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Legenda

Landelijk wonen, dichtbij de stad

Tussenwoningen

Vroonermeer noord

Vogelvlucht

Vrijstaande woningen en kavels

Fase 3A en 3B vanuit de lucht

Hoekwoningen
2 onder 1 kap woningen
Vrijstaande woningen
Vrijekavels
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Meer weten? Kijk op
www.nieuwbouw-vroonermeer.nl

Pancras en de huidige

auto of bus. Heerlijk om uit te waaien

Vroonermeerweg.

en te recreëren.

Wonen, leven,
recreëren, uitwaaien…
Vroonermeer Noord
houdt rekening met
elke wens

De huizen worden op het Alkmaarse

Bereikbaarheid

Een mooie wijk is afwisselend en

deel gebouwd. Aan de westkant,

Nieuwbouwwijk Vroonermeer Noord

langs de Schagerweg (N245), komt

is goed bereikbaar. Met 15 minuten

BPD Ontwikkeling BV

T & G Bouwcombinatie BV

Kuijs Reinder Kakes

een groene recreatiestrook die

fietsen ben je in hartje Alkmaar op het

Regio Noord-West

Mosselaan 124

Kanaalkade 91

tevens fungeert als geluidsbarrière

Waagplein om te genieten van het

IJsbaanpad 1

1934 RD Egmond aan den Hoef

1811LT Alkmaar

voor de N245. Vroonermeer Noord

stadsleven. Het plan ligt aan de N245.

1007 EG Amsterdam

T (072) 506 9650

T (072) 57 23 736

wordt een nieuwbouwwijk met veel

Met de auto ben je via deze

verkoop.noordwest@bpd.nl

info@tervoort.nl

alkmaar@krk.nl

groen en water en een grote variatie

provinciale weg zo in het centrum van

aan woningen. De bebouwing wordt

Alkmaar of op de A9. NS-station

variatie zijn belangrijke bouwthema’s.

bewust laag gehouden, zodat de

Alkmaar Noord ligt op ongeveer 1,5

Er komen vrijstaande woningen,

luchten ‘open blijven’. Wat ontwerp

kilometer afstand van de wijk. Vanaf

en sfeer betreft zullen de huizen de

hier gaat er een intercity naar Den

gemoedelijke kenmerken

Helder, Amsterdam, Haarlem en

weerspiegelen van een authentiek

Schiphol.

Nieuwbouwplan Vroonermeer Noord

Omgeving

ligt zowel in de gemeente Alkmaar

De weidse duingebieden en schone

als Langedijk. Op het Langedijker

stranden van Bergen, Schoorl en

deel wordt de Vroonerplas gegraven

Egmond liggen in de buurt. Ze zijn

tussen de Gedempte Veert in Sint

eenvoudig bereikbaar met de fiets,

Noord-Hollands dorp.

EEN ONTWIKKELING VAN

AANNEMER / GARANTIEGEVER

VERKOOPINFORMATIE

Nieuwbouw in een wijk met
veel groen, water en voorzieningen

veelzijdig. Zodat je er kunt vinden
wat geluk nodig heeft. Vroonermeer
Noord houdt rekening met ieders
wens in elke levensfase. En met
toekomstige generaties.
Duurzaamheid, energiezuinigheid en

twee-onder-een-kap woningen,
Voorbehoud verkoopdocumentatie
De verkoopdocumentatie is met de grootste zorg samengesteld, aan de hand van gegevens zoals die ten tijde
van het samenstellen van deze brochure bekend waren. Desondanks maken wij een voorbehoud ten aanzien
van eventuele wijzigingen die onder andere voortkomen uit eisen en wensen van overheden en/of nutsbedrijven.
Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Voor de juiste informatie wordt verwezen naar de tot de
contractstukken behorende verkooptekeningen en technische omschrijving.
oktober 2018

rijtjes- en hoekwoningen en
appartementen.
Alle dagelijkse voorzieningen dichtbij.

In de buurt vindt je een gezondheids-

En wie lekker wil uitwaaien, staat in 20

centrum, een basisschool,

minuten aan het strand. Recreatiegebied

kinderopvang en een peuterspeelzaal.

Geestmerambacht is slechts een

Winkels en supermarkten zijn dichtbij in

kwartiertje wandelen. Kortom, alles is

winkelcentrum De Mare in Alkmaar

binnen bereik. Van stadse voorzieningen

Noord of in Sint Pancras.

tot natuurlijke rust, water en groen.

