


Een groene en waterrijke omgeving met 
een netwerk van wandel- en fietspaden 
en voldoende speelplekken. Dorps wonen 
komt weer tot leven in het nieuwe stukje 
Heerhugowaard aan de zuidkant van de 
nieuwe wijk De Vaandel Zuid. Een gezellig 
woonerf waar wij 76 woningen realiseren in 
een dorpse omgeving waar kinderen volop 
kunnen spelen en heerlijk gewandeld kan 
worden over pittoreske wandelpaadjes en 
tegelijkertijd dichtbij alle voorzieningen van 
de stad en alle gemakken die daarbij horen. 

Dat is wat Waarder Eiland u te bieden heeft.
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Locatie

Winkelen
1.  Winkels oude centrum
2.  Middenwaard (winkelcentrum)
3. Buurtcentrum Noord
4. Winkels Berckheideplein

Recreëren
5. Sportcomplex De Kabel
6.  Waardergolf (zwembad)
7. Tennispark Oostertocht
8.  De Bolle Bulk (speeltuin)
9. Bos ‘t Waarderhout
10. MHC Heerhugowaard (Hockey) 
11. Atletiekvereniging Hera
12. WMC Heerhugowaard (Voetbal)
13. The Herons (Honk- en softbal)
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16. Clusius college (OPB)
17. Huygens college (OPB)
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20. De Familieschool (RK)
21. Jeroen Boschschool 
22. Scholen De Draai

Kinderopvang
23. Anno 2000
24. St. Montessori 
25. Villa Kakelbont 
26.  Kindercentrum De Linde 
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28. Kinderdagverblijf ‘t Schelpje
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Waarder Eiland maakt onderdeel uit van het nieuwe 
ontwikkelgebied De Vaandel Zuid, waar de komende 
jaren in totaal circa 300 woningen worden gebouwd. 
Het gebied is gelegen aan de Vork dat in verbinding 
staat met de Middenweg. Aan de westzijde van de 
wijk zijn de sportvoorzieningen De Vork gelegen waar 
nagenoeg alle sporten kunnen worden beoefend. Aan 
de noordzijde grenst de wijk aan de nieuwe wijk Hugo’s 
tuin. De bestaande voorzieningen in de Schilderswijk 
en de andere stadse voorzieningen zijn op fietsafstand 
gelegen. Verder rijd je zo de N194 op, waardoor je 
snel in Hoorn, Haarlem, Amsterdam en Alkmaar bent. 
Een heerlijke centrale en waterrijke plek midden in 
het groen.

De Vaandel Zuid
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Locatie 0504



Omgeven door veel groen, water, pittoreske paadjes 
en speelplekken “een heerlijke plek om te wonen”. 
Wandel op een mooie zomeravond na het eten nog 
even door de wijk of maak het wandelrondje nog groter 
met de wandel- en fietsverbinding naar de Vaandel 
Zuid en geniet van alles wat u tegenkomt. Zie de 
kinderen spelen in het groen, vissen aan de waterkant 
en wandel via het oostelijk dijkje weer terug. Daarna 
lekker met een kopje koffie in de tuin en een gewone 
zomeravond voelt zomaar een beetje als vakantie. 
Sommige woningen zijn gelegen aan het water en
andere weer aan één van de prachtige brede groen-
stroken in het plan. 

De wijk is zo opgezet dat de verbinding met het 
water er altijd is. Centraal van noord naar zuid komt 
in het plan een mooi aangelegde groenstrook, die het 
gebied per fiets verbindt met de Vaandel Zuid. Van 
oost naar west wordt in het gebied ook een brede 
groenstrook aangelegd. Deze groene zones worden 
speels aangelegd met diverse bomen, bloemen en 
gras. Wat een heerlijke plek is om te spelen, wandelen,
relaxen en om op uit te kijken. Dit is niet het enige 
groen dat er in Waarder Eiland komt. Het meerendeel 
van de erfafscheidingen wordt als groene hagen aan-
gelegd, overal ziet u straks bomen en groen. En aan 
de westzijde van het plan wordt een groot deel van 
het parkeren groen aangelegd. 

