en

Vrijstaande
woningen

Helmgras en Kroonkaf
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Het
vrije
wonen
Duin en Water verrijst op woonpark Houtribhoogte in
Lelystad. Wonen op deze plek betekent genieten van
duinlandschap, de nabijheid van het IJsselmeer en
optimale ruimte en vrijheid in en om de woning.
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Waar denk je aan bij een vrijstaand huis? Allereerst aan
veel ruimte in en om je huis. In Duin en Water op woonpark
Houtribhoogte zit je dan helemaal goed. Je stelt zelf je
‘groeiwoning’ samen, met twee of drie woonlagen plus aan- en
uitbouw. Bovendien staat je gloednieuwe vrijstaande woning
daarna te midden van een duinlandschap van maar liefst zo’n
24 hectare. Dit is wat je noemt buitenleven. En dat zonder
tuinonderhoud.
Duin en Water ligt achter de dijk van het IJsselmeer, vlak bij
jachthaven Deko Marina in Lelystad. De nieuwe projectlocatie is
onderdeel van het bestaande woonpark Houtribhoogte. Je vindt
er alles wat tegenwoordig schaars is op woongebied: rust, ruimte
en vooral vrijheid.
Behalve het vrije gevoel van wonen in duinlandschap is dat
de vrijheid om zelf jouw ideale woning samen te stellen. Wil
je een vrijstaand huis met twee of drie woonlagen? Met een
aangebouwde garage of een aanbouw voor een thuiskantoor?
Of wil je graag een extra grote living en kies je voor een uitbouw
van 1,20 of 2,40 meter? Graag heel lang in je vrijstaande
duinwoning blijven wonen? Ook een slaapkamer en badkamer op
de begane grond is mogelijk.
In deze brochure zetten we alle mogelijkheden voor je op een rij.
Grasduin erin en laat je inspireren. Veel leesplezier!
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HELMGRAS
Comfortabel
wonen in weids
duinlandschap,
bij het water

Disclaimer

De gevelstenen in impressies kunnen afwijken van de

werkelijke gevelstenen. Om je een goed beeld te geven,

toont de makelaar tijdens de verkoopgesprekken de juiste
gevelstenen aan de hand van monsterborden. Verder

kunnen getoonde opties afwijken van de werkelijkheid. Aan

getoonde impressies en genoemde opties in deze brochure
kunnen geen rechten worden ontleend.
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Duin en Water:
keuzevrijheid
als tweede
natuur

In Duin en Water ben je ook als huizenkoper
zo vrij als een (duin)vogel. Op basis van het
zogeheten groeiconcept stel je jouw ideale
vrijstaande woning samen. Het aanbod varieert
van een levensloopgeschikte woning met
slaapkamer en badkamer op de begane grond
tot een riante drielaagse woning met tot wel
6 slaapkamers.
Goed om te weten: alle woningen in Duin en
Water zijn standaard gasloos, duurzaam en
energiezuinig.
Volop keuze- en uitbreidingsmogelijkheden
Duin en Water telt 16 vrijstaande woningen
verdeeld over twee fasen. Hoe ziet jouw ideale
vrijstaande woning in Duin en Water eruit?
Mede afhankelijk van type en plek zijn er
verschillende ‘doorgroeimogelijkheden’, met als
basis een tweelaagse woning. Verderop in deze
brochure lees je er alles over.
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HELMGRAS
Hoe ziet jouw
vrijstaand huis
er straks uit?

Disclaimer

De gevelstenen in impressies kunnen afwijken van de

werkelijke gevelstenen. Om je een goed beeld te geven,

toont de makelaar tijdens de verkoopgesprekken de juiste
gevelstenen aan de hand van monsterborden. Verder

kunnen getoonde opties afwijken van de werkelijkheid. Aan

getoonde impressies en genoemde opties in deze brochure
kunnen geen rechten worden ontleend.

11

De groeiwoning in Duin en Water die je straks kiest, staat

12

Wonen in
gemeenschappelijk
landschap

in mandelig landschap. Het betekent dat je eigenaar wordt
van de woning en een kleine strook grond er omheen, zodat
de woning goed toegankelijk is. De rest van het (duin)gebied
is gemeenschappelijk en wordt onderhouden op basis van
een eigen bijdrage van bewoners aan de Stichting Beheer
Houtribhoogte. Hierdoor heb je wel de lusten van een enorme
buitenruimte, maar niet de lasten van groenonderhoud.