Vrijstaande woningen

Vrijstaande woningen

Vrijstaande woningen

Vrije kavels

Type C

Type D

Type E

Type 71 & 74

Vrijstaande woningen
Type C

Vrijstaande woningen
Type D

Vrijstaande woningen
Type E

-

Woonopp. Ca. 142 m2

-

Woonopp. Ca. 142 m2

-

Woonoppervlakte ca. 144m2

-

Royale kaveloppervlakte van ca.

Royale kaveloppervlakte

-

Kaveloppervlakte 369m2

Van ca. 380 tot 417 m2

-

Sanitair van Villeroy & Boch

-

Sanitair van Villeroy & Boch

-

Badkamer met ligbad

-

Sanitair van Villeroy & Boch

-

Badkamer met ligbad

-

Apart 2e toilet op de 1e verdieping

-

Badkamer met ligbad

-

Apart 2e toilet op de verdieping

-

Tuingerichte woonkamer

-

Apart 2e toilet op de 1e verdieping

-

Tuingerichte woonkamer

-

Aangebouwde garage

-

Tuingerichte woonkamer

-

Aangebouwde garage

-

Begane grond voorzien van 		

-

Aangebouwde garage

vloerverwarming

-

Begane grond voorzien van 		

-

Drie slaapkamers op eerste

-

Zolder met mogelijkheid tot het

Begane grond voorzien van 		
vloerverwarming
Drie slaapkamers op eerste

verdieping

		

verdieping
-

Zolder met mogelijkheid tot het

-

Ruimte voor twee parkeerplekken

creëren van extra (slaap)kamer

creëren van extra (slaap)kamer
-

op eigen terrein

Drie slaapkamers op eerste

		

verdieping
-

Zolder met mogelijkheid tot het

-

Ruimte voor twee parkeerplekken

creëren van extra (slaap)kamer

Ruimte voor twee parkeerplekken

op eigen terrein

op eigen terrein

Bouwnummer
24 en 72

-

Bouwnummer
73

Bouwnummer
19, 60 en 75

Twee royale kavels aan het water.
Realiseer je eigen droomhuis geheel naar eigen inzicht. Bijna volledige vrijheid om al je woonwensen te vervullen.
Vroonemeer-Noord bied je de kans op deze twee fraaie kavels aan het water gelegen. Kaveloppervlakte van nummer 71 is ca.
583m2 en van nummer 74 ca. 494m2. Op de website kun je de voorwaarden voor inschrijving, het kavelpaspoort en het
beeldkwaliteitsplan downloaden.

Zeer bijzondere vrijstaande
woningen met aangebouwde,
binnendoor bereikbare

Stappenplan inschrijven bouwkavel Vroonermeer Noord

garage/ berging. Het paars
van de gevel met daarin op

Stap 1. Inschrijving en menukaart “Duurzame Zelfbouw”

Heerlijk vrijstaand wonen met

Van deze heerlijke vrijstaande

de begane grond een fraaie

Hoe dit werkt, is terug te lezen op de website www.nieuwbouw-vroonermeer.nl.

een brede achtertuin op het

woning is er maar een.

raampartij maken deze

zuiden. De doorgetrokken

De aangebouwde garage is

woningen echt bijzonder.

dakpannen tot de goot op de

binnendoor bereikbaar en

De achtertuin van nr.19 ligt

1e verdieping geven een fraai

heeft als extra een schuin

op het zuiden, van 60 op het

aanzicht. De aangebouwde

kapje Het aanzicht is door de

zuiden en westen en van nr.

garage/berging is binnendoor

gemetselde verticale accenten

bereikbaar en voor de

robuust. De brede achtertuin

Zan

genuanceerde metselwerk

garage/berging is ruimte voor

ligt op hret zuiden en aan de

ruimte voor parkeren van 2

het parkeren van 2 auto’s op

voorzijde is ruimte voor het

auto’s Let op; de plattegrond

eigen terrein.

parkeren van 2 auto’s.

van bouwnummer 19 is net

Stap 2. Beoordeling Menukaarten “Duurzame zelfbouw”, loting en toewijzing
Stap 3. Ingeloot of reserve kandidaat

76 op het oosten en aan het

Stap 4. Verkoopgesprek

water. In de royale voortuin

hiervoor de plattegrond op
de website.

eide

anders geschakeld, zie

er w

even anders; de gara“ge is

Stap 5. Reserveringsovereenkomst

Keiz

-

vloerverwarming

		

ide

-

447 tot ca. 634m2

dwe

-

Stap 6. Koopovereenkomst
Stap 7. Notariële overdracht
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rijtjes- en hoekwoningen en
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Alle dagelijkse voorzieningen dichtbij.