De wijk
Locatie 0706

Type A 
Bouwnummer: 49 t/m 76
87 m2 GBO (tussenwoning)
98 m2 GBO (hoekwoning)

Type B
Bouwnummer: 44 t/m 48
137 m2 GBO 

Type C
Bouwnummer: 1 t/m 4 en 7 t/m 10
149 m2 GBO

Type D
Bouwnummer: 5, 6 en 11
153 m2 GBO

Type E
Bouwnummer: 39 t/m 43
117 m2 GBO 

Type F
Bouwnummer: 12 t/m 18
121 m2 GBO

Type G, H en I
Bouwnummer: 19 t/m 38
47 tot 52 m2 GBO
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Een erf vormgegeven met
landelijke silhouetten in een
eigentijdse architectuur
De omgeving om ons heen steeds  
een beetje mooier maken
Dit is het uitgangspunt van architect Marco Kramer van 
Pro6 Vastgoed. Marco maakte het stedenbouwkundig 
ontwerp in samenwerking met landschapsbureau Sweco 
en heeft de woningen ontworpen voor Waarder Eiland.
Belangrijk vertrekpunt was een eigentijds woonerf met 
duidelijk een eigen identiteit en een knipoog naar de 
landelijke bebouwing uit de omgeving. Marco neemt u 
mee over de inspiratie en de totstandkoming van het 
nieuwe woonerf Waarder Eiland en de woningen.
 

Stoere gebouwen met een grote diversiteit
Bij de architectuur van de woningen is gekozen 
voor silhouetten van de landelijke bebouwing uit de 
omgeving. De bebouwing in deze omgeving kenmerkt 
zich door grote schuurachtige bebouwing en landelijk 
vormgegeven woningen met een kap. De woningen in 
het plan variëren duidelijk in maatvoering en hoogte 
wat ook zichtbaar is in de landelijke omgeving. Door de 
verfijnde keuzes van levendige materialen ontstaat de 
romantiek die bij landelijke bebouwing zo kenmerkend 
is. Daarbij worden er gemêleerde gevelstenen toege-
past in verschillende kleuren en metselwerk verbanden. 
Zorgvuldig is gekeken naar deze steenkeuze in combi-
natie met de overige kleurstelling van kozijnen en 
het gevelrabat.

 Een dorpse wijk met veel ruimte  
voor groen, water en ontmoetingen
Bij de start van het ontwerp van het stedenbouw-
kundige plan en de structuur van de wijk is gekeken 
naar de archetypische bebouwing en structuur in  
de omgeving. De omgeving kenmerkt zich als een  
landelijk gebied met grote schuurachtige bebouwing 
afgewisseld met kleinschalige dorpse bebouwing,  
met veel ruimte tussen de bebouwing voor groen.

Deze elementen willen we graag terug laten komen in 
de nieuwe wijk waar de nieuwe woningen midden in 
het groen staan. Hier ontstaat een nieuwe ruimte voor 
starters, senioren en gezinnen om heerlijk te wonen  
met alle voorzieningen toch dichtbij.

In de wijk zijn verschillende groene plekken waarop 
een deel van de woningen zich oriënteert. Dit zorgt 
voor verlevendiging van de groenstrook en een plek 
waar de bewoners nog even in de avondzon kunnen 
genieten. Naast het groen is de verbinding met water 
rondom een belangrijk element. In het plan lopen 
wandelpaden langs het water en een groot deel 
van de woningen stelt zich open naar het water, hier 
is bij het bepalen van de posities van de woningen 
zorgvuldig naar gekeken. Waarder Eiland wordt 
hiermee een heerlijke groene en waterrijke wijk voor 
de nieuwe bewoners, maar ook voor de bewoners 
uit de omgeving. 

Naarmate je dichterbij de woning komt zal de verfijnde 
detaillering zichtbaar zijn, waarbij kozijnen verdiept zijn 
aangebracht in combinatie met grote glasoppervlaktes. 
Dit geheel maakt het een unieke stijl die het landelijke 
gevoel uit de omgeving samenbrengt met een eigen-
tijdse invulling van de architectuur.

