16, 17 en 18
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Altijd een
warm welkom

Het charmante van voorheen
met de gemakken van nu
Bij een dorpse en groene omgeving hoort een
passende woning met respect voor de omgeving.
Daarom is bij het ontwerp van de woningen
goed gekeken naar duurzaamheid. Het gehele
nieuwbouwplan wordt gasloos opgeleverd en je
woning wordt verwarmd met stadswarmte. Deze
warmte wordt centraal opgewekt en vervolgens
ingezet om het huis van jou en je buren te verwarmen. Een duurzame en moderne manier van
verwarmen waarbij het milieu zo min mogelijk
wordt belast.
Hoe je woning er van binnen uit komt te zien,
bepaal je natuurlijk grotendeels zelf. Waar kookfanaten het liefst een grote open keuken zien,
creëer je als ouders van een groot gezin liever een
flinke speelkamer. Als wellness fan kies je voor
een lekkere ruime badkamer met ligbad en als
filmliefhebber voor een grote woonkamer of
zolder om je eigen bioscoop te creëren. Wat je
wensen ook zijn, jij laat je woning aansluiten op

Sociale verbondenheid tussen jong en oud
Het uiterlijk van de woningen krijgt de eigen
karakteristieke TuytPark stijl. Bij een groot deel
van de woningen staat de achterzijde naar het
binnenterrein gericht. Zo staat je auto netjes uit het
zicht en tussen het groen geparkeerd. Bij de bouw
wordt gebruikgemaakt van verschillende type
stenen met antraciet of roodbruine daken. Toch
vormen alle woningen samen één geheel. Warmte,
samenhang, kwaliteit, geborgenheid en groen zijn
dan ook typerend voor dit plan. Een plek waar je
heerlijk met het gezin woont. Maar waar je ook
echt sociale verbondenheid met de buurt hebt.
En waar jong en oud naast elkaar wonen.

Tuitgevel
Behalve de rijwoningen krijgen alle woningen
een tuitgevel; een strakke puntgevel met linksen rechtsonder een klein horizontaal gedeelte,
de schouder, en aan de bovenzijde eindigend in
een smalle, rechthoekige hals (ook wel tuitstuk
genoemd). Deze gevelsoort werd veel toegepast
bij pakhuizen en arbeiderswoningen in de 17e
eeuw. Eigenlijk is een tuitgevel een versimpelde
vorm van een trapgevel. In plaats van een trappetje, loopt de gevel in een vloeiende lijn naar
boven om te eindigen in een ‘tuit’. Het geeft je
woning meteen die typische klassieke uitstraling
die zo kenmerkend is voor TuytPark 3.

TUYTPARK

de leefstijl van jou en jouw gezin. Een slaap- en
badkamer op de begane grond behoort bij een
aantal woningen daarom ook tot de mogelijkheden.
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Een dagje stad gehad of een drukke dag op het
werk? Dan is er niets fijners dan naar je vertrouwde
rustige buurtje te rijden. Hier ken je nagenoeg
iedereen van gezicht en voelt alles bekend. Je bent
inmiddels bevriend met drie stellen in de straat,
maar ook de mensen op leeftijd die aan de overkant
wonen, spreek je regelmatig. Net als de buren aan
het eind van de straat die net een kindje hebben
gekregen. En natuurlijk groet iedereen elkaar hier.
Precies zoals je dat kent van vroeger. Niet voor
niets brengt TuytPark 3 het dorpse gevoel weer
volledig naar boven. Een optimale kwaliteit van
leven is hier dan ook het uitgangspunt.

Type B en E

TUYTPARK 3
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De woningen van type B en E hebben een doorgetrokken kap met een dakkapel aan de linkerzijde. De openslaande deuren aan de achterkant
én zijkant van de woning, verbinden de woning
meteen met de tuin en maken je woning optisch
ook nog eens groter. Liever een schuifpui? Ook dat
is mogelijk. Voor nog wat extra ruimte kun je de
ruime garage ombouwen tot een extra slaapkamer.
Of maak er een werkkamer van voor als je veel
thuiswerkt. Zo heb je een fijne, rustige plek om
te werken en stap je via de toegangsdeur aan de
achterzijde zo de tuin in. Heerlijk als je even van
de zon wilt genieten.
Typen B en E zijn nagenoeg gelijk aan elkaar. Het
verschil zit voornamelijk in de gevelafwerking van
de woning Type B krijgt een houten gevelbekleding
terwijl type E traditioneel metselwerk in het zicht
krijgt. Jij kiest zelf welke architectuur je het meeste
aanspreekt. Er zijn drie woningen van het type B,
en vier van het type E.