Hoe is het om met anderen te wonen te midden van collectief
groen? We vroegen het aan bewoners Inge en Aleksander en
José en Sven.
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Ruim wonen in een
wild landschap
‘We wilden graag samenwonen. Het was voor ons belangrijk
om veel ruimte voor ons gezinsleven en werk te hebben. En
we wilden een huis met een plat dak’. Voor Aleksander en

Inge met hun twee kinderen, Luca (10) en Beau (2), viel de

keuze op een ruime eengezinswoning in het duinlandschap
van Houtribhoogte. ‘Wij hebben al eerder aan het water
gewoond en willen het niet meer missen.’

Inge is werkzaam als adviseur. Aleksander is
kunstenaar en werkt aan huis. Het huis heeft
drie etages, een kelder en een groot terras.
Inge en Aleksander wonen pas een half jaar
in het park, maar zijn helemaal overtuigd:
‘We hebben het allermooiste huis van het hele
project.’

Het stel zit graag op hun terras om van het
uitzicht te genieten. ‘We kijken uit op een wild,
woest landschap. Dit zorgt altijd voor een
vakantiegevoel.’
Voor het gezin is de plek ideaal. De
kinderen kunnen gebruikmaken van de
gemeenschappelijke speeltuin en vinden veel
aansluiting bij de andere gezinnen in de buurt.
‘Als iemand een trampoline of glijbaan heeft,
speelt de hele buurt erop.’
Door het mandelig landschap heb je als
bewoner geen tuinonderhoud. Aleksander
vindt het ideaal. ‘Ik ben helemaal geen
tuinman.’ zegt Aleksander, ‘Alles wordt voor
je geregeld. Ondertussen kunnen we gebruik
maken van het hele gebied.’
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‘Geen betere plek
om te wonen’
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Ze woont met haar vriend Sven en twee kinderen, Daan (12)
en Bart (14), in een ruim rijtjeshuis op de Houtribhoogte.

Destijds was José van Polanen één van de eerste kopers.

‘Daarvoor woonden we in een huurwoning. ‘Als jong gezin

hadden we behoefte aan meer ruimte en natuur. Bovendien
waren we te veel tijd kwijt aan de tuin.’

De stijl van de huizen en het mandelige wonen
spraken José direct aan. Een groot balkon
en terras, zonder tuin of schuttingen. ‘Ik dacht
dat ons budget het niet zou toelaten. Maar
uiteindelijk bleek kopen goedkoper dan huren.
Toen was de keuze snel gemaakt.’
‘Wanneer onze vrienden uit Amsterdam of
Den Haag op bezoek komen, vinden ze het
allemaal heel leuk. In de zomer kun je heerlijk
lang buiten zitten en van het duinlandschap
genieten. Het geluid van de buren geeft een
prettig achtergrondgeluid, een soort gezellig
geroezemoes.’

Voor de kinderen is het fantastisch, zegt José.
‘Ze komen elkaar ophalen om samen buiten te
spelen. Ze bouwen hutten, klimmen in bomen
en gaan op zoek naar sporen van de hertjes
of de vos. Ook is er al een ijsvogel gespot.’
En dan de omgeving. ‘Vlakbij is een
jachthaven voor zeilboten. Naar de boulevard
van Batavia Haven is het maar een klein
eindje fietsen. Langs het water kun je in een
café een kopje koffie drinken en heerlijk van
het uitzicht genieten. Ik zou geen betere plek
kunnen bedenken om te wonen.’
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Disclaimer

De gevelstenen in impressies kunnen afwijken van de werkelijke

gevelstenen. Om je een goed beeld te geven, toont de makelaar

tijdens de verkoopgesprekken de juiste gevelstenen aan de hand

van monsterborden. Verder kunnen getoonde opties afwijken van de

werkelijkheid. Aan getoonde impressies en genoemde opties in deze
brochure kunnen geen rechten worden ontleend.
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Je woont hier
rustig, met een
jachthaven,
winkels,
restaurants en
scholen dichtbij
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Duin en Water
tussen rust
en reuring