Marco Kramer
Architect Pro6 Vastgoed
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De Woningen in
Waarder Eiland

Wonen aan de autoluwe groenstrook, het historische 
dijkje, het water of zelfs op uw eigen eiland. Altijd 
genieten van het water dichtbij en het groen voor 
de deur. Voel u thuis op Waarder Eiland! Niet alleen 
de ligging van de prachtige woningen varieert, 
ook in types is er veel te kiezen. Of u uw eerste 
appartement of eengezinswoning wilt kopen of wilt
verhuizen naar een levensloopbestendige woning, 
twee-onder-één-kapwoning of zelfs vrijstaand wilt 
wonen op uw eigen eiland. In Waarder Eiland is er 
volop keuze. Er worden in totaal 76 koopwoningen 
gerealiseerd. De woningen zijn onderverdeeld in 3 
vrijstaande villa’s (D), 8 twee-onder-een-kapwoningen
(C), 12 levensloop woningen (E en F), 5 riante een-
gezinswoningen (B) en 28 verrassend ruime eengezins-
woningen in 2 bouw-lagen (A) en 20 appartementen 
(G,H en I). De tuinen zijn lekker ruim en de verkaveling 
is royaal vormgegeven om u dat vrije gevoel te geven. 
De wijk is zo vorm gegeven dat u altijd in verbinding 
bent met veel groen en water. 

11De woningen10
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De tweelaagse rijwoning met een breedtemaat van 
5,10 meter en de hoekwoning met een breedtemaat 
van 5,70 meter is de eengezinswoning met alle ruimte 
die u nodig heeft. De woonkeuken is gelegen aan de 
voorzijde en biedt u zicht op een mooie groenstrook 
of de grote waterpartij. Via de grote glaspui bereikt 
u vanuit de living de achtertuin met eigen vrijstaande 
berging. Wilt u meer ruimte dan kunt u woonkamer 
nog uitbouwen. Op de verdieping zijn de drie 
slaapkamers en een badkamer gelegen. 

Dit is nog niet alles… Bij deze woningen worden de 
tuinen al volledig voor u aangelegd, voorzien van een 
groene erfafscheiding, terras, looppad, en gras. Hiermee 
is uw woning bij oplevering meteen helemaal compleet. 
Verderop in de brochure vindt u meer informatie over 
Spaansen Tuinklaar en de comfort tuin die bij oplevering 
is aangelegd.

De achtertuinen bij de rijwoningen hebben een 
achterom. De hoekwoningen hebben een tuin 
rondom de woning.

De ideale rij-
en hoekwoning
met verassend 
veel ruimte

IMPRESSIE TYPE A HOEK- (8X) EN TUSSENWONING (20X)

Type A 13
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‘De hoekwoning’‘De tussenwoning’

Type A Type A

Begane grond Verdieping 1

Type A (Hoekwoning)

Verkoopnummer

49, 55, 56, 62, 63, 69, 
70 en 76
Kaveloppervlakte

152 tot 155 m2

Oppervlakte m2/gbo

98 m2

Maatvoering is indicatief en kan aan 
geringe afwijkingen onderhevig zijn

Type A (Tussenwoning)

Verkoopnummer

50 t/m 54, 57 t/m 61, 64 t/m 68 
en 71 t/m 75
Kaveloppervlakte

circa 99 m2

Oppervlakte m2/gbo

87 m2

Begane grond Verdieping 1

Maatvoering is indicatief en kan aan 
geringe afwijkingen onderhevig zijn



Type A 1716

IMPRESSIES TYPE A HOEKWONING

‘ De woning met 
alle ruimte die 
u nodig heeft’



Deze grote eengezinswoningen met een breedtemaat 
van 5,40 meter liggen allemaal aan de autoluwe 
groenstrook, hebben een ruime tuin van maar liefst 
ruim 11 meter gelegen op het oosten met ruime berging 
en parkeerplaats op eigen terrein. De woonkeuken 
is gelegen aan de voorzijde kijkend op het groen, de 
woonkamer is tuingericht.

Na een werkdag nog even genieten van de zon? dat kan 
in de grote achtertuin maar ook in de voortuin gelegen 
op het westen aan een ruime groenstrook. Op de eerste 
verdieping bevinden zich drie ruime slaapkamers en een 
ruime badkamer met voldoende ruimte voor een bad 
en een douche. De zolder heeft een extra hoge nok en 
is geheel naar eigen wens in te richten als slaapkamer, 
werkkamer of speelkamer. Alle hoekwoningen hebben 
in de woonkamer nog een riante raampartij voor nog 
meer licht in de woning.

