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EEN NOORDHOLLANDS
KAASSTADJE
Als je Edam vanuit de lucht bekijkt, zie je het knusse handelsstadje als
een rode edelsteen liggen aan de rand van het IJsselmeer, te midden
van het overwegend groene polderlandschap. Ooit behoorde Edam, naast
Amsterdam, Hoorn en Enkhuizen, tot de belangrijkste handelssteden
van Holland. De stad dankt zijn welvaart aan de koopvaart, de land- en
de scheepsbouw. In de zeventiende eeuw voeren schepen via een open
en ook nog tolvrije verbinding met de Zuiderzee de koopwaar aan. Op
ruim dertig werven werden fregatten en fluiten gebouwd en Leeghwaters
droogmakerijen bezorgden de stad een ‘gouden’ handelsproduct:
Edammer kaas.

Edam: een handelsstad met een rijke historie

Als oude handelsstad aan het IJsselmeer heeft Edam, gemeente EdamVolendam, een heel eigen cultuur. Het Noord-Hollandse kaasstadje, bijna grenzend aan Purmerend en dichtbij Amsterdam, heeft slechts zo’n 7000 inwoners.
In de authentieke kern van Edam met verschillende bezienswaardige gebouwen,
knusse winkelstraten en gezellige terrassen is de rijke historie duidelijk terug te
vinden. De 18e-eeuwse kaaspakhuizen en de kaasmarkt in de stad bevestigen de
belangrijke rol die de Edammer kaas speelt in de geschiedenis van Edam.
De ligging aan het IJsselmeer maakt Edam een aantrekkelijke woonplaats voor
liefhebbers van watersport, water en ruimte. In de omgeving van Edam vind je de
typische Hollandse vissersplaatsen Volendam, Monnickendam en Marken. Aan
de rand van het historische centrum van Edam, op een voormalig fabrieksterrein,
wordt een kleinschalig nieuwbouwproject gerealiseerd: Baandervesting. Zie jij
jezelf daar al wonen?

Nieuw wonen in hartje Edam

Het nieuwbouwproject Baandervesting ligt aan de rand van de historische kern
op een voormalig fabrieksterrein. De sfeer van het oude stadscentrum van Edam
wordt er zo getrouw mogelijk doorgetrokken en ook het uiterlijk van de woningen
sluit nauwgezet aan bij het Oudhollandse straatbeeld binnen de vestingwerken
die het oude centrum omsluiten. De naam ‘Baandervesting’ verwijst naar de hier
al eeuwenlang aanwezige landschappelijke vestingwal.
Baandervesting is niet zomaar een nieuwbouwproject. Wonen in Baandervesting
is kiezen voor wonen in een oude binnenstad, omringd door monumenten. Maar
mét het comfort van nu en zónder het ruimtegebrek waar je in oude binnensteden
vaak mee te maken hebt.

03

NIEUWBOUW
MET KARAKTER

Over Baandervesting is goed nagedacht. De variatie in de hoogte van de
woningen en de diversiteit in kappen, gevels en metselverbindingen in
Baandervesting leveren een woonomgeving op die een organisch geheel
vormt met het oude hart van Edam.
Deze karaktervolle sfeer wordt nog eens benadrukt door het omringende water
en de volwassen bomenrij aan de zuidzijde van Baandervesting. Baandervesting is
nieuwbouw met een geloofwaardigheid die het hart van Edam verwarmt.