N307

Boulevard
Uitwaaien op de boulevard, met gezellig
geroezemoes van de terrassen op de
achtergrond. In de zomer kijken naar zeilraces
en rondstruinen over de Hippiemarkt.
Bataviahaven bruist.
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Natuur
Dicht bij Duin en Water is nog veel meer
natuur te ontdekken. Wandel eens door het
Gondelpark of geniet van de natuur in de
Oostvaardersplassen, Natuurpark Lelystad of
het Belevenissenbos.

N307

Shoppen
Koopjesjagen doe je natuurlijk in Batavia Stad
Fashion Outlet. Ook in het centrum van Lelystad
vind je tal van gespecialiseerde winkels.
en

Watersport
Ook als watersporter kun je je hart ophalen in
Lelystad. Beoefen watersport op het IJsselmeer:
Lelystad heeft zeventien kilometer lange kustlijn
en beschikt over vijf jachthavens. Eén daarvan,
Deko Marina, ligt zelfs pal naast Duin en Water.
Sportfaciliteiten
Op de fiets is het maar een klein eindje naar de
tennisbaan, golfbaan en voetbalvelden.

Scholen
Ook op fietsafstand vind je een
kinderdagverblijf en maar liefst zes
basisscholen. Maar ook verschillende
middelbare scholen en speciaal onderwijs.

Je woont in een rustig duingebied bij het IJsselmeer.
Toch fiets je in zo’n 10 minuten naar het dichtstbijzijnde
winkelcentrum. Hier vind je onder meer drie supermarkten,
een huisartsenpost en een apotheek. Zin om een terrasje
te pakken of uitgebreid te dineren? In iets meer dan
5 minuten sta je met de fiets op de boulevard van
Bataviahaven, met diverse restaurants.

Station Lelystad			
Batavia Stad Fashion Outlet
Batavia Haven

Jachthaven Deko Marina		

Golfclub Flevoland 			
Hoekribstrand		

Surfspot Hoekipa Dijk		

Bereikbaarheid
In Duin en Water wonen en elders werken? Via
de A6 rijd je in drie kwartier naar Utrecht of
Amsterdam. En ook met het openbaar vervoer
ben je snel op je plaats van bestemming. NSstation Lelystad Centrum ligt op een kwartier
fietsen. Daar vertrekken
N309zes treinen per uur
richting Amsterdam en Zwolle.

Situatie

IJsselmeerdijk

FASE 1 Wonen aan de dijk bnrs 1 t/m 23

24

9

25
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10

Onderlangs
23

18

24

35
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32
40

43

FASE 2 Wonen in de duinen
bnrs 24 t/m 66

51

46

61
54

64
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De Groeiwoning ofwel:
stel jouw ideale
woning samen
Vrijstaande groeiwoningen in Duin en Water zijn beschikbaar in
twee basisvarianten: type Helmgras (royale gezinswoning) en

type Kroonkaf (comfortwoning, met slaapkamer en badkamer op
de begane grond).

Nog meer ruimte nodig, bijvoorbeeld vanwege
thuiswerken? Kies dan tevens voor een
aanbouw voor kantoor aan huis.
Basiswoning en groeimogelijkheden:
• Basiswoning vrijstaand tweelaags
• Tweelaags met aanbouw met werkkamer
• Tweelaags met uitbouw woonkamer met
1,20 of 2,40 meter
• Tweelaags met garage en/of schuur
• Twee- derde woonlaag met dakterras op
tweede verdieping
• Drielaags

En ja, dat huis moet volop ruimte bieden voor
meer slaapkamers: twee, drie en misschien
wel vier. Voor als de kinderen en kleinkinderen
komen logeren en als werk- of hobbykamer.
De vrijstaande woning type Kroonkaf is jou
dan op het lijf geschreven.