E

DE WONINGEN

Ben je op zoek naar een ruime vrijstaande woning?
Dan zijn type B en E geschikt voor jou. Met een
kavel van 409 tot 507 m2 en een woonoppervlakte
van 153 m2 heb je meer dan voldoende leefruimte
voor jou en je gezin. Met drie slaapkamers heeft
iedereen zijn eigen fijne plek. Geen kinderen
of een klein gezin? Dan kun je van een van de
slaapkamers natuurlijk ook een grote inloopkast
maken.

B
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DE WONINGEN

De vrijstaande woning:
ideaal voor een
ontspannen gezinsleven

B

E

‘Een houten gevel
of traditioneel
metselwerk, beide
zijn mogelijk’
TUYTPARK 3
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Type B
6

12

29

Kavel oppervlakte m 2

426

488

507

Oppervlakte m 2/gbo

153

153

153

11

13

21

28

427

420

409

409

153

153

153

153

Bouwnummer

Type E
Bouwnummer
Kavel oppervlakte m
Oppervlakte m 2/gbo

2

BG

1e

2600+

wm

optie:
seperaat
toilet
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11760

wd

optie:
bad
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5580
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4800
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Maatvoering is indicatief en kan aan geringe afwijkingen onderhevig zijn

DE WONINGEN

2600+

Vrijstaande woning

3360

11760

5560

Type B

3600

Bouwnummer 29 en 6:
Als getekend
Bouwnummer 12:
Gespiegeld

bnr 29 - vrijstaand
1e verdieping
type B

Afgebeeld: Bouwnummer 29

Maatvoering is indicatief en ka
geringe afwijkingen onderhevi
bnr 29 - vrijstaand
begane grond

1 meter

Schaal 1:100

5 meter

type B
3090

7360

Maatvoering is indicatief en kan aan
geringe afwijkingen onderhevig zijn

1m

N

4010

0m

2m

3m

4m

5m

6m

Tuytpark

DE WONINGEN

‘Méér dan
voldoende
leefruimte’

TUYTPARK 3

18

BG

1e

TUYTPARK 3

20

wm

optie:
seperaat
toilet
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11760
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4800
3360

11760

5580

DE WONINGEN

Maatvoering is indicatief en kan aan geringe afwijkingen onderhevig zijn

2600+

2600+

Vrijstaande woning

3600

5560

Type E
Bouwnummer 13, 21 en 28:
Als getekend
Bouwnummer 11:
bnr 28 - vrijstaand
Gespiegeld
1e verdieping
type
Afgebeeld: Bouwnummer
28 E

Maatvoering is indicatief en kan aan
geringe afwijkingen onderhevig zijn

Schaal 1:100
3090

0m

4010

7360

N

bnr 28 - vrijstaand
begane grond

1m

2m

1 meter

3m

4m

5m 5 meter
6m

Tuytpark

Type J

TUYTPARK 3
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Type J is jouw woning voor als je net even
wat meer ruimte en mogelijkheden wilt. Met
een kaveloppervlakte van 510 m2 en een gebruiksoppervlakte van 155 m2 is dit met recht
een luxe gezinswoning. De woning is gedraaid
en kent een brede voorgevel. Dit geeft het huis
meteen die karakteristieke stijl mee. Deze woning
kenmerkt zich door de gemetselde kopgevels en
houten zijgevels. Een extra pluspunt is dat de entree
van de woning midden voor is. Daardoor heb je de
mogelijkheid om een mooie scheiding te maken
tussen de woonkamer en de keuken en creëer je
rust in de woning. Voor het ruimtelijke gevoel
heeft ook deze woning openslaande deuren aan
de achterkant én zijkant van de woning.
De 3 slaapkamers op de eerste verdieping zijn
lekker ruim. Zo kun je hier niet alleen prettig
slapen, maar heb je ook nog ruimte om je spullen
knap op te bergen. Ook bij deze woningen heb
je de optie om van de garage een slaap- of werkkamer te maken. Wil je de woning of de garage
uitbouwen, dan kan dat als meerwerkoptie
worden meegenomen. Handig als je aan gezinsuitbreiding denkt of een eigen bedrijf aan huis
hebt. Van type J is één woning beschikbaar.
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De ruime vrijstaande
woning: uniek en nét
even wat meer luxe