Genieten van het groen

Wonend in Baandervesting, zo dicht bij het stadscentrum, kun je volop genieten van
de dorpse bedrijvigheid en de toeristische dynamiek van de oude koopvaardijstad.
Doordat de wijk omsloten is door brede grachten, kun je je in Baandervesting
echter ook makkelijk onttrekken aan de drukte en er genieten van de rust en de
ruimte, het groen en het water.
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Een lange bomenrij langs
het water bepaalt de sfeer
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ÉÉN GEHEEL MET
HISTORISCH EDAM
Baandervesting wordt gebouwd in de vorm van een langwerpig blok. Er
zijn twee lange straten en twee korte. De bebouwing aan de ene lange
zijde, ’t Marken, bestaat uit een rij van verschillende typen herenhuizen.
De rij weerspiegelt de diversiteit van de bebouwing aan de overkant
van het water, zodat er een organisch geheel ontstaat met dat deel van
historisch Edam.
Ook de herinnering aan de oude industriële sfeer van de handelsstad is aan deze
zijde meegenomen in het ontwerp. Op de hoek, aan het Baanplein, wordt bijvoorbeeld het oude pakhuis De Vlijt ‘herbouwd’.
Ook de bebouwing aan de andere lange zijde van Baandervesting, langs de
Schuttersgracht/Baandervesting, bestaat uit een rij van verschillende typen
herenhuizen. Deze zijde heeft een ander ‘gezicht’ dan de bebouwing aan
‘t Marken. Aan deze zuidzijde van Baandervesting wordt de sfeer sterk bepaald
door de lange rij volwassen bomen langs het water. Het gebladerte van deze
bomenrij zal het zonlicht filteren en zo ontstaat op straat een lommerrijk gevoel.
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UITSTEKEND
BEREIKBAAR
Baandervesting is centraal gelegen in Edam en heeft een gunstige ligging
ten opzichte van het nabijgelegen Volendam en Purmerend. Je bereikt
deze plaatsen met de auto binnen respectievelijk tien en vijftien minuten
via de N247 en de N244. Ook Amsterdam is vanaf Baandervesting maar
een half uurtje rijden.
Wil je gebruikmaken van het openbaar vervoer, dan kun je in de omgeving van
Baandervesting bij verschillende bushaltes op de bus stappen. De centrale
bushalte van Edam aan de Singelweg ligt op vijf minuten lopen en twee minuten
fietsen van Baandervesting. Vanaf daar ben je met de bus in circa 25 minuten op
Amsterdam Centraal Station.
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HISTORISCHE
OMGEVING,
MODERNE
VOORZIENINGEN
De nieuwbouwwijk Baandervesting is ook wat voorzieningen betreft een
perfecte locatie. Doordat de wijk vlak bij het historische centrum ligt, heb
je letterlijk alles op steenworpafstand.
De nieuwbouwwijk Baandervesting is ook wat voorzieningen betreft een perfecte
locatie. Doordat de wijk vlak bij het historische centrum ligt, heb je letterlijk alles
op steenworpafstand.
Basisvoorzieningen zoals een supermarkt vind je op circa 500 meter afstand.
Winkels, restaurantjes, een museum, de Kaasmarkt. Alles is prima lopend
of op de fiets te bereiken. Heb je kleine kinderen? Die breng je in ongeveer
drie minuten fietsen naar Basisschool de Piramide of Trimaran. In de oude kom
van de Voorhaven vind je op ongeveer drie minuten lopen ook nog De Nieuwe
School (Jenaplanonderwijs). Ook de apotheek en de huisarts vind je op nog geen
1,5 kilometer van je voordeur verwijderd.
Wil je sporten? Ook sportvoorzieningen zijn er op korte afstand. Zo is er een
atletiekvereniging en een voetbalvereniging in Edam en, zoals je van een plaats
aan het IJsselmeer mag verwachten, zijn er volop watersportmogelijkheden.
De historische omgeving in combinatie met veel moderne voorzieningen maken
van Baandervesting een aantrekkelijke woonwijk.
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Alle voorzieningen
op steenworpafstand
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ARCHITECT DANIEL DIDDEN
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HET BESTE VOOR DEZE PLEK
Een historisch aandoende wijk die aansluit op de
bebouwing en sfeer van de oude stadskern op een unieke
locatie in het hart van Edam. Dat wordt Baandervesting.
Daniel Didden van Mulleners + Mulleners Architecten bestudeerde voor het ontwerp van deze kleinschalige nieuwbouwwijk
zorgvuldig de bebouwing, het straatbeeld en de kleurstellingen
in het historische centrum en benaderde de karakteristieke
sfeer zo geloofwaardig mogelijk. “Ik heb gestreefd naar de
beste invulling voor deze plek. Het mooiste compliment zou zijn
als het stadsbezoekers straks niet direct opvalt dat er sprake is
van nieuwbouw.”
Het ontwerp voor Baandervesting is geïnspireerd op onder
andere de natuurlijke diversiteit, de vele individueel gebouwde
panden, de dwarskappen met rode dakpannen en de dansende
ritmiek in het straatbeeld van de oorspronkelijke bebouwing.
Didden koos daarom in Baandervesting voor een rijke differentiatie in hoogte, breedtes, gevelindelingen, metselverbanden,
kozijnen en stijlelementen in de gevels en zocht aansluiting bij
het tamelijk rustige en ingetogen kleurgebruik van de historische panden. “Voor de geloofwaardigheid van het plan moet je
ook op detailniveau overtuigend zijn. Hopelijk gaat deze kwaliteit gewaardeerd en gekoesterd worden door de bewoners.”

Onder een laagje patina ...

Achter alle historisch aandoende gevels van Baandervesting
bevinden zich hedendaagse woningen die voldoen aan alle eisen
van deze tijd. “De individuele bouw van weleer is geïmiteerd,
maar achter de verschillende gevels liggen woningen met
moderne basisplattegronden. En waar er in de historische
stad bijvoorbeeld geen ruimte is voor privéparkeerplaatsen,
hebben de woningen in Baandervesting parkeerplaatsen op
eigen terrein en ook voor bezoekers is er voldoende parkeer
gelegenheid”, vertelt Didden. Bij de indeling van de verschillende woningen is rekening gehouden met het uitzicht op de
oude stad of de eigen tuin en met de lichtinval, waardoor er
zowel tuin- als straatgerichte woningen zijn. “Ook bij de indeling
van de appartementen is rekening gehouden met de lichtinval
en het uitzicht. En waar mogelijk beschikken de appartementen
over een buitenruimte.”
Met het door de architect minutieus aangebrachte laagje patina
wordt in Baandervesting de historische sfeer van de binnenstad
verlengd. Maar ónder dit laagje is wonen in Baandervesting
dus echt wonen van nú. “Deze bijzondere combinatie van een
‘historisch’ decor en charmante, dorpse gezelligheid met
het comfort van alle woonkwaliteiten van nieuwbouw, maken
Baandervesting tot een buitengewoon project. Het was een mooi
en uitdagend project om aan te werken”, besluit Didden.