Je wilt bovendien heerlijk kunnen genieten
van het buitenleven, zonder de last van
tuinonderhoud. Dat gemeenschappelijke
duinlandschap van zo’n 24 duizend vierkante
meter is voor jou dus een absolute bonus.
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Basiswoning en groeimogelijkheden
• Tweelaags levensloopgeschikt, met
slaapkamer en badkamer op de begane
grond
• Tweelaags met aanbouw met werkkamer
• Tweelaags met uitbouw woonkamer met
1,20 of 2,40 meter
• Tweelaags met garage en/of schuuur

HELMGRAS

Vrijstaande woningen: type Helmgras
De basiswoning type Helmgras is een echte
gezinswoning en telt standaard twee of
drie woonlagen. Speciaal voor grote en
samengestelde gezinnen is er een groeivariant
met drie woonlagen.
Behalve over een eerste verdieping met drie
slaapkamers beschikt dit royale huis over een
tweede verdieping met ruimte voor nog eens
twee of drie slaapkamers. Daarmee is het de
‘groeidiamant’ onder de vrijstaande woningen
in Duin en Water.

Vrijstaande comfortwoningen,
type Kroonkaf
Je wilt een vrijstaande woning waar je lang in
kunt blijven wonen. Een huis dat beschikt over
een slaapkamer en badkamer op de begane
grond, ook al gaat traplopen je voorlopig nog
prima af.

3-laags

Duurzaam en energiezuinig
Alle woningen in Duin en Water zijn
helemaal toekomstklaar. Ze zijn
standaard uitgerust met een warmtepomp
en vloerverwarming. Door toepassing
van de nieuwe normen voor BENG (Bijna
Energieneutrale Gebouwen) zijn de
woningen extra energiezuinig. Daarnaast
kun je met extra zonnepanelen je woning
nóg energiezuiniger maken.

Disclaimer

De gevelstenen in impressies kunnen

afwijken van de werkelijke gevelstenen.

Om je een goed beeld te geven, toont de
makelaar tijdens de verkoopgesprekken
de juiste gevelstenen aan de hand van

monsterborden. Verder kunnen getoonde

opties afwijken van de werkelijkheid. Aan

getoonde impressies en genoemde opties
in deze brochure kunnen geen rechten
worden ontleend.
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HELMGRAS
Alle
bouwnummers

Gespiegeld bouwnummers:

Gespiegeld bouwnummers:

HELMGRAS

13, 23, 24, 32, 43, 46, 51

23, 24, 32, m.u.v. 13, 51

Alle

Begane grond met
vrijstaande berging

bouwnummers

Begane grond met 1.20 m uitbouw

m.u.v. 9, 35
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HELMGRAS

Gespiegeld bouwnummers:

Gespiegeld bouwnummers:

Alle bouwnummers

32, 46, m.u.v. 13, 23, 24, 43, 51

13, 23, 24, 29, 32, 43, 46, 51

m.u.v. 9, 10, 18,
29, 35

Begane grond met 2.40 m uitbouw

Begane grond met garage

HELMGRAS
Alle
bouwnummers
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HELMGRAS

Disclaimer

De gevelstenen in impressies kunnen afwijken van de

werkelijke gevelstenen. Om je een goed beeld te geven,

toont de makelaar tijdens de verkoopgesprekken de juiste
gevelstenen aan de hand van monsterborden. Verder

kunnen getoonde opties afwijken van de werkelijkheid. Aan

getoonde impressies en genoemde opties in deze brochure
kunnen geen rechten worden ontleend.
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HELMGRAS

Gespiegeld bouwnummers:

Gespiegeld bouwnummers:

Alle bouwnummers

32, 46, m.u.v. 13, 23, 24, 43, 51

13, 23, 24, 32, 43, 46, 51

m.u.v. 9, 10, 18,
29, 35, 54

Begane grond met werkkamer

Eerste verdieping

HELMGRAS
Alle
bouwnummers
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HELMGRAS
Alle
bouwnummers

Gespiegeld bouwnummers:

Gespiegeld bouwnummers:

13, 23, 24, 29, 32, 43, 46, 51

13, 23, 24, 32, 43, 46, 51

Optioneel tweede verdieping
met terras exclusief indeling

Optioneel tweede verdieping
exclusief indeling

HELMGRAS
Alle
bouwnummers
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HELMGRAS
Alle
bouwnummers

