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Verkaveling

verbijzondering v..d. hoekwoning
d.m.v. een aanbouw-hobby-kamer
of een aanbouw-slaap-badkamer
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Voorgevels / Aanzicht aan de straatzijde.

De architect zorgt voor het individuele karakter van elk huis.

De ingrediënten waarmee de architect dit nog méér wil versterken zijn o.a.:

Dat hij meerdere baksteensoorten wil
toepassen zodat naastelkaar gelegen huizen qua gevelmetselwerk altijd
iets van elkaar verschillen, en  tegelijk een samenhangende kleurtoon krijgen.

Op enkele na, die krijgen juist een contrasterende kleurtoon, wat nog extra 
versterkt wordt d.m.v. donkerder dakpannen. Bovendien wordt deze huizen 
voorzien van de getekende opties: dakkapel, stoeppalen, kozijnenmodel-2 en
voordeuromlijsting-model 2 conform de menukaart op het volgende blad.

Elke bewoner bepaalt of zijn/haar huis een eigen expressie krijgt.

Hoe de voorgevels er uit komen te zien hangt af van de keuzes die de
bewoners maken o.b.v. de menukaart op het volgende blad en  het keuze-
en optie-formulier van dit project. Als BASIS worden de voorgevels aange-
boden zoals hieronder getekend bij BNR-2, dus met kozijnen-model 1, 
voordeuromlijsting -model 1, en zonder dakkapel en zonder stoeppalen.

Optioneel kunnen bewoners deze onderdelen wijzigen en/of toevoegen.
In onderstaande tekening zijn zomaar willekeurig wat opties getekend.
De voorgevels worden dus (vast) anders dan hieronder  weergegeven.
Doch de witte worden sowieso uitgevoerd zoals hieronder getekend.

Postbak : zoals op het voorblad weergegeven krijgt 
elk huis een (bij deze architectuurstijl passende) postbak. 
(voordeurbriefsleuven zijn namelijk ongewenst i.v.m. kierdicht bouwen)

Bouwnummers worden afgestemd op de verkaveling.
Materiaal- en Kleurenstaat wordt afgestemd o.b.v. stede-
bouwkundige- en welstandseisen en het beeldkwaliteitsplan.

AANZICHT STRAATGEVELS
onder voorbehoud vergunning
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Menukaart.

model 1

BASIS

beganegrond-
kozijnen
(ook in zijgevel)

verdieping-
kozijnen

zolder-
kozijnen
(dakkapel
of dakraam)

Stoeppalen tegen de voorste erfggrens.

model 1

BASIS

model 2 model 3 model 4

model 2 model 3

model 1

BASIS
model 2 model 3

Voordeuromlijstingen.

Gevelbakstenen en dakpannen. Kozijnen en ramen in de voorgevel.

De exacte keuze van bakstenen en pannen wordt door de architect bepaald en
is mede afhankelijk van de beschikbaarheid op het gewenste moment van levering.
Kleuren van met name bakstenen, maar ook van dakpannen, laten zich vooraf niet 
exact weergeven t.g.v. de aard van de productieprocessen en ook t.g.v. kopiëerwerk. 
Er kunnen derhalve qua kleur geen rechten aan deze brochure ontleend worden.
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Achtergevels / Aanzicht aan de tuinzijde.

Ook de achtergevels worden bepaald door de bewoners.

Hoe de achtergevels eruit komen te zien hangt ook af van de keuzes die  de 
bewoners maken o.b.v.  de plattegronden in deze brochure en het keuze- en 
optie-formulier van dit project. Als BASIS worden de achtergevels aangeboden 
zoals hieronder getekend bij BNR-6  behorende bij de volgende plattegronden: 
begane grond 0.A (blad 11), verdieping 1.A  (blad 18), en zolder 2.A (blad 23).

Optioneel kunnen bewoners kozijnvakken toevoegen en/of wijzigen in terras-
deuren. In onderstaande tekeningen zijn zomaar willekeurig wat opties gete-
kend. De achtergevels worden dus (vast) anders dan hieronder weergegeven.