Type J
32

Bouwnummer

510

Oppervlakte m 2/gbo

155
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Kavel oppervlakte m 2

DE WONINGEN

‘De openslaande
deuren verbinden de
woning met de tuin’

J

Type L

DE WONINGEN

De riante vrijstaande
woning: alles dat jij
je kunt wensen

TUYTPARK 3
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Groter en grootser. Met 189 m2 is woningtype L
bijzonder riant. En met een kavel van maar liefst
507 m2 heb je ook buiten de mogelijkheid om al
je woonwensen te vervullen. Zo geniet je dus ook
optimaal van het buitenleven. Deze gedraaide
woning heeft 3 woonlagen. Dat betekent dat je ook
een zolderverdieping hebt die je kunt gebruiken
als extra slaapkamer, werkkamer, televisiekamer
of gameroom. Het zou zomaar eens de favoriete
ruimte van het gezin kunnen worden.
De 3 grote slaapkamers op de eerste verdieping
geven elk gezinslid een eigen fijne plek. Op deze
verdieping vind je ook een riante badkamer met
ligbad en separate douche. Dit wordt dé plek om
te onthaasten. Maar ook de benedenverdieping
biedt natuurlijk alle luxe die jij je kunt wensen. De
woonkamer en keuken zijn heerlijke leefruimtes.
En doordat de entree midden voor wordt geplaatst,
heb je de mogelijkheid om een grote woonkamer
te maken én een mooie leefkeuken. Zo creëer je
voor elke ruimte van het huis een aparte functie.
De architectuur is een lust voor het oog. De
karakteristieke tuitgevel maakt de woning op
zichzelf al uniek, maar ook de brede voorgevel
geeft de woning een onderscheidende uitstraling
samen met het contrasterend gebruik van twee
verschillende kleuren metselwerk.
Die riante ruimte wordt doorgetrokken in de
garage. Met 18 m2 heb je hier alle ruimte om de
spullen op te slaan die je niet dagelijks gebruikt.
Via de achterkant van de garage loop je zo de
eveneens riante tuin in.
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‘Groter en grootser.
Met een kavel van
maar liefst 507 m2’
Type L
37

Bouwnummer
Kavel oppervlakte m
Oppervlakte m 2/gbo

2

507
189

BG

1e

6300

Riante vrijstaande woning

DE WONINGEN

11060

3540

5820

Maatvoering is indicatief en kan aan geringe afwijkingen onderhevig zijn
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31

2870

2e

wm

Type L

2600+

wd

11260

bnr 37 - vrijstaand
1e verdieping Bouwnummer 37:
type L

Als getekend

Maatvoering is Afgebeeld:
indicatief en
kan aan 37
Bouwnummer
geringe afwijkingen onderhevig zijn

2600+

1 meter
5 meter
3110

3120

3460

Schaal 1:100

4480

11260

bnr 37 - vrijstaand
begane grond

N

11060
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Type C

Veel lichtinval en
volop opties bij de
comfortabele tweeonder-één-kapwoning

C
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DE WONINGEN

Lekker wonen in de ruime twee-onder-éénkapwoning. Met 140 m2 woonoppervlakte en een
kavel van 237 m2 tot 270 m2, woon je hier heerlijk
zorgeloos. Door de openslaande deuren maak je
de woning nog ruimer. En door de grote ramen
heb je beneden én op de eerste verdieping lekker
veel lichtinval. Op deze verdieping vind je ook 3
slaapkamers. Een groot gezin? Op de zolder creëer
je eenvoudig 1 of 2 extra slaapkamers. Als opties
kun je een dakkapel laten plaatsen of je woning
laten uitbouwen. Zo creëer je nét dat beetje extra
ruimte. Elke woning krijgt verder een lekker ruime
garage van 18 m2 met plat dak. Groot genoeg om
spullen op te bergen die je niet dagelijks gebruikt.
Van type C zijn 8 woningen beschikbaar.
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‘Lekker, ruim
wonen met
veel lichtinval’