Gespiegeld bouwnummers:

Gespiegeld bouwnummers:

13, 23, 24, 29, 32, 43, 46, 51

13, 23

Slapen op de begane grond

Begane grond
met wonen op de verdieping

HELMGRAS
Alle
bouwnummers
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HELMGRAS
Alle
bouwnummers

Gespiegeld bouwnummers:

Gespiegeld bouwnummers:

13, 23, 24, 32, 43, 46, 51

13 en 23

Wonen op de verdieping
met Frans balkon

Wonen op de verdieping
met terras

HELMGRAS
Bouwnummers
9 en 10

KROONKAF
42
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Levensloopgeschikt
of met werkkamer

Disclaimer

De gevelstenen in impressies kunnen afwijken van de

werkelijke gevelstenen. Om je een goed beeld te geven,

toont de makelaar tijdens de verkoopgesprekken de juiste
gevelstenen aan de hand van monsterborden. Verder

kunnen getoonde opties afwijken van de werkelijkheid. Aan

getoonde impressies en genoemde opties in deze brochure
kunnen geen rechten worden ontleend.
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KROONKAF

Gespiegeld bouwnummers:

Gespiegeld bouwnummers:

KROONKAF

Alle bouwnummers

32, 46, m.u.v. 13, 23, 24, 43, 51

32, 46, m.u.v. 13, 23, 24, 43, 51

Alle bouwnummers

m.u.v. 9, 10, 18,
29, 35, 54

Begane grond
levensloopgeschikt

Eerste verdieping
levensloopgeschikt

m.u.v. 9, 10, 18,
29, 35, 54

Eigendom en beheer
46

Eigendom
Het gehele woonpark met uitzondering van de
openbare wegen wordt na oplevering van de
laatste woning eigendom van de bewoners.
Hiervoor is de volgende juridische opzet
ontwikkeld:
Woningen
De grond onder de woning en het terras
aan de achterzijde en de oprit wordt zoals
weergegeven op de situatieschets die is
bijgevoegd bij de koopakte eigendom van
de bewoner. Daarmee is het eigendomsrecht
van de woning op de best mogelijke manier
vastgelegd, en kan deze op normale wijze
middels hypotheek worden gefinancierd.
Bij elke woning behoort een stuk mandelige
grond waarvan de bewoners van die woning
met het oog op de privacy het exclusieve
privé-gebruik hebben. Dit betekent dat zij niet
hoeven toe te staan dat anderen zich daar
bevinden. De grond is op de plantekening
aangegeven. De beplanting rond de woningen
is zo aangebracht, dat deze exclusieve zones
op natuurlijke wijze zichtbaar zijn, en een
optimale privacy wordt verkregen.

Mandelige eigendom
De overige grond van het park wordt
mandelige eigendom van de gezamelijke
woning-eigenaren. Mandeligheid is de
rechtsfiguur in het Burgelijk Wetboek (Boek
5, art 60 e.v.) voor gedeelde eigendom van
onroerend goed. De rechten en plichten uit
de mandeligheid zijn onlosmakelijk aan de
eigendom van elke woning verbonden. Het
mandelige eigendom ontstaat zodra de
laatste woningen van de laatste bouwfase
aan de eigenaren worden overgedragen.
Stichting Beheer Houtribhoogte
Het bestuur van de stichting bestaat uit
minimaal drie leden: de voorzitter, de
secretaris en de penningmeester. De stichting
heeft rechtspersoonlijkheid, en daarmee een
vermogen dat afgescheiden is van dat van de
eigenaren.
De stichting heeft als taak het beheer van het
woonpark, meer in het bijzonder:
• het dagelijkse beheer;
• aanbesteding van onderhouds- en
reparatiewerkzaamheden;
• inning van de bijdragen van de bewoners
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Beheer
Wanneer het woonpark in een gevorderd
stadium is, zal er een beheerder in vaste
dienst worden aangesteld. Deze fungeert als
centrale contactpersoon voor de bewoners
en is belast met het dagelijks toezicht en het
coördineren van onderhoudswerkzaamheden.
Toegankelijkheid
Het mandelig gebied is toegankelijk voor alle
bewoners. De stroken natuurgebieden aan de
buitenkant van het park zijn ook toegankelijk
voor het publiek. Deze toegang is wel
gebonden aan regels, die middels bordjes bij
de toegangswegen kenbaar worden gemaakt.
De regels bepalen onder meer dat het
bezoekers niet is toegestaan zich buiten
de aangegeven wandelpaden te begeven,
dat het park alleen toegankelijk is van
zonsopgang tot zonsondergang, en dat
bezoekers geen overlast mogen veroorzaken.
Onderhoud
Het totale onderhoud van het gebied
wordt verzorgd door de stichting op basis