Opmerkingen en voorbehouden t.a.v. de gevels

Bij de nadere uitwerking van dit bouwproject zal blijken hoeveel zonne-
panelen er op het achterdakvlak nodig zijn om te voldoen aan de vereiste 
Energie-Prestatie-Coëfficiënt  (EPC) van 0,4 of beter. De uitkomst daarvan
is dus bepalend voor het uiterlijk van het dakvlak en de mogelijkheid om
(bij voorkeur in de midden) een dakraam als optie te plaatsen.
Ten behoeve van de luchtwarmtepompboiler zal er aan de achtergevels 
bij elk huis een bijbehorende buitenunit geplaatst worden. Afhankelijk van
de door bewoners gekozen plattegronden zal hiervoor een plek bepaald 
worden evenals voor de bijbehorende muur- en/of dak-doorvoeren.

Bouwnummers worden afgestemd op de verkaveling.
Materiaal- en Kleurenstaat wordt afgestemd o.b.v. stede-
bouwkundige- en welstandseisen en het beeldkwaliteitsplan.
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Zijgevels, doorsnede, materialen en kleuren.

STRAATZIJDE TUINZIJDE

Onderdeel:

Dak :
Gevels :

Plint :
Kozijnen :

Ramen :
Deuren :
Dorpels :

Voordeuromlijsting :
Goten :

Dakafdekkers :
Dakkapel :

materiaal en kleur.

gebakken pan, antraciet in 2 glansgraden.
gebakken steen in diverse kleuren. (zie menukaart)
zelfde als de gevels, donkere voeg.
kunststof, wit.
kunststof, antraciet.
kunststof, antraciet.
kunststeen of hardsteen, grijs/antraciet.
hout, wit.
aluminium, wit.
aluminium, grijs.
gevelplaat wit, zinken dak.

Bouwnummers worden afgestemd op de verkaveling.
Materiaal- en Kleurenstaat wordt afgestemd o.b.v. stede-
bouwkundige- en welstandseisen en het beeldkwaliteitsplan.
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0.A - Begane grond - Tuingerichte woonkamer. BASIS

B1

B2

TUINZIJDE < --- > STRAATZIJDE & VOORGEVEL

A1

de open trap  biedt een 
ruimtelijk effect en vergroot 
je leefruimte in de woonkamer.

Deze 3D-afbeelding biedt een ruimtelijke 
impressie van deze plattegrond waarbij 
de wanden op ± 150 cm afgesneden zijn.

Het zijgevelkozijn komt 
alleen voor bij de hoekwoningen
en niet bij de andere woningen.

De trap is in principe spiegelbaar.
Je begane-grond-keuze met bijbe-
horende trap bepaalt de looprich-
ting en de plek op de overloop 
waar je de verdieping en de 
zolder bereikt.

Wil je méér woonruimte?
Dan kies je een 120 of 240 cm
verlenging van deze plattegrond
d.m.v. een uitbouw.

Wil je de tuin in huis halen?
Dan kies je voor meer glas in 
de achtergevel en/of  meer
terrasdeuren.  (maximaal 4)

De 2 buitenhoeken van de 
trap worden voorzien van 
driehoekskokers (lepe hoek)
t.b.v. verticale leidingen.

Closets zijn hangende closets
met halfhoge betimmering.

Deze plattegrond i.c.m.  de verdiepingen 1.C, 
1.D  en 1.E vereist een leidingkoker nabij de trap.
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0.B - Begane grond - Tuingerichte woonkamer, vergrote hal.

B1

B2

A2

TUINZIJDE < --- > STRAATZIJDE  & VOORGEVEL

A1

Deze 3D-afbeelding biedt een ruimtelijke 
impressie van deze plattegrond waarbij 
de wanden op ± 150 cm afgesneden zijn.