Type C
Bouwnummer
Kavel oppervlakte m
Oppervlakte m 2/gbo

2

7

8

24

25

30

31

33

34

247
140

244

241

237

250

253

270

268

139

139

140

140

139

140

139

BG

1e

2e

6960

wd

wm
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37

5700

TUYTPARK 3

36

2600+
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Maatvoering is indicatief en kan aan geringe afwijkingen onderhevig zijn

Tweekapper Rechts

10100

5856

5100

Type C
Bouwnummer 8, 24, 31 en 34:
Als getekend
Bouwnummer 7, 25, 30 en 33:
Gespiegeld
Afgebeeld: Bouwnummer 31

Schaal 1:100
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bnr 31 - tweekapper rechts
begane grond
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Type D, H en K
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Dé woning als je houdt van veel licht in je huis.
Want op de begane grond van deze woning
wordt bij de linker woning een extra groot
raam geplaatst. Ruimte voor jou en je gezin is er
voldoende. Zowel binnen als buiten. De woning
met 139 m2 woonoppervlakte staat op een kavel
van 247 tot 264 m2. Op de eerste verdieping vind je
drie ruime slaapkamers zodat iedereen in het gezin
een fijne eigen plek heeft. En van de zolder kun je
met gemak nog 2 slaapkamers maken. Van deze
woningtypes (D, H en K) zijn in totaal 6 woningen
beschikbaar. De kleur van het dak en de stenen,
de grootte en de vorm van de garage.
Jij kiest de woning die je het meeste aanspreekt.
En een mooi pluspunt is dat je ook nog kunt kiezen
uit verschillende opties.

DE WONINGEN
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Keuze in architectuur
en veel glas bij de
lichte twee-onderéén-kapwoning
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Type D, H en K

Bouwnummer 9, 27 en 35:
Als getekend
Bouwnummer 10, 26 en 36:
Gespiegeld

Afgebeeld: Bouwnummer 9

Schaal 1:100
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(*5700)
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Type G en I: 5700 mm*

Type G en I: 5700 mm*

6960

wm

N

bnr 30 - tweekapper links
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Type G en I hebben een beukmaat van 6 meter.* Verder is de plattegrond gelijk.
Zie pagina 51 voor meer informatie over de types G en I.

10210

5700

TUYTPARK 3

BG
2e

Tweekapper links

2600+

wd

43

‘Dé woning als je
houdt van veel
licht in je huis’

K

Type D, H en K
Bouwnummer
Kavel oppervlakte m
Oppervlakte m 2/gbo

2

9

10

26

27

35

36

261

252

256

264

256

247

139

139

139

139

139

139

Type G en I
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Meer leefruimte voor jou en je gezin? Dan is een
twee-onder-één-kapwoning van het type G of I
de keuze voor jou. Met 155 m2 woonoppervlakte
en een kavel van 256 tot 309 m2 heb je voldoende
ruimte om al je woonwensen te vervullen. Met drie
slaapkamers op de eerste verdieping en een riante
zolderruimte heb je ook boven voldoende ruimte.
De 2 woningen van type G kennen een antraciet
dakbedekking, donkere stenen en een bijpassende
garage van 18 m2. De woningen van type I
worden gerealiseerd met lichtgrijze stenen en
roodbruine dakpannen. Ook deze garages hebben
een oppervlakte van 18 m2 met een bijpassende
architectuur. Je kiest zelf welk type je het meeste
aanspreekt.

DE WONINGEN

Nog meer ruimte en
luxe bij de riante tweeonder-één-kapwoning
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Type I
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‘Voldoende
ruimte om al
je woonwensen
te vervullen’

Type G

Type G en I
Bouwnummer
Kavel oppervlakte m
Oppervlakte m 2/gbo

2

19

20

22

23

297

309

290

289

156

155

155

155
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( De plattegrond van type G en I is gelijk aan type C, D, H en K.
Zie pagina 42. De beukmaat is echter 6 meter, nog ruimer dus!)