In de buurt vindt je een gezondheids-

En wie lekker wil uitwaaien, staat in 20

centrum, een basisschool,

minuten aan het strand. Recreatiegebied

kinderopvang en een peuterspeelzaal.

Geestmerambacht is slechts een

Winkels en supermarkten zijn dichtbij in

kwartiertje wandelen. Kortom, alles is

winkelcentrum De Mare in Alkmaar

binnen bereik. Van stadse voorzieningen

Noord of in Sint Pancras.

tot natuurlijke rust, water en groen.

Twee-onder-een-kapwoning

Twee-onder-een-kapwoning

Hoekwoningen

Tussenwoningen

Type G1 en G2

Type B en J

Type AH en AHP

Type A

2/1 kapper Type G1

2/1 kapper Type B

Hoekwoning Type AH en AHP

Tussenwoningen Type A

-

Woonoppervlak ca. 154 m2

-

Woonoppervlak ca. 145 m2

-

Woonoppervlak van ca. 126 (AH)

-

Woonoppervlak ca. 114m2

-

Kavelopp. Van ca. 294 tot 313 m2

-

Kavelopp. tot 298 m2

tot 128 (AHP)m2

-

Kaveloppervlak van ca. 118 tot 126m2

-

Sanitair van Villeroy & Boch

-

Kaveloppervlak van ca. 202

-

Sanitair van Villeroy & Boch

-

Badkamer met tweede toilet

tot 247m2

-

Tuingerichte woonkamer

-

Tuingerichte woonkamer

-

Sanitair van Villeroy & Boch

-

Aparte berging

-

Aangebouwde garage

-

Tuingerichte woonkamer

-

Begane grond voorzien van 		

-

Begane grond voorzien van 		

-

Type AH met aangebouwde garage; 		

-

Begane grond voorzien van 		

-

Type AHP op de begane grond voorzien 		

-

Sanitair van Villeroy & Boch

-

Badkamer met tweede toilet

-

Tuingerichte woonkamer

-

Aangebouwde garage

-

Begane grond voorzien van 		

vloerverwarming

vloerverwarming
-

-

Ruimte voor twee parkeerplekken
op eigen terrein

Bouwnummers
20,32,37,59,61 en 69

vloerverwarming
van een erker aan de zijkant ( zie voor de
plattegrond de website)

Semibungalows Type J

2/1 kapper Type G2 en H
-

Bouwnummers: 21, 33, 48, 58, 62 en 70 (G2)
Bouwnummers 22,23, 36 t/m 39, 56, 57 en 65 t/m 68 (H)

type AHP met berging in de achtertuin

Ruimte voor twee parkeerplekken
op eigen terrein

Bouwnummers
34,35,45,46,63 en 64

vloerverwarming

Woonopp. ca 141m2 (G2)

-

Woonopp. Ca. 136 m2

-

kavelopp. Van ca. 272 tot 432 m2

resp. 142m2 (H)

-

Sanitair van Villeroy & Boch

-

Kavelopp. Van ca. 274 tot 340 m2

-

Badkamer met tweede toilet

-

Sanitair van Villeroy & Boch

-

Tuingerichte woonkamer

-

Badkamer met tweede toilet

-

Aangebouwde garage

-

Tuingerichte woonkamer

-

Begane grond voorzien van 		

-

Aangebouwde garage

-

Begane grond voorzien van 		

-

Ruimte voor twee parkeerplekken

Bouwnummers
28,29,30,41,42,
43,50,51,52

Bouwnummer type AHP
53

vloerverwarming

vloerverwarming
-

Bouwnummers type AH
27,31, 40, 44 en 49

op eigen terrein

Ruimte voor twee parkeerplekken

Bouwnummers
25,26,54,55,76,77

op eigen terrein

Let op getekend is type H type G2 wijkt iets af qua raamindeling; zie hiervoor de verkooptekeningen op de website.

Robuuste
tweekappers met
fraaie details.

Woning type G1 en G2

Fraaie
semibungalows
met karakteristieke
dorpse kenmerken.

Woning type J

Heerlijke
hoekwoningen
met veel ruimte

Woning type AH en AHP

Praktische
tussenwoningen
met fraaie
bakstenen gevels.

Woning type A