Het zijgevelkozijn komt 
alleen voor bij de hoekwoningen
en niet bij de andere woningen.

De trap is in principe spiegelbaar.
Je begane-grond-keuze met bijbe-
horende trap bepaalt de looprich-
ting en de plek op de overloop 
waar je de verdieping en de 
zolder bereikt.

Wil je méér woonruimte?
Dan kies je een 120 of 240 cm
verlenging van deze plattegrond
d.m.v. een uitbouw.

Wil je de tuin in huis halen?
Dan kies je voor meer glas in 
de achtergevel en/of  meer
terrasdeuren.  (maximaal 4)

De 2 buitenhoeken van de 
trap worden voorzien van 
driehoekskokers (lepe hoek)
t.b.v. verticale leidingen.

Closets zijn hangende closets
met halfhoge betimmering.

Deze plattegrond i.c.m.  de verdiepingen 1.C, 
1.D  en 1.E vereist een leidingkoker nabij de trap.

de open trap  biedt een 
ruimtelijk effect en vergroot 
je leefruimte in de woonkamer.

Kies voor een vergrote
hal als de woonkeuken 
wat minder groot mag.
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0.C - Begane grond - Tuingerichte woonkamer, trapkast, en de trap in de hal.

TUINZIJDE < --- > STRAATZIJDE & VOORGEVELDeze 3D-afbeelding biedt een ruimtelijke 
impressie van deze plattegrond waarbij 
de wanden op ± 150 cm afgesneden zijn.

Het zijgevelkozijn komt 
alleen voor bij de hoekwoningen
en niet bij de andere woningen.

De trap is in principe spiegelbaar.
Je begane-grond-keuze met bijbe-
horende trap bepaalt de looprich-
ting en de plek op de overloop 
waar je de verdieping en de 
zolder bereikt.

Wil je méér woonruimte?
Dan kies je een 120 of 240 cm
verlenging van deze plattegrond
d.m.v. een uitbouw.

Wil je de tuin in huis halen?
Dan kies je voor meer glas in 
de achtergevel en/of  meer
terrasdeuren.  (maximaal 4)

De 2 buitenhoeken van de 
trap worden voorzien van 
driehoekskokers (lepe hoek)
t.b.v. verticale leidingen.

Closets zijn hangende closets
met halfhoge betimmering.

A1

A2

B1

B2

grote bergkast
onder de trap
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0.D - Begane grond - Tuingerichte woonkamer, trapkast, trap in de hal, en dichte keuken.

TUINZIJDE < --- > STRAATZIJDE & VOORGEVEL

A1

Deze 3D-afbeelding biedt een ruimtelijke 
impressie van deze plattegrond waarbij 
de wanden op ± 150 cm afgesneden zijn.

Het zijgevelkozijn komt 
alleen voor bij de hoekwoningen
en niet bij de andere woningen.

De trap is in principe spiegelbaar.
Je begane-grond-keuze met bijbe-
horende trap bepaalt de looprich-
ting en de plek op de overloop 
waar je de verdieping en de 
zolder bereikt.

Wil je méér woonruimte?
Dan kies je een 120 of 240 cm
verlenging van deze plattegrond
d.m.v. een uitbouw.

Wil je de tuin in huis halen?
Dan kies je voor meer glas in 
de achtergevel en/of  meer
terrasdeuren.  (maximaal 4)

De 2 buitenhoeken van de 
trap worden voorzien van 
driehoekskokers (lepe hoek)
t.b.v. verticale leidingen.

Closets zijn hangende closets
met halfhoge betimmering.

B1

B2

grote bergkast
onder de trap

een hoekaanrecht is
ook goed mogelijk
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0.E - Begane grond - Straatgerichte woonkamer.

TUINZIJDE < --- > STRAATZIJDE & VOORGEVEL

A1

Deze 3D-afbeelding biedt een ruimtelijke 
impressie van deze plattegrond waarbij 
de wanden op ± 150 cm afgesneden zijn.