F

Type F
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Levensloopbestendig wonen mag niets afdoen
aan de woonoppervlakte. Je hebt dan ook 115 m2
leefruimte tot je beschikking. Wil je toch nog
wat extra ruimte, dan kun je als meerwerkoptie
kiezen voor een uitbouw, een grotere dakkapel of
een dakkapel aan de achterzijde. Ook heb je de
mogelijkheid om in plaats van openslaande deuren
schuifdeuren te laten plaatsen. Zo maak je van
je woning een fijn thuis voor nu en later. Er zijn 5
woningen van type F beschikbaar. Deze woningen
krijgen een ruime berging in de achtertuin.

DE WONINGEN

Een woning waar je jaren in kunt blijven wonen?
Kies dan voor een levensloopbestendige woning.
Hier heb je nu en later een optimale kwaliteit van
leven. De woningen hebben twee lagen waarbij
op de begane grond een ruime slaapkamer is
gesitueerd. Deze kunt u optioneel ook op de 1e
verdieping laten realiseren. De badkamer bevindt
zich voor het gemak op de begane grond. Zo hoef
jij je geen zorgen te maken over een eventuele
verbouwing. Ook de architectuur van deze
woningen is bijzonder. De doorgetrokken kap
en de dakkapel aan de voorzijde geven deze
woningen meteen een heel eigen stijl.
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Levensloopbestendige
woningen: comfortabel
wonen voor nu en later
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‘Een woning waar
je jaren in kunt
blijven wonen’
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F

BG

Type F (Hoekwoning)

Hoekwoning F

Bouwnummer
Kavel oppervlakte m

2

Oppervlakte m 2/gbo

14

18

264

281

115

115

3500

optie:
trapkast
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Maatvoering is indicatief en kan aan geringe afwijkingen onderhevig zijn

Bouwnummer 18 kan optioneel voor een garage kiezen.

3450

DE WONINGEN

1e

optie:
extra
kamer

2600+

Type F (Hoekwoning)
7300

Bouwnummer 18
Als getekend
Bouwnummer 14
Gespiegeld
Afgebeeld: Bouwnummer 18

Schaal 1:100
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Tussenwoning F
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7300

Kavel oppervlakte m
Oppervlakte m 2/gbo

4030

2
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Type F (Tussenwoning)
Bouwnummer 17 en 15
Als getekend
Bouwnummer 16
Gespiegeld

Type F (Tussenwoning)
Bouwnummer
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Afgebeeld: Bouwnummer 17
15
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A

DE WONINGEN

Met een diepte van 9 meter en een beukmaat van
maar liefst 6,3 meter zijn de woningen van type A
niet zomaar hoek- en tussenwoningen, maar met
146 m2 woonoppervlakte groot genoeg om heerlijk
comfortabel te wonen met je gezin. De eerste
verdieping heeft drie slaapkamers en op de zolder
heb je ook nog eens de mogelijkheid om 1 of 2
kamers te creëren. De badkamer is bovendien is
ook nog eens heel ruim. Groot genoeg om een bad
te plaatsen als je dat wenst. De woningen hebben
een geheel eigen stijl met een langskap, die goed
past bij de rest van de woningen van Tuytpark 3.
En met de tuin op het zuidoosten kun je ook buiten
heerlijk genieten van het dorpse leven. Wil je
nog wat extra ruimte? Als meerwerkoptie kun je
kiezen voor een uitbouw of een dakkapel. Spreekt
dit type woning je aan? Er zijn 2 hoekwoningen en
3 tussenwoningen beschikbaar. Deze woningen
krijgen een ruime berging in de achtertuin.
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De hoek- en
tussenwoningen
met verrassend
veel ruimte

Hoekwoning Links

Hoekwoning Rechts
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Type A (Hoekwoning)
Bouwnummer 1 en 5
Als getekend

Afgebeeld: Bouwnummer 1 en 5

Schaal 1:100
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Tussenwoning
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Type A (Tussenwoning)
Bouwnummer 2 en 4
Als getekend
Bouwnummer 3
Gespiegeld

bnr 4 - rijwoning
1e verdieping
type A

bnr 4 - rijw
2e verdiep
type A

Maatvoerin
geringe af

Maatvoering is indicatief en kan aan
Afgebeeld: Bouwnummer 4
geringe afwijkingen onderhevig zijn
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Type A
1