Riante eengezinswoningen 
met eigen parkeerplaats

IMPRESSIE TYPE B HOEK- (2X) EN TUSSENWONING (3X)

Type B18



‘ Via de openslaande 
deuren bereikt u de 
ruime achtertuin’

IMPRESSIES TYPE B TUSSENWONING

Type B20



‘ De hoek- en 
rijwoningen 
hebben allemaal 
een eigen 
parkeerplaats’

Type B 2322

Type B (Tussenwoning)

Verkoopnummer

45, 46 en 47
Kaveloppervlakte

129 m2

Oppervlakte m2/gbo

137 m2

Type B (Hoekwoning)

Verkoopnummer

44 en 48
Kaveloppervlakte

173 m2

Oppervlakte m2/gbo

137 m2

Maatvoering is indicatief en kan aan 
geringe afwijkingen onderhevig zijn

Begane grond (hoekwoning) Begane grond (tussenwoning) Verdieping 1

Verdieping 2



IMPRESSIES TYPE B HOEKWONING

‘ De hoekwoningen hebben 
een extra riante raampartij 
voor nog meer licht’

25Type B



2726 Type B

IMPRESSIE TYPE B (TYPE D OP DE ACHTERGROND)

‘ Naast een voor- en achtertuin 
is type B gelegen aan een 
ruime groenstrook’



De twee-onder-een-kapwoningen met een breedtemaat 
van 5,70 meter met eigen oprit en garage zijn allen 
gelegen aan het water en staan op riante kavels tot 
ruim 360 m2. Alle woningen zijn heerlijk gelegen. 
Zo kijken verkoopnummers 7 tot en met 10 uit op het 
pittoreske dijkje en is verkoopnummer 1 gelegen op 
een kavel van maar liefst 360 m2 omgeven door een 
riante waterpartij. Aan de voorzijde is de leefkeuken 
gelegen met grote raampartijen doorlopend tot de 
vloer. De ruime living bevindt zicht aan de achterzijde 
met openslaande deuren naar de tuin. Wat een fijne 
plek is om in het zonnetje te zitten en over het water 
uit te kijken. Verkoopnummers 7 tot en met 10 hebben 
een steiger waar u heerlijk kunt relaxen of gaat vissen. 
Bij verkoopnummer 2 en 3 zijn de garages verder op 
de kavel geplaatst zodat u ook hier goed om de woning 
kan lopen naar de achtertuin.

Op de eerste verdieping zijn 3 slaapkamers en de 
badkamer gelegen. Het toilet wordt apart op de 
verdieping gemaakt voor nog meer ruimte in de 
badkamer. De zolder met hoge nok is volledig naar 
eigen idee in te richten als slaapkamer, werkkamer 
of speelkamer. Voor nog meer ruimte kunt u ook 
een dakkapel laten plaatsen. 

Dit is met recht riant wonen!

Riant wonen in de 2-onder-
1-kapwoning aan het water

IMPRESSIE TYPE C 

Type C28



Type C

‘ De 2-onder-
1-kapwoning 
met garage’

3130

Type C (garage vast)Type C (garage los)

Verkoopnummer

1, 4 en 7 t/m 10
Kaveloppervlakte

circa 310 m2 tot 360 m2

Oppervlakte m2/gbo

149 m2 + garage van 18 m2

Verkoopnummer

2 en 3
Kaveloppervlakte

circa 263 m2 tot 360 m2

Oppervlakte m2/gbo

149 m2 + garage van 18 m2

Maatvoering is indicatief en kan aan 
geringe afwijkingen onderhevig zijn

Maatvoering is indicatief en kan aan 
geringe afwijkingen onderhevig zijn

Begane grond Begane grond
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Verdieping 1

Verdieping 2



‘ Elke woning heeft een 
eigen oprit en garage  
en ze zijn allen gelegen 
aan het water’ 

IMPRESSIES TYPE C 

Type C34



De royale vrijstaande villa’s met garage en oprit zijn 
allen aan het water gelegen en staan op ruime kavels 
van circa 343 tot maar liefst 972 m2 en biedt hiermee 
volop mogelijkheden voor tuinliefhebbers en de kans 
om uw eigen eiland te hebben.

