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Zo is je
nieuwe wijk
ingedeeld

Het nieuwe woongebied Neeldervelt begint steeds meer vorm te
krijgen. De woonwijk is gelegen in het stadsdeel Maasniel aan

gel
osin
Wir
St.

de noordoostzijde van Roermond. Door het ruime aanbod aan
voorzieningen én een prachtige natuurrijke omgeving heb je als
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Hoor de regen zachtjes tegen

tot actieve senior. Neeldervelt

de woonmogelijkheden in

de ramen tikken en sta op

heeft voor vrijwel iedereen

Neeldervelt en de unieke

om een lekker kop koffie te

en iedere woonwens iets te

leefomgeving? Lees verder en

H10

luxe en comfort, zijn een groot

plannen voor de rest van de dag.

deel van de woningen ook nog

Een dagje winkelen, gezellig op

eens levensloopbestendig. Of

de bank een filmpje kijken of

je nu op zoek bent naar een

trekken jullie de regenlaarzen aan

reeds ontworpen vrijstaande

en gaan jullie de natuur in om

woning of een ruime kavel om

een frisse neus te halen? Probeer

hier zelf invulling aan te geven;

daar maar eens uit te kiezen, de

wij bieden een luisterend oor

mogelijkheden zijn eindeloos!

voor al jouw woonwensen.
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Levensloopbestendige
woningen
Het belangrijkste kenmerk
van een levensloopbestendige
woning is dat het allemaal
gelijkvloers is. Ervan uitgaande
dat iemand met een rolstoel
er ook prima kan leven. Zorg
aan huis voor bijvoorbeeld de
toekomst is in deze woningen
dan ook een stuk gemakkelijker
te organiseren. Dat betekent
ook dat de slaapkamer
gekoppeld is aan de badkamer
of in ieder geval in de buurt van
de slaapkamer is geplaatst.
Het is in één woord praktisch
te noemen.

Max Markusse,

Architectenbureau Quant

architect aan
het woord
Max Markusse

Quant architectuur heeft binnen Fase 5 van
Neeldervelt de ontwerpen voor de 33 woningen
gerealiseerd. Max Markusse, architect/directeur

Bij het plan van Neeldervelt,
heeft Quant ook rekening
gehouden met uitzicht op de
tuin vanaf de slaapkamer.
Zo hebben mensen die
bijvoorbeeld bedlegerig zijn ook
een uitzicht; “Het is wel heel
erg fijn als je dan van je af kunt
kijken” zegt Max.

Toenemende behoefte
Uit onderzoeken is
gebleken dat de behoefte
aan levensloopbestendige
woningen ontzettend groot
is zegt Max: “Er zijn steeds
meer oudere mensen, je ziet
ook wel de spanning op de
woningmarkt”.
Vele ouderen verplaatsen
zich niet meer zo snel, ze
zijn begonnen met een
gezinswoning met veel
slaapkamers maar wonen er
nog altijd met z’n tweeën.
Onderzoek toont ook aan dat
mensen bereid zijn om zich te
verplaatsen maar vinden dan
niet hetgeen wat ze zoeken. Bij
de ontwerpen van de woningen
is daar extra de focus op
gelegd en is er gekozen
voor levensloopbestendige
woningen. Als mensen
kiezen voor deze woningen
in Neeldervelt, komen
gezinswoningen vrij,

van Quant, gaat wat dieper in op het ontstaan

waar starters en andere
gezinssamenstellingen weer de
mogelijkheid krijgen om hun
intrede te doen.
Dat mensen voor deze
levensloopbestendige
woningen kunnen kiezen in
Neeldervelt draagt ook weer
positief bij aan de ontwikkeling
van de stad Roermond.
Neeldervelt is een diverse
woonwijk voor jong en oud,
contact leggen in deze buurt is
ontzettend gemakkelijk, mede
ook door de tuinen die aan
elkaar gekoppeld zijn.

“Er zijn steeds
meer oudere mensen, je
ziet ook wel de spanning
op de woningmarkt”.

van de ontwerpen en wat deze uniek maakt.

Het interieur van de levensloopbestendige Parkwoningen!

De type woningen
In deze vijfde fase van
Neeldervelt is het aanbod van
de woningen voor tweederde
deel levensloopbestendig.
Volgens Quant Architectuur
is het uniek dat er drie typen
woningen worden aangeboden,
met een grote diversiteit in
de ontwerpen. Quant heeft
hierbij goed gekeken naar
vraag en aanbod binnen
de huidige woningmarkt.
Mensen willen gelijkvloers
wonen, maar hebben er
ook graag een tuin bij. Er
zijn genoeg mogelijkheden
binnen Neeldervelt, dus
voor elk wat wils. Bij een
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levensloopbestendig aanbod
dienen voorzieningen in
de buurt te zijn en laat
Neeldervelt nou net alles
in de buurt hebben, “Dat is
ook echt wel de doelgroep
die dat wenst. We zien bij
levensloopbestendig wonen dat
een deel niet eens meer een
auto heeft” zegt Max van Quant
Architectuur.
Bij een levensloopbestendige
woning wordt er snel gedacht
aan ouderen, maar daar zijn
deze woningen echt niet alleen
voor bedoelt. Ook voor jongere
stellen of mensen die zorg aan
huis nodig hebben, zijn deze

editie 5-2022 ‘Thuis, nu en in de toekomst’

woningen ideaal.
Het bijzondere in het plan
van Neeldervelt is dat er
drie verschillende types
levensloopbestendige
woningen zijn. De woningtypen
variëren, zo zijn er woningen
met een slaapkamer boven,
een ruime tuin en een losse
berging. Maar er zijn ook
woningen met een tuin en oprit
voor een auto. Daarnaast zijn
er woningen die als het ware
gekoppeld zijn aan elkaar
doormiddel van patio’s.

Meer informatie over deze woningen vind je op pagina 40-43.
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ÉCH T AL LES IN DE BU UR T

De contouren van
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Neeldervelt worden
langzaam, maar zeker
duidelijk. We kunnen
inmiddels met recht
van een populaire
woonwijk spreken.
Dat is ook niet zo
verwonderlijk, want
Neeldervelt is echt
de ideale uitvalsbasis.
Lekker dicht bij alle
voorzieningen, maar
ook natuur vind je er
om de hoek. Met een
keur aan faciliteiten
in de directe
omgeving is deze
woonwijk bovendien
toekomstbestendig.
Simpel gezegd:
Neeldervelt heeft
‘Alles in de buurt’!
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ONDERWIJS
Met basisschool Neel in de aangrenzende wijk
Maasniel breng je de kinderen makkelijk lopend
naar school. Maar ook voor middelbare scholen
hoeven ze niet ver van huis. Binnen 5 minuten
fietsen, liggen zowel Broekhin als Het Citaverde
college. Deze laatste biedt naast VMBO ook
MBO opleidingen aan.

FUNSHOPPING

RECREATIE

Het bruisende centrum van Roermond
staat bekend om zijn prachtige straatjes,
monumenten en winkelpassages. Ideaal
om doorheen te slenteren! De historische
panden herbergen nu tal van leuke boetiekjes,
lunchrooms en de bekende modeketens.
Maar ook Het Designer Outlet aan de rand
van de binnenstad is natuurlijk niet te missen.
En dat allemaal zo dichtbij!

Niet alleen kent Roermond talloze restaurantjes
en cafeetjes, maar ook voor kunst en cultuur
ben je hier op de juiste plek. Houd je meer van
de natuur opzoeken? Binnen no time rij je naar
natuurgebieden zoals de Maasplassen of De
Meinweg. En hoe lekker is het dan dat je aan
het eind van de dag binnen enkele minuten
gewoon weer thuis bent!

FIT
In de directe omgeving liggen diverse
healthcentra zoals Dennenmarken en il fiore.
In de gemeente Roermond zijn sowieso vele
sportclubs en ontspanningscentra gevestigd.
Van atletiek tot tennis en van voetbal tot fitness.
Zowel voor kinderen als volwassenen zijn er
legio mogelijkheden.

BOODSCHAPPEN EN WINKELEN
In het Retailpark, hemelsbreed op slechts
500 meter van je woning, vind je winkels als
Mediamarkt en AH. Op eenzelfde afstand ligt
de Huis & Tuinboulevard met bouwmarkten,
woonwinkels, tuincentrum BijSTOX en een
aantal supermarkten. Ben je meer op zoek
naar een dorpse sfeer? De wijk Maasniel
beschikt over een gezellige dorpskern met
kleine winkeltjes.