Bouwnummer
Kavel oppervlakte m
Oppervlakte m 2/gbo

2

2

3

4

5

223

170

170

180

237
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146

146

146

146
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‘Een ruime
berging en
parkeren op
eigen terrein’

Klaar voor de toekomst
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De woningen worden conform de allerlaatste
BENG-eisen gerealiseerd, die gelden vanaf 1
januari 2021. Voorheen werd de energieprestatie
van een woning altijd uitgedrukt in een energieprestatie coëfficiënt (EPC). Vanaf 2021 is er een
nieuwe norm in werking getreden, BENG. BENG
is een afkorting voor Bijna Energie Neutraal
Gebouw en geeft aan hoe energiezuinig uw
nieuwbouwwoning is. De BENG norm bestaat uit
drie verschillende indicatoren, die gecombineerd
worden. Als de woningen voldoen aan de drie
BENG indicatoren, krijgt de woning een
energielabel A+++.
BENG 1 gaat over het beperken van de
energiebehoefte. Hiervoor moet de woning zo
duurzaam mogelijk worden geisoleerd. Door de
woningen slim te bouwen kunnen we de energiebehoefte van de woning beperken. Dit doen wij
door goede isolatie te gebruiken, kierdichting
zorgvuldig te detailleren en uit te voeren. Maar
ook door in het ontwerp goed te kijken naar de
raamposities t.o.v. de zon. Met het toepassen
van Triple HR+++ glas profiteert u van een zeer
comfortabel binnenklimaat en lage woon- en
energielasten.

De woningen worden aangesloten op het warmtenet
van HVC voor (duurzame) verwarming en water.
Verder zorgen de volgende installaties in uw
woning ervoor dat er minder fossiele brandstof
wordt verbruikt (wat goed is voor BENG 2): lage
temperatuur verwarming (vloerverwarming),
douche WTW (Warmteterugwinning) en gebalanceerde ventilatie. Met een gebalanceerd ventilatiesysteem met warmteterugwinning wordt de
warmte van de afvoerlucht gebruikt om de verse
buitenlucht op te warmen. Hierdoor is de lucht die
in uw woning komt warmer. Dat voelt aangenamer
aan en het scheelt behoorlijk in de energiekosten
om uw huis te verwarmen.
BENG 3 gaat over het aandeel hernieuwbare
energie ten opzichte van het totale primaire
energiegebruik voor gebouw gebonden functies.
Huishoudelijk energiegebruik, zoals TV en wasmachine, wordt hierin niet meegenomen. Hiermee
wordt het gebruik van hernieuwbare energie
zoals zonneenergie, windenergie en biomassa
gestimuleerd, doordat deze meer warmte-energie
afgeven als de opgenomen energie van het net.
Als hernieuwbare energie telt de stadsverwarming
van HVC, die voor de verwarming en warm water
in de woning zorgt.

EXTR A’S

BENG

BENG 2 gaat over het maximale gebouw gebonden
fossiel energie- gebruik. Hiermee wordt bedoeld
hoeveel energie er nodig is voor de woning. Voor
verwarmen, maar ook voor tapwater, hulpenergie,
luchtbehandeling en verlichting. Huishoudelijk
energiegebruik, zoals TV en wasmachine, worden
niet hierin meegenomen.
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Wanneer u kiest voor een woning in TuytPark 3,
dan is uw woning helemaal klaar voor de
toekomst. De woningen zijn duurzaam ontwikkeld.
Duurzaamheid betekent vooral zinvol omgaan
met schaarse middelen, zoals energie. Zorg
voor het milieu gaat daarbij hand in hand met
kostenbesparing en comfort voor u. De woningen
worden aardgasvrij. Dat betekent dat de woningen
op een duurzame warmtebron worden aangesloten.
Dat minimaliseert de CO2 uitstoot en u draagt met
deze woning bij aan een beter klimaat.
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De keuken laten wij graag aan u over

Woonon maakt alle keuzes inzichtelijk en berekent
direct wat voor financiële gevolgen dat heeft.
Standaard zorgen we voor een hoog afwerkingsniveau. En uw complete badkamer en toilet worden
voorzien van sanitair en tegels. Het sanitair is van
Villeroy en Boch en de kranen van het hoogwaardige merk Grohe. Liever een andere stijl? Geen
probleem. Om uw woning zo goed mogelijk aan
te laten sluiten bij uw woonwensen zijn er tal van
opties naast de standaard opties voor u klaargezet.