De woningen hebben een breedtemaat van 6 meter 
met tuingerichte living en een royale leefkeuken aan 
de voorzijde van de woning met rondom raampartijen 
doorlopend tot de vloer. Hiermee zijn de vrijstaande 
woningen heerlijk licht. 

De 3 slaapkamers en de badkamer op de 1e verdieping 
zijn lekker ruim. Ook bij de vrijstaande woning wordt op 
de 1e verdieping een apart toilet gerealiseerd voor extra 
ruimte in de badkamer. De slaapkamer aan de voorzijde 
heeft een frans balkon. 

Verkoopnummers 6 en 11 kijken uit over het dijkje en 
bij de waterkant wordt een steiger aangelegd om te 
relaxen of te vissen.

Uniek! Verkoopnummer 5 biedt de kans om uw eigen 
eiland te hebben. Via een brug bereikt u uw eiland wat 
in te richten is als speeleiland voor uw kinderen of om 
uw eigen groenten te verbouwen in een moestuin. 

Wat een luxe!

Vrijstaand
wonen aan
het water

IMPRESSIE TYPE D (LINKS) EN TYPE C (RECHTS)

37Type D



‘ Royale villa’s 
op ruime 
kavels, allen 
aan het water’

Type DType D

Type D

Verkoopnummer

5, 6 en 11
Kaveloppervlakte

343 m2 tot 972 m2

Oppervlakte m2/gbo

153 m2 en een garage van 18 m2

3938

Maatvoering is indicatief en kan aan 
geringe afwijkingen onderhevig zijn

Begane grond

Verdieping 1

Verdieping 2



Schaal 1:150 
Verkoopnummer 5 heeft 
zelfs een eigen eiland!

‘ De unieke kans 
om op uw eigen 
eiland te wonen!’
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IMPRESSIES INTERIEUR TYPE D 

42 Type D
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In Waarder Eiland worden 2 typen levensloopwoningen 
gerealiseerd variërend in een breedtemaat van 6,30 
meter en 7,0 meter. Deze woningen zijn zo ontworpen 
dat u hier u ook kunt blijven wonen als u zorgbehoevend 
of minder mobiel wordt. Op de begane grond is naast 
de ruime living met eetkeuken ook een slaapkamer met 
badkamer en suite aanwezig. Vanuit de living bereikt 
u via openslaande deuren de achtertuin. Vanuit de 
slaapkamer kunt u via de slaapkamer ook de achtertuin 
in lopen, wat toch echt een luxe vakantiegevoel geeft.

Op de verdieping worden 2 riante slaap en- of hobby-
kamers gerealiseerd en aan de voorzijde wordt 
standaard al een dakkapel geplaatst.

Liever toch een extra ruime woonkamer beneden? 
Dan heb je de optie om de slaap- en badkamer op de 
verdieping te laten plaatsen. 

De Levensloop 
woningen

Type E en F

TYPE F

IMPRESSIE WAARDER EILAND

TYPE E



47

Aan de autoluwe groenstrook zijn de levensloopwo-
ningen met een breedtemaat van 6,30 meter gelegen 
met een parkeerplaats en vrijstaande berging op uw 
eigen terrein. De achtertuin  is gelegen op het oosten 
waar u in de ochtend kan genieten van de ochtendzon 
en de tuin is diep genoeg zodat u ook in de avond nog 
van de zon kunt genieten. De voortuin is gelegen aan 
het westen waar u ook heerlijk kunt zitten kijkend over 
de brede groenstrook.

De hoekwoning met bouwnummer 43 is aan de 
voorzijde en zijkant omgeven door het groen. Deze 
woning wordt op de begane grond en verdieping 
voorzien van een grote raampartij in de zijgevel 
voor nog meer lichtinval.