Het zijgevelkozijn komt 
alleen voor bij de hoekwoningen
en niet bij de andere woningen.

De trap is in principe spiegelbaar.
Je begane-grond-keuze met bijbe-
horende trap bepaalt de looprich-
ting en de plek op de overloop 
waar je de verdieping en de 
zolder bereikt.

Wil je méér woonruimte?
Dan kies je een 120 of 240 cm
verlenging van deze plattegrond
d.m.v. een uitbouw.

Wil je de tuin in huis halen?
Dan kies je voor meer glas in 
de achtergevel en/of  meer
terrasdeuren.  (maximaal 4)

De 2 buitenhoeken van de 
trap worden voorzien van 
driehoekskokers (lepe hoek)
t.b.v. verticale leidingen.

Closets zijn hangende closets
met halfhoge betimmering.

Een uitbouw-bijkeuken is ook mogelijk.
(zie optie- en keuze- formulier)

B1

B2

grote bergkast
onder de trap

Vergrote hal  is mogelijk
(zie 0.E op blad 16) 

de positie van trap opgang
en bergkast kunnen ook
omgewisseld wordenmet een extra deur kan

de trap afgesloten wor-
den van de woonkamer
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0.F - Begane grond - Straatgerichte woonkamer, bijkeuken, vergrote hal.

A1

TUINZIJDE < --- > STRAATZIJDE  & VOORGEVELDeze 3D-afbeelding biedt een ruimtelijke 
impressie van deze plattegrond waarbij 
de wanden op ± 150 cm afgesneden zijn.

Het zijgevelkozijn komt 
alleen voor bij de hoekwoningen
en niet bij de andere woningen.

De trap is in principe spiegelbaar.
Je begane-grond-keuze met bijbe-
horende trap bepaalt de looprich-
ting en de plek op de overloop 
waar je de verdieping en de 
zolder bereikt.

Wil je méér woonruimte?
Dan kies je een 120 of 240 cm
verlenging van deze plattegrond
d.m.v. een uitbouw.

Wil je de tuin in huis halen?
Dan kies je voor meer glas in 
de achtergevel en/of  meer
terrasdeuren.  (maximaal 4)

De 2 buitenhoeken van de 
trap worden voorzien van 
driehoekskokers (lepe hoek)
t.b.v. verticale leidingen.

Closets zijn hangende closets
met halfhoge betimmering.

Een uitbouw-bijkeuken is ook mogelijk.
(zie optie- en keuze- formulier)

B1

B2

grote bergkast
onder de trapde positie van trap opgang

en bergkast kunnen ook
omgewisseld worden

met een extra deur kan
de trap afgesloten wor-
den van de woonkamer
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0.G - Begane grond - Straatgerichte woonkamer, bijkeuken met toilet aldaar, vergrote hal.

TUINZIJDE < --- > STRAATZIJDE  & VOORGEVELDeze 3D-afbeelding biedt een ruimtelijke 
impressie van deze plattegrond waarbij 
de wanden op ± 150 cm afgesneden zijn.

Het zijgevelkozijn komt 
alleen voor bij de hoekwoningen
en niet bij de andere woningen.

De trap is in principe spiegelbaar.
Je begane-grond-keuze met bijbe-
horende trap bepaalt de looprich-
ting en de plek op de overloop 
waar je de verdieping en de 
zolder bereikt.

Wil je méér woonruimte?
Dan kies je een 120 of 240 cm
verlenging van deze plattegrond
d.m.v. een uitbouw.

Wil je de tuin in huis halen?
Dan kies je voor meer glas in 
de achtergevel en/of  meer
terrasdeuren.  (maximaal 4)

De 2 buitenhoeken van de 
trap worden voorzien van 
driehoekskokers (lepe hoek)
t.b.v. verticale leidingen.

Closets zijn hangende closets
met halfhoge betimmering.