10 |
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BEREIKBAARHEID
Vanaf Neeldervelt is het slechts 5 minuten
fietsen naar het stadscentrum van Roermond.
Hier kun je gemakkelijk op de Intercity
stappen of gebruik maken van het vernieuwde
busstation. Ook met de auto rij je zo de
snelweg A73 op richting Maastricht of Venlo.
Door de centrale locatie van Roermond zijn
vrijwel alle bestemmingen in Limburg en
daarbuiten goed te bereiken!

CHECK DE SITE VOOR MEER
INFORMATIE!
Scan de QR-code
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Suzanne en Jean-Paul in de keuken

Bewoners van
Neeldervelt vertellen

van hun nieuwe woning in Neeldervelt

Sinds september 2020 zijn Jean-Paul en Suzanne trotse eigenaars van hun
nieuwbouwwoning in Neeldervelt. Een twee-onder-een-kapwoning, die nog
volledig gebouwd moest worden. Het stel koos destijds voor Neeldervelt
vanwege de ligging. “Het is gewoon een prachtige ligging” vertelt Jean-Paul.
Suzanne is van kleins af aan woonachtig in Roermond en Jean-Paul sinds 2011.
Toen ze toe waren aan een nieuwe woning en de mogelijkheid in Neeldervelt
zich voordeed, twijfelden ze geen moment.

De keuze is reuze

Bij een nieuwbouwproject
kan het zijn dat je zelf mag
meebeslissen hoe je droomhuis
eruit gaat zien en hoe je de
nieuwe woning graag wilt
hebben. Zo ook bij de tweede
bouwfase van Neeldervelt.
Jean-Paul en Suzanne hebben
toen gekozen voor een
twee-onder-een-kapwoning.
Suzanne vertelt dat ze bij deze
woning veel opties hadden
waar ze zelf over mochten
beslissen: “Als je een tweede
of derde koopwoning hebt dan
weet je vaak door ervaring wat
je bij het nieuwe huis anders
wilt”. Met de aannemer loop je
vaak de woning door als deze
gerealiseerd wordt.

Jean-Paul en Suzanne geven
aan dat je dan altijd goed
moet rondkijken als ze aan
het bouwen zijn. Kleine dingen
vallen niet op. “Het wordt goed
opgelost maar neem desnoods
een extra persoon mee die
ook meekijkt” zegt Suzanne.
“Dingen die niet helemaal in
orde zijn, worden altijd netjes
opgelost.”
Alles in de Buurt
De slogan van Neeldervelt
omvat wel hoe het wonen
in deze nieuwe woonwijk is.
“De supermarkt is hier niet
ver vandaan. De stad is voor
ons op loopafstand” vertelt
Suzanne. Beiden zijn werkzaam
bij Rockwool in Roermond dat

“Bij onze woning in Neeldervelt hebben we ons droomhuis
zelf kunnen realiseren.”

12 |
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enorm dichtbij huis is. Kortom,
de ideale uitvalsbasis voor
Jean-Paul en Suzanne.
Wonen in Neeldervelt
Wat Jean-Paul en Suzanne
opvalt in Neeldervelt is de rust.
Er is niet veel verkeer, ondanks
dat ze nog aan het bouwen zijn
in de wijk. De mensen die er
wonen zijn van verschillende
leeftijden. Er wonen ouderen
maar ook jonge gezinnen met
kinderen, wat zich onderling
goed samenpakt. Het is met
recht een diverse woonwijk!
De inwoners hebben een
gezamenlijke groepsapp.
Ook dat zorgt weer voor een
stukje binding met elkaar. Toen
corona het toe liet zijn er tot
twee keer toe buurtbarbecues
georganiseerd, die waren
zeer geslaagd. Het is allemaal
vrijblijvend: “Je hoeft niet bij

editie 5-2022 ‘Thuis, nu en in de toekomst’
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Duurzaam de
winter door
Comfortabel en duurzaam
Alle woningen zijn all-electric en daarmee
voorzien van de nieuwste duurzame
technieken en hoogwaardige isolatie. Middels
de luchtwarmtepomp wordt de woning
voorzien van warmte ten behoeve van de
wamwatervoorziening en de vloerverwarming.
Tevens is de installatie voorzien van topkoeling.
Door de energiezuinig balansventilatiesysteem
met een warmte terugwin-unit is er altijd een
comfortabel binnenklimaat in de woning.

elkaar de deur plat te lopen,
maar als je elkaar tegenkomt
op straat of in de winkel
dan zal iedereen je met een
vriendelijke dag begroeten”
zegt Jean-Paul. Jean-Paul
en Suzanne wonen met veel
plezier in hun nieuwe woonwijk
in Roermond. Wie weet zien ze
jou binnenkort wel langslopen
in Neeldervelt?
Een helder traject
Het contact vanaf de
eerste interesse tot aan het
koopcontract verliep prettig.
“Door corona, dat toen ook
al aanwezig was, verliep veel
contact wel telefonisch of
online. Als je zoiets nog nooit
gedaan hebt is dat wel even
wennen, maar ondanks deze
beperkingen werden we altijd
goed geïnformeerd” vertelt
Jean-Paul.

14 |

De contactmomenten
tot aan het koopcontract
konden gelukkig op kantoor
plaatsvinden. “Dat is ook
wel fijner omdat je dan je
standpunten beter kunt
uitleggen” voegt JeanPaul er nog aan toe. Na
het ondertekenen van het
koopcontract was er nog
een samenkomst met de
projectontwikkelaar, Janssen
de Jong, waarin de wensen van
de nieuwe bewoners werden
besproken. Het verdere contact
verliep online en telefonisch.
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aan Het Woord

ANGELY WAAJEN

weTHouDer Bij De Gemeente RoermonD
In het Neeldervelt-magazine laten we vaak het woord aan mensen die
op de een of andere manier betrokken zijn bij de gloednieuwe woonwijk.
Deze keer mochten we Angely Waajen, Wethouder van Economie,
Volkshuisvesting en Ruimtelijke ordening van Gemeente Roermond
interviewen. Hoe kijkt zij tegen Neeldervelt aan? Spoiler: Er blijkt zelfs
een persoonlijke band te zijn met de omgeving van Neeldervelt!

Wat maakt Roermond nou zo uniek?

Kenmerken voor stadsdeel Maasniel

gemeente met een mooie historische binnenstad en

en is in dat jaar bij Roermond gevoegd. Het heeft

tal van voorzieningen: mooie pleinen, aantrekkelijke

het dorpse karakter altijd behouden. Er zijn veel

winkels, het Designer Outletcenter, een compleet

voorzieningen op het gebied van onderwijs, sport,

aanbod in de horeca en veel verenigingen. Maar

winkels en horeca. Daarnaast kent Maasniel een

ook een breed onderwijsaanbod en diverse culturele

rijk verenigingsleven. Het ligt centraal, je bent zo

voorzieningen zoals theaters en bioscopen.

in de stad en zo op de snelweg. Het is een wijk

Roermond is een aantrekkelijke middelgrote

Maasniel was tot 1959 een zelfstandige gemeente

met afwisselende bebouwing en een aantal mooie
Verder is Roermond goed bereikbaar met eigen

groene buffers. “Ik heb zelf jarenlang met veel plezier

vervoer, maar ook met het openbaar vervoer. Het

in Maasniel gewoond. Er is maar één ding dat

heeft goede OV-verbindingen in zowel zuidelijke-

Maasniel niet heeft en dat is zicht op de Maas. Toen

als in noordwestelijke als noordoostelijke richting.

wij een aantal jaren geleden de kans kregen om die

Steden als Weert, Venlo en Sittard zijn vanaf

woondroom waar te maken, hoefden we daar niet

Roermond goed bereikbaar.

lang over na te denken, al vonden we het jammer
om Maasniel te verlaten” vertelt wethouder Angely.