De levensloopwoning
met eigen parkeerplaats

Type E

IMPRESSIE TYPE E, TYPE D OP DE ACHTERGROND



Type E (Tussenwoning)

Verkoopnummer

40, 41 en 42
Kaveloppervlakte

144 m2

Oppervlakte m2/gbo

117 m2

Maatvoering is indicatief en kan aan 
geringe afwijkingen onderhevig zijn

Begane grond (tussenwoning) Begane grond (hoekwoning)Verdieping 1 Verdieping 1

Type E (Hoekwoning)

Verkoopnummer

39 en 43
Kaveloppervlakte

183 m2

Oppervlakte m2/gbo

118 m2

Maatvoering is indicatief en kan aan 
geringe afwijkingen onderhevig zijn

Type E Type E48 49



IMPRESSIES TYPE E, BINNEN EN BUITEN

‘ Heerlijk wonen aan de 
brede groenstrook’

50 Type E



Aan de zuidzijde van het plan komen de levens-
loopwoningen met een breedtemaat van 7,0 meter. 
De woonkeuken is aan de voorzijde gelegen ge-
oriënteerd op het zuiden en uitkijkend op het water. 
De slaapkamer bevindt zich aan de achterzijde van 
de woning georiënteerd op het noorden, waardoor 
de slaapkamer ook in de zomer extra koel is. Door de 
extra breedte van deze levensloopwoning is de living 
nog rianter. 

Bouwnummer 18 is gelegen aan het water en wordt 
voorzien van een steiger waar u heerlijk kunt genieten 
aan het water of met uw (klein) kinderen kunt vissen. 
In de zijgevel van deze woning worden ook nog grote 
raampartijen geplaatst voor extra lichtinval en biedt 
u een fantastisch uitzicht over het dijkje en het water. 
Bouwnummer 12 wordt eveneens op de begane grond 
en verdieping voorzien van grote raampartijen.

De extra brede 
levensloopwoning 

IMPRESSIE TYPE F (LINKS). TYPE D EN C OP DE ACHTERGROND

52 Type F 53



Type F (Tussenwoning)

Verkoopnummer

13, 14 en 17
Kaveloppervlakte

128 m2

Oppervlakte m2/gbo

121 m2

‘ De extra brede levensloop 
tussenwoning’

Maatvoering is indicatief en kan aan 
geringe afwijkingen onderhevig zijn

‘ Volop ruimte met 
een breedtemaat 
van zeven meter’

54 Type F

Begane grond (tussenwoning) Verdieping 1



‘ De extra brede levensloop 
hoekwoning’

‘ Het raam in de zijgevel geeft een 
fantastisch uitzicht over het dijkje’

Type F (Hoekwoning)

Verkoopnummer

12, 15, 16 en 18
Kaveloppervlakte

171 m2

Oppervlakte m2/gbo

121 m2

Maatvoering is indicatief en kan aan 
geringe afwijkingen onderhevig zijn

5756 Type F Type F

Begane grond (hoekwoning links) Begane grond (hoekwoning rechts)Verdieping 1



‘ De aan twee zijden 
gelegen raampartijen 
zorgen voor veel 
extra licht en een 
ruimtelijk gevoel’

IMPRESSIES TYPE F
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Wilt u liever gelijkvloers wonen dan kunt u kiezen voor 
een appartement die is ontworpen  op de woonwensen 
van nu en van later. In Waarder Eiland worden twintig 
appartementen gerealiseerd met twee of drie kamers 
en woonoppervlaktes variërend van 47 tot 52 m2. 
Het appartementengebouw wordt een opvallend en 
aantrekkelijk icoon bij de entree van de wijk door de 
lichte metselwerk plint, verticale lichte delen en grote 
raampartijen. Alle woningen zijn met de living en de 
buitenruimte georiënteerd op het zuiden en hebben 
hiermee een fraaie lichtinval.

Op de begane grond zijn zes 2-kamerappartementen 
gesitueerd. Op de eerste en tweede verdieping zijn in 
totaal twaalf 2-kamerappartementen en twee 3-kamer-
appartementen aanwezig. Alle appartementen hebben 
een buitenruimte van 4 m2 op het zuiden, waar u 
nagenoeg de hele dag heerlijk kunt genieten. 

Een goede toegankelijkheid van het gebouw is geborgd 
door een ruime entree met lift. Op de begane grond is 
de overdekte gezamenlijke fietsenberging aanwezig. 