van het door de gemeente goedgekeurde
bestemmingsplan en/of beeld- en regieplan.
Het onderhoud wordt uitgevoerd door een
professioneel bedrijf. Dit onderhoud omvat
mede de delen waarvan de bewoners het
exclusieve privé-gebruik hebben. Daarmee
zijn de bewoners bevrijd van dit onderhoud,
en is bovendien gewaarborgd dat het op
een consistente manier gebeurt, waarmee
het harmonieuze landschappelijke beeld niet
verstoord wordt.
De eigenaars dragen bij in de kosten van het
onderhoud; voor elke woning is de bijdrage
vastgelegd, aan de hand van grootte en
ligging.
Documentatie
De juridische opzet is vastgelegd in
• akte van mandeligheid
• statuten Stichting Beheer Houtribhoogte
Welke stukken natuurlijk voor kandidaatkopers ter inzage zijn.
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Nieuwbouwwoning
kopen van Van Wijnen:
Zo werkt het
1. AANMELDEN
Je bent geïnteresseerd in het project Duin en Water
en maakt als belangstellende een online woondossier
aan op de website www.duinenwaterlelystad.nl. Is
je huidige woning een koopwoning? Vraag dan de
makelaar naar de verkoopkansen. Informeer ook bij
je financieel adviseur naar je mogelijkheden. Met
deze informatie vergroot je straks je kansen bij de
toewijzing.

2. SAMENSTELLEN

Tijdens een afspraak bij
de makelaar onderteken
je de koopovereenkomst,
de aanneemovereenkomst
en de gepersonaliseerde
verkooptekening
(contracttekening).

6. GEPERSONALISEERDE
CONTRACTTEKENING

4. TOEWIJZING
Na toewijzing van een bouwnummer maakt een van
de makelaars een afspraak om alles door te spreken.
Die toewijzing heeft als volgt plaatsgevonden. Nadat
de inschrijftermijn is verlopen, kijken Van Wijnen en de
projectmakelaar wie er het meest geschikt is voor de
woning. Hierbij wordt er onder andere gekeken naar
het voorbehoud van financiering, voorbehoud van de
verkoop van de eigen woning en of je al een financiële
check hebt gedaan bij een hypotheekadviseur. De
meest geschikte kandidaat krijgt het bouwnummer
toegewezen. Zijn alle geïnteresseerden even geschikt?
Dan wordt er geloot.

Bij Van Wijnen heb je altijd een persoonlijke
woonconsulent die je tijdens het hele traject
van de voorbereiding tot de oplevering
begeleidt. Voor jouw woning in Duin en
Water maakt een woonconsulent van Van
Wijnen Zwolle een afspraak met jou om het
overige meer- en minderwerk te bespreken.

9. OPDRACHTVERLENING

Met de meer- en minderwerk
lijst laat je je basiswoning
uitgroeien tot de vrijstaande
woning die helemaal past bij
jouw woonwensen en budget.
Dit kan doormiddel van het
digitale inschrijfformulier.

3. INSCHRIJVEN
Vanaf de start verkoop
kun je je inschrijven voor
een woning. Op het
digitale inschrijfformulier
in je online woondossier
geef je onder meer je
voorkeur aan voor een
of meer bouwnummers.
Je doet dit voor afloop
van de einddatum voor
inschrijving.

7. ONDERTEKENING
OVEREENKOMST

8. WOONCONSULENT

Op basis van de voorovereenkomst
maakt de architect een
gepersonaliseerde contracttekening
van jouw toekomstige woning.