De stad Roermond ligt aan de Maas(plassen), een

en
“W e zi en va ak da t jo ng e me ns
en ,
die in ve rs ch ill en de st ed en we rk
,
Ro er mo nD als wo on pla at s ki ez en
g”
ju ist va nw eg e de ce nt ra le lig gin

editie 5-2022 ‘Thuis, nu en in de toekomst’

Het middelbaar- en basisonderwijs zijn op loop- en

Nederland. Met nationaalpark de Meinweg heeft het

fietsafstand en voor winkels en horeca hoef je niet

ook een perfecte uitvalsbasis voor recreatieve fiets-

ver weg te gaan. Voor de natuurliefhebber liggen

en wandelroutes.

de Asseltse plassen en de bossen bij Boukoul
op fietsafstand. Jezelf in het zweet werken?

Museum Het Cuypershuis, dat stilstaat bij het leven

Sportschool Dennenmarken ligt bijna in de voortuin.

en het werk van de bekende Roermondse architect
Pierre Cuypers en diens familie, heeft de afgelopen
tien jaar een eigen plaats in de stad verworven.
Angely Waajen, Wethouder van Economie,
Volkshuisvesting en Ruimtelijke ordening
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van de grootste gebieden voor waterrecreatie in

Kortom, Roermond heeft als gemeente veel te
bieden!
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DIT MAAKT
RoermonD RoermonD

Werken als gemeente aan het wonen in
Roermond

In Roermond wordt hard gewerkt aan het aanbieden
van een divers aanbod woningen. Er wordt gebouwd
voor verschillende doelgroepen, waarbij naast
ontwikkelaars uiteraard ook woningcorporaties een

√

Aantrekkelijke middelgrote gemeente

√

Tal van voorzieningen

√

Compleet aanbod in de horeca

√

Een rijk verenigingsleven

√

Breed onderwijsaanbod

√

Maasniel, dorps karakter

√

Asseltse plassen, bossen van Boukoul

√

Waterrecreatie

belangrijke rol spelen. Om ervoor te zorgen dat ook
de komende jaren gebouwd kan worden, zijn nieuwe
plannen in ontwikkeling en wordt volop gewerkt
aan afronding van bestaande plannen. Zo krijgt

De toekomst van Roermond

Neeldervelt zijn definitieve vorm.

Er zijn volop kansen voor wonen in Roermond.
De bevolking van Roermond groeit en er is een

Neeldervelt voor jong en oud

toenemende behoefte aan woningen. We blijven

In Neeldervelt worden in de diverse fases

dus inspelen op die vraag, dat kan nieuwbouw zijn,

verschillende typen woningen aangeboden. Dat

maar ook herbestemming. De ontwikkeling van de

maakt de wijk geschikt voor een brede doelgroep en

voormalige V&D is daar een goed voorbeeld van.

dus voor jong en oud. Of je nu voor je eerste woning

“Ik heb er alle vertrouwen in dat Roermond zich blijft

gaat, doorstromer bent of je je al oriënteert op een

ontwikkelen als aantrekkelijke woon- en werkstad en

woning waar je probleemloos oud kan worden.

dat inwoners dat waarderen” zegt Angely tot slot.

Neeldervelt ligt centraal en vervult op dit moment
een belangrijke rol in het voorzien in de behoefte
aan grondgebonden woningen in Roermond.
Bovendien biedt het inwoners van Maasniel en
Roermond een mooie kans om door te stromen.
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Haal het
groen in huis
Met het straatbeeld van Neeldervelt is het niet te
missen dat het behalve een nieuwe, ook een uiterst
groene woonwijk is. Niet alleen in de vorm van
duurzaamheid, maar zeker ook qua uiterlijk. Groene
veldjes, veel bomen en mooi onderhouden perkjes.
Hier hoeft het echter niet bij te blijven. Je ziet het de
laatste tijd namelijk steeds meer: groen binnenshuis.

Planten, planten en nog eens

Match met je interieur

Groen is gezond

Je kent het wel: met de kerst

kiezen van een type plant. Ga je

andere look and feel geven

een kerstboom in de kamer

voor een hangplant, een leuke

aan je huis, zorgen ze ook

en met Valentijnsdag een leuk

cactus, een stoere tropische

voor meer zuurstof. En dat niet

bloemetje op tafel. Zeker, dan

Strelitzia of een kamerplant

alleen. Planten zorgen namelijk

haal je groen in huis, maar hier

met bloemen? Voor vrijwel

voor een hogere concentratie,

blijft het tegenwoordig niet

elk interieur zijn er meer dan

meer productiviteit én een beter

meer bij. Fleur de boel eens wat

genoeg passende opties. Vergeet

humeur! Wat natuurlijk meer dan

op in huis en geef je interieur

echter ook niet een leuke en

welkom is als je in deze tijden

een extra touch. Dit kan met

bijpassende pot! Houd hierbij

veel moet thuiswerken.

kamerplanten! Door deze steeds

rekening met de grootte en de

populairder wordende trend zijn

kleur van de pot en maak de

de mogelijkheden hierin inmiddels

plant zo een echt decoratie-item!

planten

Begin je groenmissie met het

Naast dat planten een heel

enorm.
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Maak kennis meT

“De eerste mensen die er
kopen zijn toch wel een
beetje de pioniers.”

Peet DonKers

MakeLaaR Bij Jack FReNken makeLaars en aDvIseurs

Peet Donkers, makelaar bij
Jack Frenken makelaars en
adviseurs, praat je graag
bij over hun rol binnen
Neeldervelt.

De rol van een makelaar
Bij een nieuwbouwproject is
dit voor een makelaar vaak
heel divers. Zo ook voor
Jack Frenken Makelaars, die
binnen Neeldervelt allerlei
rollen vervult. Ze vullen onder
andere een adviserende rol
in. Daarbij mogen ze wat
vinden van de plattegronden,
aanvullingen op hoe de
woningen in zijn totaliteit uit
zien en meedenken over het
programma, hoeveel woningen
er per doelgroep gerealiseerd
worden. De adviezen worden
gebaseerd op ervaring en
kennis van de lokale markt.
Maar ook door onderzoeken,
welke doelgroepen bewegen
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zich nu op de markt en welke
bestedingsruimte hebben
ze. Dit alles leidt dan tot een
product dat het antwoord
moet zijn op de behoefte in de
markt.
Jack Frenken Makelaars geeft
vervolgens een prijsadvies.
Een advies voor wat betreft
de vrij op naam prijzen. Op
basis van dat advies neemt
de opdrachtgever, in dit
geval Jansen de Jong dan
een besluit of ze met deze
prijzen het project in kunnen
stappen. Omdat er dan ook
nog een traject aan vooraf
gaat, wat het gaat kosten om
de woning te bouwen. Jack
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Frenken Makelaars gaat alleen
over het huis als zodanig
en de mogelijke vraagprijs
afgestemd op de ervaring en
deskundigheid.
Verder begeleid Jack Frenken
de opdrachtgever bij de
marketing en hebben ze met de
individuele kopers gesprekken.
Deze gesprekken leiden tot een
optie op een bepaalde woning
in het project. Als er vanuit de
koper ook nog behoefte is bij
financiële ondersteuning, zoals
een hypotheekgesprek, kunnen
zij als makelaar hier ook nog bij
helpen.

Veel groen rondom de walwoningen.

Meer informatie over deze woningen vind je op pagina 44-47.

Een nieuwe fase binnen
Neeldervelt
Bij veel nieuwbouwprojecten
krijgt het openbaar gebied, de
ruimte tussen de woningen
soms wat minder aandacht.
Bij Neeldervelt is vanaf het
begin het doel geweest om er
een kindvriendelijke, groene
wijk van te maken. Tevens
is de locatie in Maasniel
uniek, omdat dit het enige
bouwproject aan de oostkant
van Roermond is. En vooral
het groene karakter maakt het
anders dan anderen.
De doelgroep waar ze in deze
fase met name op richten, is de
groep mensen die op zoek is
naar een levensloopbestendige

woning. Een doelgroep die
langer in een woning wil blijven
wonen met het oog op de
toekomst. Zo zijn de woningen,
die de titel levensloopbestendig
hebben, ontworpen met een
extra kamer op de begane
grond. Deze kan bijvoorbeeld
in eerste instantie voor
kantoor worden gebruikt en
later omgevormd worden
tot slaapkamer. Dat maakt
deze woningen interessant,
omdat er niet heel veel andere
projecten zijn, die buiten
appartementengebouwen in
een groot deel voorzien in het
gelijkvloers wonen. Uiteraard
wordt dit aanbod aangevuld
met gezinswoningen en
vrijstaande woningen. ‘Zo

zien we een stukje Neeldervelt
ontstaan waar verschillende
groepen mensen, verschillende
doelgroepen bij elkaar in een
woonwijk terecht komen’
vertelt Peet.
Projectmatig is er op dit
moment niets meer te koop
in Neeldervelt. Wat er in
verkoop is gebracht is ook
verkocht. Dus dat betekent
dat de nieuwe fase verkoop
met veel vertrouwen tegemoet
wordt gegaan. “Je ziet ook
dat Neeldervelt vanaf de
start van een volledig nieuwe
woonomgeving inmiddels
al verandert is naar een
geaccepteerde woonomgeving”
voegt Peet eraan toe.
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Jack Frenken Makelaars
is vanaf het eerste
schetsmoment van
de woningen tot aan
het tekenen van de
koopovereenkomst nauw
betrokken bij het project.