De appartementen
60 Type G, H en I 61



‘De 20 appartementen’

Begane grond

Hoekappartement links Tussen appartement Hoekappartement rechts

Verdieping 1

Verdieping 2

Legenda

Type G Type H Type I

Verkoopnummer

25 en 32
Oppervlakte m2/gbo

52 m2

Verkoopnummer

19 t/m 23, 26 t/m 30 en 33 t/m 37
Oppervlakte m2/gbo

47 m2

Verkoopnummer

24, 31 en 38
Oppervlakte m2/gbo

47 m2

Maatvoering is indicatief en kan aan 
geringe afwijkingen onderhevig zijn

Maatvoering is indicatief en kan aan 
geringe afwijkingen onderhevig zijn

Maatvoering is indicatief en kan aan 
geringe afwijkingen onderhevig zijn

6362 Type G, H en I Type G, H en I

Type G (2x)

Type H (15x)

Type I (3x)

19

26

33

25

32

20

27

34

21

28

35

22

29

36

23

30

37

24

31

38



‘ Ontworpen op de 
woonwensen van 
nu en van later’

IMPRESSIES TYPE H (RECHTS) EN TYPE I (BOVEN)

Type G, H en I64



Woningborg

IMPRESSIE TYPE A
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Wat houdt het in?
De Woningborg Garantie- en waarborgregeling 
beschermt kopers van nieuwe woningen tegen 
de risico’s van een eventueel faillissement van de 
bouwonderneming tijdens de bouw en bouwkundige 
gebreken na oplevering. Het certificaat wordt uit-
gegeven door Woningborg N.V. onder de naam 
Woningborg-certificaat.

Woningborg: geeft u meer zekerheid
Voordat een bouwonderneming zich kan inschrijven bij 
Woningborg, toetst Woningborg de bouwonderneming 
op financieel gebied, technische vakbekwaamheid, 
deskundigheid en eist Woningborg goed en deugdelijk 
werk. Bij ieder bouwplan worden de tekeningen en 
technische omschrijving getoetst aan het Bouwbesluit. 
Ook wordt de (koop-/)aannemingsovereenkomst 
beoordeeld op een goede balans in de rechtsverhouding 
tussen koper en bouwonderneming.

Wat betekent het voor u?
Als u een huis met Woningborg-garantie koopt,  
betekent dit voor u o.a. het volgende:

•   gaat uw bouwonderneming tijdens de bouw failliet, 
dan zorgt Woningborg voor afbouw van uw woning. 
Is afbouw om wat voor reden dan ook onmogelijk, 
dan verstrekt Woningborg u een financiële 
schadeloosstelling

•   de bouwonderneming garandeert de kwaliteit van 
de woning tot 6 jaar en 3 maanden na oplevering. 
Bij bepaalde ernstige gebreken zelfs tot 10 jaar en 
3 maanden. Woningborg waarborgt de garantie-
verplichting van de bouwonderneming, anders  
gezegd als de bouwonderneming niet meer kan of  
wil herstellen dan draagt Woningborg hier zorg voor.

•   bouwondernemingen, die bij Woningborg zijn 
ingeschreven, zijn verplicht om een model (koop-/) 
aannemingsovereenkomst met bijbehorende 
algemene voorwaarden en toelichting te gebruiken. 
Het modelcontract vormt de contractuele basis  
voor de rechtsverhouding tussen u als koper en  
de bouwonderneming. In dit modelcontract zijn  
de rechten en plichten van de koper en de 
bouwonderneming evenwichtig vastgelegd.

•   wanneer er na oplevering van de woning geschillen 
tussen de koper en de bouwonderneming ontstaan  
over de kwaliteit van de woning dan kan Woningborg 
hierin bemiddelen.

Let op: het Woningborg-certificaat moet u in uw  
bezit hebben voordat u naar de notaris gaat voor  
de eigendomsoverdracht!

Wat valt er niet onder de garantie?
Onderdelen die niet door of via de bouwonderneming 
worden uitgevoerd (zoals bijvoorbeeld minderwerk), 
vallen niet onder de Woningborg Garantie- en waar-
borgregeling. Daarnaast worden in uw (koop-/)
aannemingsovereenkomst en in de Woningborg  
Garantie- en waarborgregeling een aantal aspecten 
genoemd die van de garantie zijn uitgesloten.