Een uitbouw-bijkeuken is ook 
mogelijk. (zie optie- en keuze- formulier)

B1

B2

A1

grote bergkast
onder de trap

de positie van trap opgang
en bergkast kunnen ook
omgewisseld worden

met een extra deur kan
de trap afgesloten wor-
den van de woonkamer
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1.A - Verdieping - Straatgerichte ouderslaapkamer en badkamer. BASIS

TUINZIJDE < --- > STRAATZIJDE & VOORGEVEL

K

M
L

Deze 3D-afbeelding biedt een ruimtelijke 
impressie van deze plattegrond waarbij 
de wanden op ± 150 cm afgesneden zijn.

De zijgevelkozijnen komen 
alleen voor bij de hoekwoningen
en niet bij de andere woningen.

De trap is in principe spiegelbaar.
Je begane-grond-keuze met bijbe-
horende trap bepaalt de looprich-
ting en de plek op de overloop 
waar je de verdieping en de 
zolder bereikt.

Kozijn C en D zijn omwisselbaar 
en kozijn C kan vergroot worden 
met een extra glasvak. Dit biedt
diverse mogelijkheden om de
slaapkamers aan de  achter-
gevel in te delen. 

De 2 buitenhoeken van de 
trap worden voorzien van 
driehoekskokers (lepe hoek)
t.b.v. verticale leidingen.

Closets zijn hangende closets
met halfhoge betimmering.

OPTIES:
K = bad
L = douchebak
M = 2e wastafel

C1

D1

D2



 BN- 1 T/M 3 ALS AFGEBEELD ; BN- 4 T/M 6 ALS GESPIEGELD 

LEEUWARDEN - ZUIDLANDEN - DE KLAMP  CONCEPT - BLAD D.D. 26-11-2020 PREBOHUS.NL

1.B - Verdieping - Straatgerichte ouderslaapkamer en badkamer.

TUINZIJDE < --- > STRAATZIJDE  & VOORGEVEL

K

M
L

Deze 3D-afbeelding biedt een ruimtelijke 
impressie van deze plattegrond waarbij 
de wanden op ± 150 cm afgesneden zijn.

De zijgevelkozijnen komen 
alleen voor bij de hoekwoningen
en niet bij de andere woningen.

De trap is in principe spiegelbaar.
Je begane-grond-keuze met bijbe-
horende trap bepaalt de looprich-
ting en de plek op de overloop 
waar je de verdieping en de 
zolder bereikt.

Kozijn C en D zijn omwisselbaar 
en kozijn C kan vergroot worden 
met een extra glasvak. Dit biedt
diverse mogelijkheden om de
slaapkamers aan de  achter-
gevel in te delen. 

De 2 buitenhoeken van de 
trap worden voorzien van 
driehoekskokers (lepe hoek)
t.b.v. verticale leidingen.

Closets zijn hangende closets
met halfhoge betimmering.

OPTIES:
K = bad
L = douchebak
M = 2e wastafel

C1

C2

D1

D2
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1.C - Verdieping - Tuingerichte ouderslaapkamer en badkamer.

TUINZIJDE < --- > STRAATZIJDE  & VOORGEVEL

K

L
M

Deze 3D-afbeelding biedt een ruimtelijke 
impressie van deze plattegrond waarbij 
de wanden op ± 150 cm afgesneden zijn.

De zijgevelkozijnen komen 
alleen voor bij de hoekwoningen
en niet bij de andere woningen.

De trap is in principe spiegelbaar.
Je begane-grond-keuze met bijbe-
horende trap bepaalt de looprich-
ting en de plek op de overloop 
waar je de verdieping en de 
zolder bereikt.

Kozijn C en D zijn omwisselbaar 
en kozijn C kan vergroot worden 
met een extra glasvak. Dit biedt
diverse mogelijkheden om de
slaapkamers aan de  achter-
gevel in te delen. 

De 2 buitenhoeken van de 
trap worden voorzien van 
driehoekskokers (lepe hoek)
t.b.v. verticale leidingen.