“Neeldervelt is uniek ten opzichte van de andere
projecten. Het heet niet voor niets ‘velt’, door het
groene karakter dat dit project heeft.”

Als makelaar zijnde heb je belang bij een
kwalitatief hoogwaardig traject. Van het begin
tot aan de koopovereenkomst. Mensen worden
zo goed mogelijk geïnformeerd, daar waar zij er
behoefte aan hebben.

kunt ook bij de makelaar terecht als je vragen
hebt over je huidige woning, zoals wat levert
het je op. Na deze gesprekken kunnen mensen
een weloverwogen beslissing nemen of ze
akkoord gaan met de optie, dat vervolgens een
koopcontract wordt.
“De eerste mensen die er kopen zijn toch wel
een beetje de pioniers, je start als eerste koper
in een omgeving waar nog heel veel bouwverkeer
zich vaak voor je neus afspeelt.
Dat moet je wel willen.”
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prijzen zijn die op de prijslijst staan. Wat voor de
koper ook weer een veilige haven is” vertelt Peet.

Je ziet nu dat stukken van het nieuwbouwproject
Neeldervelt al echt klaar zijn. De invulling van de
wegen en trottoirs zijn klaar, ook aan de andere
kant van Neeldervelt krijgt de woonwijk steeds
meer vorm. En zo zullen telkens weer meer
gedeeltes van het project écht klaar zijn. Op
deze plekken is dan ook geen bouwverkeer meer
nodig, omdat het af is. Zo is het project van een
startende nieuwbouwomgeving inmiddels een
geaccepteerde nieuwbouwomgeving.

Je hebt interesse wat nu?
Stel je hebt interesse in een van de woning die
Neeldervelt de bieden heeft, dan is de eerste
stap om jezelf te verdiepen in de informatie
die op de site van de makelaar en op de site
Neeldervelt te vinden is. Vanaf dat punt kom je
steeds dichter bij het moment waarbij je denkt
‘hey, dit lijkt mij een fijne buurt om in te wonen’.
Je kunt je aanmelden via www.neeldervelt.nl,
zodat je jezelf kan inschrijven voor bepaalde
kavels. Vaak krijg je dan ook al een streepje
voor op mensen die later via Funda zoeken
bijvoorbeeld.

Jack Frenken Makelaars verwacht dan ook dat
de duurdere vrijstaande woningen steeds beter
zal gaan. Ook bij Neeldervelt profiteren ze van
de woningmarkt die als zodanig op dit moment
voor de kopende klant best wel moeilijk is. “Het
voordeel van zo’n nieuwbouwwoningen is dat
je niet hoeft te overbieden, dat je weet wat de

Na inschrijvingen komen de makelaar en
opdrachtgever in overleg tot een toewijzing.
Ingeschreven woningzoekers krijgen dat een
woning toegewezen. Dan volgen er diverse
gesprekken met de makelaar over bijvoorbeeld
de plattegrond, hoe de wijk in elkaar zit, naar
behoefte geven ze je financieel advies en je
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Het tekenen van zo’n overeenkomst, leidt
uiteindelijk tot een definitieve koop. Deze
contracten neem je samen met de makelaar door
op het kantoor. Zodat je exact weet waar je voor
tekent en welke verplichtingen daarbij horen. En
dan is het officiële moment daar, je kunt tekenen
voor je woning!

Neeldervelt is een unieke wijk met een groot en
gevarieerd aanbod. Laat je zo goed en breed
mogelijk informeren, zonder verplichtingen.
Heb je vragen over bijvoorbeeld de hypotheek
of de financierbaarheid van de huizen binnen
Neeldervelt, twijfel dan niet en neem contact op
met Jack Frenken Makelaars. Zodat je met een
gerust hart een beslissing kunt nemen.

Een unieke wijk
Voor de makelaar en projectontwikkelaar is het
belangrijk dat er minstens 70% voorverkocht
aantal is. Want dan gaat de aannemer in
overleg met de projectontwikkelaar starten met
het bouwen van de woningen. De makelaar
communiceert dan met woningkopers de datums
voor het starten met bouwen en de oplevering
hiervan.
In de aankoopfase heeft Jack Frenken Makelaars
intensief contact met de kopers. Om ze zo
aan alle informatie te voorzien waar ze op
dat moment behoefte aan hebben. Na deze
aankoopfase eindigt in principe het contact,
omdat de taak van de makelaar na de aankoop
erop zit.
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Nieuwe fase

WONINGEN
pagina 52

twee-onder-een

Kapwoningen
In deze nieuwe fase van Neeldervelt
worden 20 levensloopbestendige
woningen, 10 gezinswoningen, 3
vrijstaande woningen op ruime percelen
en 3 vrije sector kavels aangeboden.
De woningen kenmerken zich door hun
eigentijdse architectuur verdeeld over
drie verschillen woningtypes. Hierdoor
ontstaat een gevarieerd straatbeeld.
Voor ieder wat wils.

pagina 38

LevensloopBESTENDIGE

Park woningen
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pagina 32

LevensloopBESTENDIGE

woningen

Kenmerken
√

Levensloopbestendig aanbod,

√

Ook prachtige tweekappers

√

Eigentijdse architectuur

√

Compleet met badkamer en keuken

√

Luxe afwerking

√

Duurzame installaties

√

Volop uitbreidingsmogelijkheden

voor het eerst in Neeldervelt

pagina 44

LevensloopBESTENDIGE

Walwoningen

pagina 60

Vrijstaande

Villa’s
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Levensloopbestendige

Thuis, nu en

in de toekomst

Twee-onder-een
kapwoningen
Bouwnummers H2-H14

De nieuwste toevoeging aan de wijk bestaat
grotendeels uit levensloopbestendige woningen
met de masterbedroom op de begane grond. Bij
de 20 levensloopbestendige woningen heb je
keuze uit verschillende ontwerpen.

De levensloopbestendige tweekappers
Deze mooie grotendeels gelijkvloerse woningen
hebben een woonoppervlak van 114m 2 en liggen op
percelen variërend van 212m 2 tot 332m 2 met een
eigen achterom. Genoeg ruimte voor een fijne tuin.

Alle woningen zijn daarnaast voorzien van een
buitenberging aan de achterzijde van de tuin. De
tweekappers hebben een klassieke basis maar dan
gestoken in een modern jasje. De ruime woonkamer
met open keuken ligt aan de voorzijde van de
woning, de slaapkamer met badkamer en toilet aan
de tuinzijde. Daarnaast is de begane grond uitgerust
met een handige binnenberging. De verdieping is
naar eigen behoefte in te richten, bijvoorbeeld als
ruime bergzolder maar ook als logeerkamer. Een
aantal woningen is voorzien van ruime dakkapel
waardoor de verdieping nog ruimer aanvoelt.

KENMERKEN VAN DE WONING
√

Grotendeels gelijkvloers

√

Heerlijke achtertuin

√

Ruime woonkamer

√

Open leefkeuken

√

Vloerverwarming

√

Handige binnenberging

Specificaties:
Woonoppervlakte ca. 114m 2
Kaveloppervlakte ca. 212 - 332m 2
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Levensloopbestendige

Twee-onder-een
kapwoningen
Bouwnummers H2-H14

Type L1

HOEKWONING meT DaKKapeL op De VerDiepinG
Bouwnummer H2 en H14

Door de aanwezige
dakkapel biedt Type L1
extra leefruimte en veel
lichtinval!