Voorrang Woningborg-bepalingen
Ongeacht wat in de technische omschrijving is bepaald, 
gelden onverkort de door Woningborg gehanteerde 
en voorgeschreven regelingen, reglementen en stan-
daardvoorwaarden. In het geval enige bepaling in 
de technische omschrijving daarmee onverenigbaar 
mocht zijn c.q. nadeliger mocht zijn voor de verkrijgers, 
prevaleren steeds de bovengenoemde bepalingen 
van Woningborg.



Tuinklaar van 
Spaansen:
Meteen gaan 
genieten van 
jouw tuin…
Direct bij oplevering van je nieuwe woning genieten 
van je groene tuin: Met Tuinklaar is dit mogelijk! 
Verkoopnummers 49 tot en met 76 worden opgeleverd 
met Tuinklaar Comforttuin, waarmee de basis voor jouw 
nieuwe tuin al is gerealiseerd. Aan de voorzijde wordt 
een voetpad aangelegd en aan de achterzijde een terras 
met pad naar de berging. De achtertuin wordt ook voor-
zien van een gazon en een degelijke erfafscheiding. 
De overige woningen kunnen ook direct bij oplevering 
worden aangelegd door Spaansen. 

De Tuinklaar-adviseur bespreekt alle mogelijkheden 
met je, waaronder opties om de biodiversiteit van je 
tuin te bevorderen, en zorgt dat alles op de door jou 
gekozen manier wordt geregeld.

De voordelen van Tuinklaar op een rijtje

•   Eigen creativiteit mogelijk door gebruik tuinconfigurator.
•  Persoonlijke begeleiding bij wensen en budgettering.
• Financierbaar binnen de hypotheek.
• Professionele tuinaanleg.
• De tuin op gelijke hoogte met de buren.
• Erfafscheiding direct geregeld.
• De wijk direct netjes bij oplevering.
• Verhuizen met een goede entree.
•  Schone binnenkomst zonder inloop van vuil en zand.
•  Direct gebruik maken van de ruimte om de nieuwe woning.D

E
 T

U
IN

K
L

A
A

R
 C

O
M

F
O

R
T

T
U

IN
 

69Extra’s



De toekomst
is hier en nu!
Wanneer u kiest voor een woning in Waarder Eiland, 
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 duurzaam warmtenet van HVC 
worden aangesloten. Dat minimaliseert de CO2 uitstoot 
en u draagt met deze woning bij aan een beter klimaat. 

BENG 
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 energie-prestatie 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 energie-
zuinig uw nieuwbouwwoning is. De BENG norm bestaat 
uit drie verschillende indicatoren, die gecombineerd 
worden. Uw nieuwe woning voldoet aan de drie BENG 
indicatoren en krijgt hiermee een energielabel A+++.

Regentonnen
In alle achtertuinen van de grondgebonden woningen 
wordt bij de oplevering een regenton geplaatst. De 
regenton wordt aangesloten op de hemelwaterafvoer. 
Met het water uit de regenton kunt u in de zomer 
bijvoorbeeld de tuin sproeien, in plaats dat daarvoor 
kostbaar drinkwater wordt gebruikt. Bovendien 
ontlast dit het riool. Makkelijk in het gebruik en 
meteen lekker duurzaam!

IMPRESSIE TYPE D EN TYPE C
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Architect
Pro6 Vastgoed 

Ontwikkelaar
Pro6 Vastgoed

Aannemer
Ouwehand Bouw Katwijk

Art Direction & design
WIEB. | Wietze de Vries

Artist Impressions
Vyb visualization

Meer weten ?
Ga naar waardereiland.nl of neem 
contact op met onze makelaar

Magneet Makelaars
Geesterweg 1M,
1815 CR Alkmaar
072 5096070
info@magneetmakelaars.nl

© DECEMBER 2021 | PRO6 VASTGOED

Deze brochure maakt geen deel onderdeel uit van de 
contractstukken. Aan de in deze brochure opgenomen 
informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

WWW.WAARDEREILAND.NL
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