Closets zijn hangende closets
met halfhoge betimmering.

OPTIES:
K = bad
L = douchebak
M = 2e wastafel

C1

D1

D2
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1.D - Verdieping - Tuingerichte woningbrede ouderslaapkamer met grote badkamer.

-
3

0
5

 -

- 300 -

-
2

4
8

 -

TUINZIJDE < --- > STRAATZIJDE  & VOORGEVEL

KN

- 200 -
M

L

Deze 3D-afbeelding biedt een ruimtelijke 
impressie van deze plattegrond waarbij 
de wanden op ± 150 cm afgesneden zijn.

De zijgevelkozijnen komen 
alleen voor bij de hoekwoningen
en niet bij de andere woningen.

De trap is in principe spiegelbaar.
Je begane-grond-keuze met bijbe-
horende trap bepaalt de looprich-
ting en de plek op de overloop 
waar je de verdieping en de 
zolder bereikt.

Kozijn C en D zijn omwisselbaar 
en kozijn C kan vergroot worden 
met een extra glasvak. Dit biedt
diverse mogelijkheden om de
slaapkamers aan de  achter-
gevel in te delen. 

De 2 buitenhoeken van de 
trap worden voorzien van 
driehoekskokers (lepe hoek)
t.b.v. verticale leidingen.

Closets zijn hangende closets
met halfhoge betimmering.

OPTIES:
K = bad
L = douchebak
M = 2e wastafel
N = 2e deur naar badkamer

C1

D1

D2

Een apart toilet met deur vanaf
de overloop is ook mogelijk, net
als bij plattegrond 1.E.
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1.E - Verdieping - Straatgerichte woningbrede ouderslaapkamer met grote badkamer en apart toilet.

K

TUINZIJDE < --- > STRAATZIJDE  & VOORGEVEL

L

N

M

Deze 3D-afbeelding biedt een ruimtelijke 
impressie van deze plattegrond waarbij 
de wanden op ± 150 cm afgesneden zijn.

De zijgevelkozijnen komen 
alleen voor bij de hoekwoningen
en niet bij de andere woningen.

De trap is in principe spiegelbaar.
Je begane-grond-keuze met bijbe-
horende trap bepaalt de looprich-
ting en de plek op de overloop 
waar je de verdieping en de 
zolder bereikt.

Kozijn C en D zijn omwisselbaar 
en kozijn C kan vergroot worden 
met een extra glasvak. Dit biedt
diverse mogelijkheden om de
slaapkamers aan de  achter-
gevel in te delen. 

De 2 buitenhoeken van de 
trap worden voorzien van 
driehoekskokers (lepe hoek)
t.b.v. verticale leidingen.

Closets zijn hangende closets
met halfhoge betimmering.

OPTIES:
K = bad
L = douchebak
M = 2e wastafel
N = 2e deur naar badkamer

C1

C2

D1

D2

Een toilet in de badkamer 
is ook mogelijk, net
als bij plattegrond 1.D.
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2.A - Zolder. BASIS

TUINZIJDE < --- > STRAATZIJDE & VOORGEVELDeze 3D-afbeelding biedt een ruimtelijke 
impressie van deze plattegrond waarbij 
wanden en dak op ± 150 cm afgesneden zijn.

De zijgevelkozijnen komen 
alleen voor bij de hoekwoningen
en niet bij de andere woningen.

De trap is in principe spiegelbaar.
Je begane-grond-keuze met bijbe-
horende trap bepaalt de looprich-
ting en de plek op de overloop 
waar je de verdieping en de 
zolder bereikt.

De beide ruimten aan weerszijden
van de trap worden deels gebruikt
als techniekruimte t.b.v. installaties.
Dat kan van invloed zijn op de opstel-
plaats van de wasmachine en een 
eventuele wasdroger.

De 2 buitenhoeken van de 
trap worden voorzien van 
driehoekskokers (lepe hoek)
t.b.v. verticale leidingen.