Maten in mm • schaal 1:100

Begane grond
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Eerste verdieping
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Type L2

Type L3

Bouwnummer H4, H7 en H9

Bouwnummer H3, H8 en H13

MET DaKKapeL op De VerDiepinG

ZONDER DaKKapeL op De VerDiepinG

Maten in mm • schaal 1:100

Begane grond

Maten in mm • schaal 1:100

Begane grond

De multifunctionele
verdieping is in te richten
als bijvoorbeeld een
ruime bergzolder of als
kantoor.

Maten in mm • schaal 1:100

Eerste verdieping
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Eerste verdieping
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Type L4

HOEKWONING ZONDER DaKKapeL op De VerDiepinG
Bouwnummer H5 en H6

Maten in mm • schaal 1:100

Begane grond

Maten in mm • schaal 1:100

Eerste verdieping
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Levensloopbestendige

Park
Woningen

Thuis, nu en

in de toekomst

Bouwnummers G5-G8

De nieuwste toevoeging aan de wijk bestaat
grotendeels uit levensloopbestendige woningen
met de masterbedroom op de begane grond. Bij
de 20 levensloopbestendige woningen heb je
keuze uit verschillende ontwerpen.

De levensloopbestendige parkwoningen
In dit bijzondere ontwerp liggen de woningen
rondom een binnentuin, uiteraard afgeschermd voor
de nodige privacy. Twee van deze parkwoningen
(P1) hebben een verdieping met een ruime extra
(slaap)kamer en hebben een woonoppervlak van

113m². De begane grond van type P1 is circa 72m²
met woonkamer, open keuken en 1 slaapkamer,
badkamer en toilet. Ook dit type is voorzien van
ruime berging welke direct vanuit buiten bereikbaar
is. De begane grond van type P2 is circa 87m²
met woonkamer, open keuken en 2 slaapkamers,
badkamer en toilet voelt door zijn slimme indeling
verrassend ruim aan. Tevens is dit type voorzien van
een ruime berging met kanteldeur.

KENMERKEN VAN DE WONING
√

Grotendeels gelijkvloers

√

Heerlijke achtertuin

√

Ruime woonkamer

√

Open leefkeuken

√

Vloerverwarming

√

Handige binnenberging

Specificaties:
Woonoppervlakte ca. 87m 2 of ca. 113m 2
Kaveloppervlakte ca. 213 - 265m 2
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Levensloopbestendige

Park
Woningen
Bouwnummers G5-G8

Type P1

Parkwoning met VerDiepinG
Bouwnummer G6 en G8

Maten in mm • schaal 1:100

Maten in mm • schaal 1:100

De multifunctionele
verdieping is in te richten
als bijvoorbeeld een
ruime slaapkamer of als
kantoor.

Begane grond
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Type P2

VoLLEDIG GELIJKVLOERSE Parkwoning
Bouwnummer G5 en G7

Maten in mm • schaal 1:100

Begane grond
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Levensloopbestendige

WaL
Woningen

Thuis, nu en

in de toekomst

Bouwnummers 162-167
De nieuwste toevoeging aan de wijk bestaat
grotendeels uit levensloopbestendige woningen
met de masterbedroom op de begane grond. Bij
de 20 levensloopbestendige woningen heb je
keuze uit verschillende ontwerpen.

De levensloopbestendige WaLwoningen
Bij dit type heb je de keuze tussen de vrijstaand
geschakelde walwoningen met een woonoppervlakte
van 131m 2 of de twee-onder-een-kap walwoningen
met 123m 2 aan woonruimte die parallel aan de
straat liggen. De uitstraling van deze woningen sluit

aan bij het bestaande straatbeeld aan De Tegelarije.
In je achtertuin geen last van inkijk van achterburen,
want die heb je simpelweg niet! Op de begane
grond heb je in de walwoningen alle benodigde
ruimte om gelijkvloers te wonen. Van slaapkamer
met tuinzicht tot een complete badkamer en toilet.
Ook een inpandige berging ontbreekt hier niet.
Op de verdieping heb je de mogelijkheid een extra
slaapkamer te situeren of een kantoor aan huis.
De percelen variëren van 233 m 2 tot wel 350m 2.

KENMERKEN VAN DE WONING
√

Grotendeels gelijkvloers

√

Heerlijke achtertuin

√

Ruime woonkamer

√

Open leefkeuken

√

Vloerverwarming

√

Handige binnenberging

Specificaties:
Woonoppervlakte ca. 127m 2 of ca. 131m 2
Kaveloppervlakte ca. 233 - 350m 2
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Levensloopbestendige

WaL
Woningen

Bouwnummers 162-167

Type W1

VRIJSTaaND GEscHakeLDe WaLWoning
Bouwnummer 162 en 167

Begane grond
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Maten in mm • schaal 1:100

Eerste verdieping

Maten in mm • schaal 1:100
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Type W2

Type W3

Bouwnummer 163 en 166

Bouwnummer 164 en 165

TUSSENGELEGEN WaLWONING

Begane grond

Eerste verdieping

48 |

editie 5-2022 ‘Thuis, nu en in de toekomst’

TUSSENGELEGEN WaLWONING

Maten in mm • schaal 1:100

Maten in mm • schaal 1:100

Begane grond

Eerste verdieping

Maten in mm • schaal 1:100

Maten in mm • schaal 1:100
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Je eerste
woning
Het kopen van een nieuw huis, misschien wel
je eerste huis, is niet zomaar iets. Het is een
spannende stap, waar natuurlijk meerdere keuzes
en vragen bij komen kijken. Wij zorgen er echter
voor dat het vooral een leuk traject voor je
wordt en nemen veel zorg voor je uit handen. Dit
is wat Janssen de Jong voor jou kan betekenen!

Bewonder

Personaliseer

Aan de slag

de woningen in Neeldervelt?

van basiswoningen, zoals deze

bent geweest en de

Mooi! Als eerste kom je dan in

ook worden aangeboden op

koopovereenkomst rond is,

een contact met de makelaar.

onder andere de website en de

kom je in contact met de

Er wordt een afspraak gemaakt

magazines van Neeldervelt. Je

verkoopbegeleider voor een

om de woning met je eigen

hebt echter alle vrijheid om de

gesprek. Dit kan op het kantoor

ogen te komen bewonderen.

woning zo aan te passen dat

van Janssen de Jong in Son

Tijdens deze huisbezichtiging

het uiteindelijk je droomhuis

en Breugel in Noord-Brabant,

is er natuurlijk alle tijd om de

wordt. Een aanbouw, een grotere

maar de afspraak is ook

diverse mogelijkheden van de

badkamer of heb je graag extra

mogelijk via Microsoft Teams.

woning samen met de makelaar

stopcontacten in de keuken? Dit

De verkoopbegeleider geeft je

te bespreken.

kan allemaal. Wij hebben een

adviezen en kijkt samen met jou

hele lijst voor je klaar liggen met

of er geen zaken zijn die vergeten

alle personalisatiemogelijkheden.

zijn. Samen spreken jullie de

Is je oog gevallen op een van

Er wordt namelijk uitgegaan

Nadat je bij de makelaar

opties door en natuurlijk kan je
terecht met al je vragen.

Voordat je het weet ben je
bezig met je nieuwe woning
inrichten en het verhuizen
van je spullen!
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TWEE-onDeREEN-KAP
Woningen
Bouwnummers H15-H20, H22-H25
Aan De Tegelarije, temidden van de vrijstaande
villa’s, liggen de 10 twee-onder-een-kap
gezinswoningen. Met een woonoppervlak van
149m 2 met recht ruim te noemen! Door de grote
raampartijen voelt de woonkamer met open
keuken nog ruimer aan dan hij al is. Genoeg
plaats voor die heerlijke loungebank en die
grote eettafel waar iedereen aan kan schuiven!
De woningen hebben een voortuintje en een
flinke achtertuin die vanuit de keuken en via
de berging te bereiken is.
De eerste verdieping is ingedeeld met drie
slaapkamers, de badkamer en apart toilet.
Een verdieping hoger vind je de grote zolder
die kan dienen als bergzolder, maar ook
bijvoorbeeld als hobbyruimte. De riante berging
welke direct vanuit de oprit toegankelijk is zorgt
voor een zee aan opbergruimte.
De percelen variëren van 219 m 2 tot 315m 2.