In de koopprijs is geen keuken opgenomen, ook
geen stelpost. U bent vrij om de keuken te bestellen
waar u wilt en precies zo te laten samenstellen en
uitvoeren als u voor ogen heeft.

Met de buren aan een spontane borrel of met vrienden uitgebreid tafelen; de keuken is misschien wel
de belangrijkste ruimte in huis. Eén van de fijnste
dingen van een nieuwbouwhuis is dan ook die
heerlijk gloednieuwe keuken. Voorzien van mooie
apparatuur en uitgevoerd in duurzame materialen
en de stijl die bij u past.

Tijdens het gehele traject heeft u één aanspreekpunt, die u helpt bij het realiseren van uw woonwensen. Ook doorloopt u met hen stap voor stap
het Woonon traject om al uw woonwensen te
realiseren. Heeft u vragen of wilt u meer informatie? De gegevens van onze makelaar is op
de achterzijde van deze brochure te vinden.

Garantie Woningborg
Heeft u een nieuwbouwwoning gekocht,
dan ontvangt u een waarborgcertificaat van
Woningborg. Woningborg toetst de bouwonderneming op financieel gebied, technische
vakbekwaamheid en deskundigheid. Dit biedt
u nog meer zekerheid. Als er na de oplevering
een geschil ontstaat tussen de koper en de
bouwonderneming, dan kan Woningborg
hierin bemiddelen. Voor meer informatie
hierover kunt u een kijkje nemen op
www.woningborggroep.nl

Woonwensen realiseren met Woonon!
Woonon is een online woningsamensteller, waarmee u uw woning kunt optimaliseren. Bij de aankoop van de woning ontvangt u de inloggegevens,
waarmee u uw woning naar eigen smaak kan
samenstellen. In Woonon gaat u alle mogelijkheden
op het gebied van meer- en minderwerk ontdekken voor uw nieuwe woning. Een andere woningplattegrond? Een stopcontact op een andere plek?
De badkamer of het toilet aanpassen? Een andere
tegel? Andere binnendeuren? Noem het maar op of
het kan met Woonon en dat alles overzichtelijk in
uw winkelwagen zodat u direct weet wat het kost.
En naast online kunt u de producten ook bekijken
in de Woonon-showroom. Uw keuzes worden direct
na opdracht verwerkt in de bouwtekeningen van
uw woning, zodat alles exact wordt uitgevoerd
zoals u het wenst.

U staat op het punt een grote beslissing te nemen,
de aankoop van een nieuwbouwwoning. Bij de
aankoop van een nieuwbouwhuis spelen vaak
andere zaken een rol dan bij de aankoop van een
bestaande woning. De makelaars beschikken over
alle kennis op nieuwbouwgebied en informeren
u graag verder over het project en alles wat erbij
komt kijken!

Kleine lettertjes, groot geschreven
De vermelde maten en oppervlakten zijn zo
nauwkeurig mogelijk vastgesteld. Aan deze
indicatieve waarden kunnen geen rechten
worden ontleend. Deze brochure is met grote
zorgvuldigheid samengesteld. Wijzigingen
zijn voorbehouden.
Douchewand met zwarte stijlen? Alles kan...
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Wie een nieuwbouwhuis koopt, heeft alle vrijheid
van de wereld. U kunt kiezen voor een aanbouw of
dakkapel, een andere indeling en verschillende
afbouwopties. Bij de aankoop van een nieuwbouwwoning moeten er veel keuzes worden gemaakt.
Dit noemen we ook wel meer- en minderwerk. Een
spannend en leuk proces, want u koopt niet elke
dag een woning.

Algemene informatie
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Wonen zoals u wilt
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VYB Visualization
MEER WETEN ?

Ga naar TuytPark.nl of neem
contact op met onze makelaar
BROEKMAN MAKELAARS

Geert Groteplein 21
1813 BA Alkmaar
T 072 30 34 175
E nieuwbouw@broekmanmakelaars.nl
www.broekmanmakelaars.nl
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