5. JOUW GROEIWONING
Heb je een keuze gemaakt over
jouw basiswoning en alle gewenste
‘groeimogelijkheden’? Dan stelt de makelaar
een eenvoudige voorovereenkomst op waarin
alle keuzes en afspraken zijn verwerkt.

Zijn de laatste knopen
doorgehakt en staat alles
duidelijk op papier? Dan
geef je opdracht voor het
meerwerk en de uitvoering,
waarna Van Wijnen de
bouw van jouw woning in
voorbereiding neemt.

10. DE OPLEVERING
Het is dan bijna zover: de oplevering
van jouw nieuwe huis in Duin en Water.
Twee weken voor de oplevering en
sleuteloverdracht kun je langskomen
om het huis te controleren op
onvolkomenheden: de zogeheten
voorschouw. De definitieve oplevering is
een belangrijk juridisch moment, dus neem
vooral een bouwkundig specialist mee die
het huis controleert in jouw belang. Is alles
in orde? Dan maken we alles gereed voor
de overdracht en ontvang je de sleutels.
Gefeliciteerd met je nieuwe huis.
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Jouw adviseurs
Jouw nieuwe woning in Duin en Water Lelystad moet nog worden gebouwd. Het bestaat op
dit moment alleen nog op papier. Daarom heb je behoefte aan heldere uitleg en onderbouwd
advies. De adviseurs van Duin en Water Lelystad zorgen daarvoor.
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De adviseurs nemen ruimschoots de tijd om plattegronden, geveltekeningen en technische
omschrijvingen met je door te nemen. Zo weet je van tevoren precies waar je aan toe bent.
Heb je vragen over de nieuwbouwwoningen van Duin en Water Lelystad? Stel ze zo veel en
vaak als je wilt.
Jouw adviseurs staan voor je klaar.

Makelaars

Mieke Koster

Meer dan bouwen
In 1907 begonnen we bij Van Wijnen met
timmerwerk. Daarna zijn we doorgegroeid tot
bouwers en inmiddels is ons bedrijf veel meer
dan dat. We helpen mens en maatschappij
aan gebouwen die de kwaliteit van het
wonen, werken, leren en leven verhogen. We
ontwikkelen, bouwen, beheren en onderhouden.

De lijnen zijn kort: tussen elkaar, maar ook
tussen ons en iedereen die met ons werkt.
We zijn vakliefhebbers. We willen uitblinken in
alles wat we doen. Bevlogen professionals die
van elkaar willen leren en elkaar sterker willen
maken. Omdat we trots zijn op het werk dat we
doen.

Dat doen we op lokaal niveau, vanuit 24
verschillende locaties in Nederland. Duurzaam
en dicht bij de klant en leveranciers. Dat
verbindt ons met mensen: we spreken de taal
van opdrachtgevers en leveranciers. Onze
omgang met mensen is open, eerlijk en direct.

Samen bouwen we aan ruimte voor een beter
leven. Dat is meer dan bouwen. Het is ons
levenswerk.

Francien Pardijs

Danny Kam

Muntstraat 141
8232 WB Lelystad

Meenthoek 1
8224 BS Lelystad

De Veste 10-14
8231 JA Lelystad

T. 0320 28 18 00

T. 0320 24 17 74

T. 0320 41 12 11

deactievemakelaar.nl

vanderlinden.nl

marktmakelaar.nl

Adviseurs Van Wijnen

Wouter de Vries,
Projectontwikkelaar

Piet van Slochteren,
Verkoopmanager
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Het ruisende duingras en
vogelgeluiden zorgen
voor rust en ontspanning

14 juli 2021
Disclaimer

Deze brochure is met zorg samengesteld. De op tekeningen aangegeven

Colofon

Ontwikkelaar: Van Wijnen Projectontwikkeling Noord B.V.

Vormgeving: Arne Hemelrijk & Sanne Dijkstra

maten zijn circa-maten. De artist-impressions, vogelvluchtafbeeldingen en

plattegronden zijn een voorbeeld van hoe de woningen er straks uit kunnen
zien. Aan deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.

Tekst: Xpect Kemps

Drukwerk: Lulof / experts in gedrukte communicatie

duinenwaterlelystad.nl