Specificaties:

KENMERKEN VAN DE WONING
√

Slimme indeling

√

Ruime zolderverdieping

√

L-vormige keuken

√

Vloerverwarming

met apparatuur

Woonoppervlakte ca. 149m 2
Kaveloppervlakte ca. 233 - 350m 2
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TWEE-onDeREEN-KAP
Woningen
Bouwnummers H15-H20, H22-H25

Maten in mm • schaal 1:100
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Begane grond

Eerste verdieping

Bouwnummer H15, H17, H19, H22 en H24 zoals getekend.
Bouwnummer H16, H18, H20, H23 en H25 gespiegeld.

Bouwnummer H15, H17, H19, H22 en H24 zoals getekend.
Bouwnummer H16, H18, H20, H23 en H25 gespiegeld.
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De multifunctionele
verdieping is in te richten
als bijvoorbeeld een
hobbyruimte.

TWEEDE VERDIEPING

Maten in mm • schaal 1:100

Bouwnummer H15, H17, H19, H22 en H24 zoals getekend.
Bouwnummer H16, H18, H20, H23 en H25 gespiegeld.
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De frisse
lucht
in

Herken je dat gevoel? Dat in de winterdagen je bed extra
warm aanvoelt en het nog lastiger is om van de bank af te
komen? Tijdens deze donkere dagen is dat niet meer dan
logisch. Hoewel je in de zomerdagen vaak meer buiten dan
binnen te vinden bent, is het ‘s winters vaak een hele stap
om buiten de kou in te gaan. Maar geef toe, zodra je in de
frisse lucht bent, heb je er geen spijt van. Wij helpen je
graag om net dat extra stukje motivatie te vinden. En als
bewoner van Neeldervelt is dit niet lastig!

Ga de natuur in
Ben je ooit in het Nationaal Park De Meinweg geweest? Dit
natuurgebied is maar liefst 1800 hectare groot en is met de
auto slechts 10 minuten rijden! De Meinweg is een schitterend
natuurpark. Duinen, uitgestrekte bossen, stromende beekjes:
je vindt het er allemaal. De perfecte uitvalsbasis voor een lange
wandeling. Om gezellig samen bij te kletsen of om juist even je
hoofd leeg te maken. Toe aan een pauze? In het park zijn zelfs
diverse terrassen te vinden voor warm kop koffie.

Al ben je misschien niet zo’n
wandelaar, ook dan kun je terecht bij
De Meinweg of de Maasplassen! Trek
je hardloopschoenen aan en combineer
je work-out sessie met een prachtige

Bij de Maasplassen, dicht bij het centrum van Roermond, is het
ook goed te vertoeven! In de zomer natuurlijk helemaal, maar
zeker ook in de koudere maanden is dit gebied een echte must
om te bezoeken. Wandel langs de wateren en geniet van al het
mooie wat de natuur te bieden heeft. En een groot voordeel: je
bent ook zo in de stad!

Welke sport kies jij?

omgeving om te bewonderen.
Natuurlijk biedt Roermond daarnaast
ook meer dan genoeg sportclubs aan.
Aan het verenigingsleven geen tekort!
Voor vrijwel elke sport zijn er faciliteiten
en ben je meer dan welkom om aan te
sluiten.

Zo weer thuis
Hoe heerlijk is het om na het
sporten of een dagje wandelen
binnen no time weer thuis te zijn?
Geen lange terugreis, maar binnen
enkele minuten met de auto, fiets
of OV. En dan kom je ook nog eens
thuis in je uiterst comfortabele,
sfeervolle woning. Wedden dat je
bed of bank nu nog lekkerder ligt!
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VRIJSTaaNDe
ViLLa’S
Bouwnummers H1, H21 en H26
Deze statige, moderne stadsvilla’s zijn telkens
gelegen op een hoek. De plattegronden van
de vrijstaande villa’s zijn allemaal ruim van
opzet en kennen een praktische indeling. De
begane grond biedt naast de ruime woonkamer
met woonkeuken, een mooie entreehal en
een berging voorzien van kanteldeur. Het
woonoppervlak is 159m 2.
Wat een rust, wat een ruimte!
En van grote tuin mag je met recht spreken met
ruime percelen van 413 m 2 tot wel 600m 2. De
villa’s hebben op de verdieping 3 slaapkamers,
een badkamer en een apart toilet en een grote
zolderverdieping met een technische ruimte en
een extra slaapkamer.

De villa’s hebben op de verdieping 3 slaapkamers,
een badkamer en een apart toilet en een grote
zolderverdieping met een technische ruimte en een
4 e slaapkamer. De villa’s zijn in de basis al zeer
compleet met vloerverwarming en volledig betegelde
badkamer met Villeroy en Boch sanitair.

Specificaties:
Woonoppervlakte ca. 159m 2

KENMERKEN VAN DE WONING
√

Groot perceel met twee
opstelplaatsen voor de auto

√

Heerlijke achtertuin

√

Ruime entree

√

L-vormige keuken

√

Fijne zithoek aan de voorzijde

√

Veel daglicht, openslaande tuindeuren

√

Geisoleerde berging

√

Vloerverwarming

Kaveloppervlakte ca. 413 - 600m 2
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VRIJSTaaNDe
ViLLa’S
Bouwnummers H1, H21 en H26

Type G1
Bouwnummer H26 en H1 (gespiegeld)

Maten in mm • schaal 1:100

Begane grond
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VRIJSTaaNDe
ViLLa’S
Bouwnummers H1, H21 en H26

Type G2
Bouwnummer H21

Maten in mm • schaal 1:100

Begane grond
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vrije kavels

Bouw je eigen
Droomwoning
Zelf je eigen droomhuis ontwerpen en bouwen?
Dat kan op een van de drie ruime bouwkavels,
verdeeld over deze uitbreidingsfase.
De kavels bieden veel vrijheid op het gebied
van beeldkwaliteit. Liever een geheel ontzorgd
en begeleid bouwtraject? Ook dat behoort in
Neeldervelt tot de mogelijkheden.
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Vrij Wonen

BrummelHuis & Sustainer Homes

Bouwkavels in Neeldervelt

Zelf je eigen
Droomhuis
ont werpen
en bouwen?
Dat kan op
een van de
bouwkavels in
Neeldervelt.

Om je een indruk te geven van wat er allemaal bij

De andere mogelijkheid is om te kiezen voor een

de aankoop en bouw van je eigen woning komt

woning van bijvoorbeeld Brummelhuis of Sustainer

kijken, hebben we een stappenplan opgesteld. In

Homes. Deze partijen bieden totaalconcepten aan

het stappenplan dat verderop in dit magazine is

en ontzorgen en begeleiden je van begin tot eind.

weergegeven staat precies uitgelegd hoe het proces

In deze brochure zijn enkele voorbeeldwoningen

voor de aankoop van een bouwkavel en de bouw

uitgewerkt. Uiteraard zijn er nog meer

van je woning in zijn werk gaat.

mogelijkheden. Groot voordeel hiervan is dat je

Voor het bouwen van je eigen woning zijn er diverse

vooraf precies weet waar je aan toe bent.

mogelijkheden. De eerste mogelijkheid is om met je

Voor iedere kavel is een apart kavelpaspoort

eigen architect een woning te ontwerpen en deze

uitgewerkt waarin alle afmetingen en voorwaarden

vervolgens te laten bouwen door een zelf gekozen

staan opgenomen. Je kunt dit kavelpaspoort

aannemer.

opvragen bij de makelaar.

Brummelhuis is dé specialist
in woningen die volgens
individuele wensen worden
ontwikkeld en gerealiseerd.
Alles kan, niets hoeft standaard
en we zitten nergens aan

Verdeeld over de woonstraat

vast. We werken niet binnen

De Tegelarije en Niellerveld

de kaders van bestaande

zijn verschillende bouwkavels

bouwmethoden, maar op basis

gesitueerd. De kavels bieden

van je persoonlijke ideeën.

veel vrijheid op het gebied van
beeldkwaliteit. Kavel F11 is

Sustainer Homes wil bouwen

bijzonder, dit is een zogenaamde

aan de toekomst en jij wilt

parel. De parel is op de hoek
gelegen en kenmerkt zich door

wonen op jouw manier. Wij

zijn witte gevels en uitgesproken

vertalen jouw persoonlijke

architectuur.

woonwensen naar een

De beschikbare kavels zijn

duurzaam en energiezuinig

hiernaast aangeduid met

ontwerp dat perfect bij je past.

bouwnummer E1, E2 en F11.