OPTIES:
- Dakkapel midden op het voorste dak,
- Dakraam midden in het voorste dak,
- Dakraam midden in het achterste dak,
- Indeling met 4e en/of 5e slaapkamer,

en/of afgesloten techniek-/bergruimten.

optie
dakraam

optie
dakraam
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2.B - Zolder - 4e slaapkamer, 1 afgesloten techniek-/bergruimte, dakkapel.

TUINZIJDE < --- > STRAATZIJDE  & VOORGEVELDeze 3D-afbeelding biedt een ruimtelijke 
impressie van deze plattegrond waarbij 
wanden en dak op ± 150 cm afgesneden zijn.

De zijgevelkozijnen komen 
alleen voor bij de hoekwoningen
en niet bij de andere woningen.

De trap is in principe spiegelbaar.
Je begane-grond-keuze met bijbe-
horende trap bepaalt de looprich-
ting en de plek op de overloop 
waar je de verdieping en de 
zolder bereikt.

De beide ruimten aan weerszijden
van de trap worden deels gebruikt
als techniekruimte t.b.v. installaties.
Dat kan van invloed zijn op de opstel-
plaats van de wasmachine en een 
eventuele wasdroger.

De 2 buitenhoeken van de 
trap worden voorzien van 
driehoekskokers (lepe hoek)
t.b.v. verticale leidingen.

OPTIES:
- Dakkapel midden op het voorste dak,
- Dakraam midden in het voorste dak,
- Dakraam midden in het achterste dak,
- Indeling met 4e en/of 5e slaapkamer,

en/of afgesloten techniek-/bergruimten.

optie
dakraam
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2.C - Zolder - 4e en 5e slaapkamer, 2 afgesloten techniek-/bergruimten, dakkapel.

TUINZIJDE < --- > STRAATZIJDE  & VOORGEVELDeze 3D-afbeelding biedt een ruimtelijke 
impressie van deze plattegrond waarbij 
wanden en dak op ± 150 cm afgesneden zijn.

De zijgevelkozijnen komen 
alleen voor bij de hoekwoningen
en niet bij de andere woningen.

De trap is in principe spiegelbaar.
Je begane-grond-keuze met bijbe-
horende trap bepaalt de looprich-
ting en de plek op de overloop 
waar je de verdieping en de 
zolder bereikt.

De beide ruimten aan weerszijden
van de trap worden deels gebruikt
als techniekruimte t.b.v. installaties.
Dat kan van invloed zijn op de opstel-
plaats van de wasmachine en een 
eventuele wasdroger.

De 2 buitenhoeken van de 
trap worden voorzien van 
driehoekskokers (lepe hoek)
t.b.v. verticale leidingen.

OPTIES:
- Dakkapel midden op het voorste dak,
- Dakraam midden in het voorste dak,
- Dakraam midden in het achterste dak,
- Indeling met 4e en/of 5e slaapkamer,

en/of afgesloten techniek-/bergruimten.

optie
dakraam



VERKOOP EN INFO x

Hoekstra Makelaardij

058- 2337333

Willemskade 9 

PB 288 8901 BB LEEUWARDEN

www.makelaardijhoekstra.nl

email:nieuwbouw@makelaardijhoekstra.nl

ARCHITECTUUR

Doeke van Wieren

TWA Architecten

Bourboomweg 26

9112 HL  BURDAARD

www.twa-architecten.nl

ONTWIKKELING EN INFO REALISATIE EN BOUW

PreBoHus BrouwerBouw

058 - 2132313 0518 - 401342

Stadhoudersweg 75 Stadhoudersweg 76A

9076 AG  ST.-ANNAPAROCHIE PB 119  9076 ZR  ST.-ANNAPAROCHIE

www.prebohus.nl www.brouwerbouw.nl

GARANTIE

Woningborg

0182 - 580004

PB 805  2800 AV  GOUDA

www.woningborggroep.nl

Individuele huizen 
met eigen identiteit
en veel flexibiliteit.