En om het proces eenvoudiger

De kaveloppervlakte variëert

te maken faciliteren we het hele

van circa 420 m² tot circa 610

proces: van schets tot sleutel.

m². Meer informatie over de
bouwkavels en de bijbehorende
bebouwingsregels vind je op
de kavelpaspoorten welke
verkrijgbaar zijn via de makelaar.

Grondwal
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Er zijn een aantal
mogelijkheden om subsidie te
krijgen bij het bouwen van je
droomhuis. Meer informatie vind
je op www.eigenhuis.nl/besparen/
energiebesparen/energiesubsidies

Wegwijzer
van kavel tot huis
H e t i s b el a ng ri j k o m t e we t e n wel ke s t a p p e n j e
m o e t d o o r l o p e n o m t o t d e r e a l i s at i e v a n j e
n i e u w b o u w wo n i ng t e ko m e n .

Stap 1

Bepaal je
budget
Maak je financieringsmogelijkheden inzichtelijk.
Met dit budget kun je een grove begroting opzetten.
Hierin zet je de kosten voor de kavel, de
aanneemsom en bijkomende kosten.

Stap 3

Stap 2

M a a k j e we n s e n
concreet

Op basis van de bestektekening van de architect kun

je bij één of meerdere aannemers een offerte aanvragen.

l eve ri ng g r o n d
Wanneer de omgevingsvergunning onherroepelijk is

kan de grond geleverd worden en kan er gestart worden
met de bouw van de woning.

hoekkavels in de wijk. Deze ’parels’ zijn als het ware

draagt bij aan een open en groen karakter met een

de boekensteunen voor de straten en bouwblokken

geheel eigen identiteit. Voor tuinbergingen geldt

en zorgen voor een samenhangend beeld in de

dat de vormgeving ervan sober is, waarbij deze

wijk. De rooilijnen in de wijk mogen variëren maar

gebouwen uitgevoerd zijn in het materiaal van de

bevinden zich minimaal 4 meter van het trottoir.

woning dan wel in een natuurlijk materiaal (hout of

Dit bevordert een afwisselend straatbeeld. Het

groenbekleding). Eventuele zonnecollectoren en/

bestemmingsplan schrijft voor dat de afstand van

of pv-panelen dienen geïntegreerd in het dakvlak te

het hoofdbouw tot de zijdelingse erfgrens minimaal

worden uitgevoerd.

minimaal 2.5 meter bedraagt en het bijgebouw,
bijvoorbeeld een garage, tegen de erfgrens
gerealiseerd mag worden.

Op basis van de PvE maakt de architect een

de Commissie Beeldkwaliteit. Na

uitgewerkt worden tot een definitief ontwerp.

Stap 6

Vraag de
b e n o d igd e
ve rg u n n i ng e n a a n
Aan de hand van het definitief ontwerp en

Stap 7

voeren parkeerplaatsen op eigen terrein. Dit alles

Stap 4

goedkeuring kan het voorlopig ontwerp

Zo ek e e n g e s c h i k t e
aannemer

het opnemen van de twee naast elkaar uit te

uitzondering hierop zijn de parels verspreid over de

de onderlinge relatie ervan, kleur en

voorlopig ontwerp. Het ontwerp wordt voorgelegd aan

Stap 5

van vrijheid ten aanzien van de beeldkwaliteit. Een

materiaalgebruik, de tuin en installaties.

de kavel voor jou gereserveerd. Als het bouwplan

haalbaar is dan wordt de koopovereenkomst getekend.

Hierdoor ontstaan er diverse mogelijkheden voor

In dit PvE neem je de ruimtes op, de grootte,

Als je een geschikt kavel gevonden hebt neem je

contact op met de makelaar. Met een optie wordt

Het vrije wonen kenmerkt zich door een grote mate

Stel een programma van eisen (PvE) op.

Ve r t a a l j e
we n s e n n a a r
e e n o n t we rp

Neem een optie
o p e e n k avel

Kavelpaspoort het vrije wonen

bestektekening wordt de omgevingsvergunning
aangevraagd. De gemeente beoordeelt

dan je bouwplan.

In dit gebied wordt onderscheid gemaakt tussen twee typen kavels:

Parels

Vrije kavels

Richtlijnen beeldkwaliteit voor de parels:

Richtlijnen beeldkwaliteit voor de vrije kavels:

- D e woningen kennen een hoekoriëntatie die zich in het

- D e kleurstelling van de gevels voor de vrije kavels

gevelbeeld ook als zodanig manifesteert.
- D e kleurstelling van de gevels is wit (gekeimd
metselwerk, plaat- of stucwerk)
- E ventuele bijgebouwen zijn integraal ontworpen met de
hoofdbouw; beiden zijn in vorm en materialisatie zoveel
mogelijk een geheel.

is niet wit.
- E ventuele bijgebouwen zijn integraal met de hoofdbouw
ontworpen; beiden zijn in vorm en materialisatie zoveel
mogelijk een geheel.
- D e woningen zijn niet al te uitbundig gedetailleerd in
relatie tot de parels

- E ventuele erfafscheidingen grenzend aan het openbaar
gebied zijn mee ontworpen en wit van kleur.
- D e afdekkingsvorm is vrij maar dient te worden
uitgevoerd zonder dakoverstek.

Stap 8

B o u we n

Materiaalgebruik
uniform
Materiaalgebruik
uniform

Materiaalgebruik
uniform
Materiaalgebruik
uniform

Dakranden parels
Dakranden parels

Dakranden

De bouw van een woning duurt gemiddeld 10 tot

12 maanden. Tijdens de ruwbouw kun je nadenken

over de gedetailleerde afwerking van jouw huis.

1070 | |

editie 4-2020
5-2022 ‘Ruimte
‘Thuis, nu
in de toekomst’
editie
enen
luxe’

Dakranden

editie 5-2022 ‘Thuis, nu en in de toekomst’

| 71

kavel E1

technische
gegevens

Perceelgegevens
E1

Perceeloppervlakte ca.

563 m²

Bouwpeil t.o.v. NAP

24.50 m

Max oppervlakte bebouwing

281 m²

Aantal parkeerplaatsen naast elkaar

2

Bouwregels hoofdbebouwing
Minimale afstand hoofdgebouw tot zijdelingse perceelgrens

2,5 m

Maximale goothoogte hoofdgebouw met kap

6,5 m

Maximale bouwhoogte van een hoofdgebouw

11 m

Maximale bouwhoogte bijgebouw zonder kap

3,3 m

uw

5m

bo

Maximale bouwhoogte bijgebouw met kap

ge

2,7 m

ofd

Maximale goothoogte bijgebouw met kap

Ho

3m

w

Minimale afstand bijgebouw t.o.v. voorgevel hoofdgebouw

ou

70 m²

eb

Maximale oppervlakte bijgebouwen

fdg

Bouwregels bijgebouwen*

w

4m
o
ho
nd
fsta weg
ea
4 m imal bare
n
Mi open
tot

Minimale afstand hoofdgebouw tot voorste perceelgrens

.08
23

u
bo
ge
ofd rens
ho
nd rceelg
sta
m le af e pe
2,5 ima lings
n
Mi zijde
tot

Kavelnummer

*De afstand van bijgebouwen tot de zijdelingse en achterste
perceelgrens bedraagt minimaal 3 meter aan één zijde
Bouwregels erfafscheidingen
Maximale bouwhoogte voor de voorgevelrooilijn

1m

Maximale bouwhoogte achter de voorgevelrooilijn

2m

.6

23
Legenda

Grenzen
Indicatieve bebouwing

Schaal: 1:200

Indicatieve opstelplaats auto

Perceel
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kavel E2

technische
gegevens

Het betreft hier een kavel bestemd voor
een zogeheten Parel. Aan het ontwerp
van de bebouwing worden hierdoor
aanvullende eisen gesteld.

Perceelgegevens
Kavelnummer

E2

Perceeloppervlakte ca.

602 m²

Bouwpeil t.o.v. NAP

24.50 m

Max oppervlakte bebouwing

301 m²

Aantal parkeerplaatsen naast elkaar

2

Bouwregels hoofdbebouwing

11 m

Bouwregels bijgebouwen*
Maximale oppervlakte bijgebouwen

70 m²

Minimale afstand bijgebouw t.o.v. voorgevel hoofdgebouw

3m

Maximale goothoogte bijgebouw met kap

2,7 m

Maximale bouwhoogte bijgebouw met kap

5m

Maximale bouwhoogte bijgebouw zonder kap

3,3 m

.7

Maximale bouwhoogte van een hoofdgebouw

27

6,5 m

w
ou
geb
s
ofd
ho lgren
e
nd
sta perce
m e af
2,5 imal ingse
l
Min zijde
tot

Maximale goothoogte hoofdgebouw met kap

w

2,5 m

ou

Minimale afstand hoofdgebouw tot zijdelingse perceelgrens

eb
fdg

4m
o
Ho

Minimale afstand hoofdgebouw tot voorste perceelgrens

*De afstand van bijgebouwen tot de zijdelingse en achterste
perceelgrens bedraagt minimaal 3 meter aan één zijde

Maximale bouwhoogte voor de voorgevelrooilijn

1m

Maximale bouwhoogte achter de voorgevelrooilijn

2m

ou

b
ge
ofd
ho
nd
fsta weg
le a
4 m ima bare
n
Mi open
tot

Bouwregels erfafscheidingen

w

.12

21

Legenda

Grenzen
Indicatieve bebouwing

Schaal: 1:200

Indicatieve opstelplaats auto

Perceel
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kavel F11

technische
gegevens

Het betreft hier een kavel bestemd voor
een zogeheten Parel. Aan het ontwerp
van de bebouwing worden hierdoor
aanvullende eisen gesteld.

Perceelgegevens
Kavelnummer

F11

Perceeloppervlakte ca.

408 m²

Bouwpeil t.o.v. NAP

24.50 m

Max oppervlakte bebouwing

187 m²

Aantal parkeerplaatsen naast elkaar

2

4m
hoofdgebouw
Minimale afstand
tot openbare weg

Bouwregels hoofdbebouwing
Minimale afstand hoofdgebouw tot voorste perceelgrens

4m

Minimale afstand hoofdgebouw tot zijdelingse perceelgrens

2,5 m

Maximale goothoogte hoofdgebouw met kap

6,5 m

Maximale bouwhoogte van een hoofdgebouw

11 m

Hoofdgebouw

29.2

Bouwregels bijgebouwen*
70 m²

Minimale afstand bijgebouw t.o.v. voorgevel hoofdgebouw

3m

Maximale goothoogte bijgebouw met kap

2,7 m

Maximale bouwhoogte bijgebouw met kap

5m

Maximale bouwhoogte bijgebouw zonder kap

3,3 m

bou
2,5 m
hoofdge
afstand
s
Minimale se perceelgren
ling
tot zijde

Maximale oppervlakte bijgebouwen

w

*De afstand van bijgebouwen tot de zijdelingse en achterste
perceelgrens bedraagt minimaal 3 meter aan één zijde
Bouwregels erfafscheidingen
Maximale bouwhoogte voor de voorgevelrooilijn

1m

Maximale bouwhoogte achter de voorgevelrooilijn

2m

11.8

Legenda

Grenzen
Indicatieve bebouwing

Schaal: 1:200

Indicatieve opstelplaats auto

Perceel
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1. Japans meets Scandinavian

6. Vintage shopping
Naar welke winkels ga jij voor het
aanschaffen van je interieur? Het is natuurlijk

Interieurtrends 2022

heerlijk om door showrooms te dwalen en
te kijken naar alle huidige trends. Maar sla
de kringloopwinkel ook zeker niet over! Niet
6. Vintage Shopping

alleen is het hier nog meer een verrassing
wat je tegenkomt, maar zo geef je ook nog
eens een extra leven aan een product. Ook
websites als Marktplaats en Catawiki zijn
hier ideaal voor.

In een tijd dat we meer thuiszitten dan ooit is het belangrijk dat je je echt thuis voelt in je huis.
Een nieuw huis betekent vaak ook een nieuw interieur! Heb jij al een beeld hoe je je nieuwe stulpje
gaat inrichten? Of je nu al rondgeneusd hebt op Pinterest of juist nog helemaal geen idee hebt
waar te moeten beginnen, met deze interieurtrends én tips zit je altijd goed.

4. Midcentury
1. Japans meets Scandinavian

2. Aardetinten

Japandie, heb je er al ooit van gehoord? Japandie is een stijl die

Het was in 2021 dé kleur van het jaar

tegenwoordig niet meer weg te denken is in de interieurwereld.

bij Flexa: Brave Ground. Dit is een

De stijl bestaat uit mix van Scandinavische en Japanse

neutrale aardetint die je makkelijk

elementen. Hiermee combineer je het kalme zen-gevoel van

kunt combineren met andere kleuren.

Japan met leuke Scandinavische meubels. Japandie is vooral te

Lichte kleuren, zoals beige, zorgen al

herkennen aan de veel zachte vormen en organische texturen.

snel voor een frisse uitstraling. Wordt

Een andere grote trend zijn midcentury
meubels. Stijlvolle meubels gebaseerd op de
klassieke middeleeuwen, maar tegelijkertijd
harstikke modern. Midcentury meubels
gaan bijvoorbeeld perfect samen met de
Japandie stijl. Deze combinatie zorgt voor
een prachtig contrast!

4. Midcentury

dit echter te rustig voor je? Wees dan
vooral niet bang om te gaan mixen.

2. Aardetinten

3. Zorg voor contrast
Door te gaan mixen breng je
contrasten aan in je interieur.
Kleed je woning bijvoorbeeld aan
met donkere accentkleuren. Of ga
mixen met materialen. Denk aan een
heerlijke fluffy Teddy-bank naast
een mooie marmeren tafel. Ook al

5. Line-art

7. Maak het je eigen

Line-art, of ook wel lijntekening genoemd,

Online wordt je al snel overspoelt

is een decoratie-element dat je momenteel

met interieurproducten en

veel terugziet. Denk aan posters,

honderden mogelijkheden. Denk

wandkleden en zelfs kussens. Merken als

maar aan de advertenties op

Zara Home & H&M Home spelen hier heel

Instagram, of alle moodboards op

goed op in en hebben voor een leuk budget

Pinterest. Perfect om inspiratie

toffe line-art producten om hier eens mee te

op te doen! Maar vergeet vooral

experimenteren.

ook niet een eigen twist aan je
interieur te geven. Probeer dingen

heb je veel aardetinten in huis, dan

uit en kijk wat je zelf leuk vindt

nog kan je spelen met een aantal

en wat bij je woning past. Ook

echte eyecatchers om de boel wat
Interieurtrends
i.s.m. Veranderlust
interieurstyling
(veranderlust.nl)

levendiger te maken!

7.Maak het je eigen

hierbij is het super handig om
tweedehands te winkelen of zelf
eens bij familie te kijken voor
spullen. Zo ben je niet meteen
een groot bedrag kwijt, wat het
een stuk makkelijker maakt om te
experimenteren!
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Verkoop en
informatie

Jack Frenken makelaars en adviseurs
(0475) 335 225 • info@jackfrenken.nl

neeldervelt.nl
/neeldervelt

Ontwikkeling

realisatie

80 |

THUIS, NU
EN IN DE
TOEKOMST
DISCLAIMER
De verkoopdocumentatie is met zorg samengesteld aan de hand van gegevens zoals die ten
tijde van het samenstellen van deze sfeerbrochure bekend waren. Desondanks maken wij
een voorbehoud ten aanzien van eventuele wijzigingen. Aan deze sfeerbrochure kunnen geen
rechten worden ontleend. Voor de juiste informatie verwijzen wij naar de tot de contractstukken
behorende tekeningen en technische omschrijving. Deze sfeerbrochure is geen contractstuk.
De ingeschreven maten zijn ‘circa’-maten. De op de artist impressies getoonde zonnepanelen
zijn indicatief. De artist impressies geven een impressie waaraan dan ook geen rechten kunnen
worden ontleend. De inrichting van de openbare ruimte en de verkaveling van de overige
woningen is indicatief weergegeven. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
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