Dorpse gezelligheid en de
woonkwaliteiten van nieuwbouw
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Goed geïsoleerd, verantwoord
gebouwd en milieuvriendelijk
verwarmd
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MODERNE
HERENHUIZEN
Baandervesting bestaat in totaal uit ruim tachtig woningen. Ruimte
voor nieuw wonen. Naast verschillende typen appartementen zullen er,
achter historisch aandoende gevels, maar liefst 36 moderne herenhuizen
van variërende omvang, twee ruime tweekappers en vijf bijzondere
vestinghuizen worden gerealiseerd.
Voor ieder wat wils, want er zijn herenhuizen met verschillende woonoppervlaktes, verschillende indelingen en een wisselend aantal slaapkamers. Dus of je
nu net met je wooncarrière bent begonnen, een jong gezin hebt, doorstromer of
gesetteld bent, als je jezelf ziet wonen in één van de ‘nieuwe monumenten’ in het
hart van Edam, dan heeft Baandervesting je iets te bieden.

Ruimte voor duurzaamheid

De woningen in Baandervesting worden, achter hun historisch aandoende
buitenkant, zo goed geïsoleerd, zo verantwoord gebouwd en zo milieuvriendelijk
verwarmd door middel van bodemwarmtepompen dat ze zelfs zonder toepassing
van zonnepanelen voldoen aan alle duurzaamheidseisen die in het Bouwbesluit
zijn opgenomen. Precies zoals je van hedendaagse nieuwbouwwoningen mag
verwachten.
De woningen hebben door deze voorzieningen een energieprestatiecoëfficiënt
(EPC) van 0,4. Kopers kunnen er optioneel voor kiezen om zonnepanelen te
plaatsen. Samen met de zonnepanelen op je dak zorgen deze voorzieningen
ervoor dat je energieverbruik nog verder omlaag gaat. Koop je een woning in
Baandervesting, dan ben je verzekerd van een ‘state of the art’ duurzame woning.
Dat is goed voor het milieu en zie je terug in je portemonnee.
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Situatiekaart
Baandervesting
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Herenhuizen 5.1
Bouwnummers (keuken straatzijde): 5, 6, 7, 10, 11, 13, 14, 16 en 36
Bouwnummers (keuken tuinzijde): 17 en 18
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DIT WORDT
GENIETEN!
De comfortabele nieuwbouwwoningen van Baandervesting
bevinden zich achter verschillende historisch aandoende gevels.
Er zijn elf herenhuizen met een beukbreedte van 5,1 meter.
De diepte van de woningen varieert tussen de 9 en 10 meter.
De drielaags Herenhuizen 5.1 liggen voornamelijk aan ’t Marken en
zijn zeer geschikt voor jonge gezinnen, omdat de woningen wel vier
of vijf slaapkamers hebben. En dan ook nog eens een fijne achtertuin
met berging. Dat wordt genieten!

Tuin- of straatgericht

Op de begane grond vind je een ruime woonkamer met open keuken.
Zowel het toilet als de trapopgang en een handige trapkast bevinden
zich in een compacte hal. Afhankelijk van het bouwnummer kan de
woning een straat- of juist tuingerichte indeling hebben, met uitzicht
op de oude stad of juist op de tuin. Er is dus variatie: de keuken ligt aan
de tuinzijde of aan de straatzijde. Bouwnummer 36 is extra diep
en heeft de keuken aan de straatzijde liggen.

Vier of vijf slaapkamers

Op de eerste verdieping van de Herenhuizen 5.1 bevinden zich drie
slaapkamers, een badkamer met een wastafel en een ruime douchegelegenheid en een apart toilet. Dat is prettig. Op de tweede verdieping
is nog één, maar in ieder geval ruimte voor nog twee slaapkamers. Ook
is er een technische ruimte met een wasmachine-aansluiting.
Zes van de Herenhuizen 5.1 hebben een dwarskapdak. De ruimtes op
de tweede verdieping bevinden zich in deze woningen onder de schuine
wanden van dit dak. Er zijn ook vijf Herenhuizen 5.1 met een plat dak.
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HERENHUIZEN 5.1

Bouwnummer 14
WOONOPPERVLAKTE 129 - 144 M²
KAVELOPPERVLAKTE 113 - 129 M²
KEUKEN GESITUEERD AAN DE STRAATZIJDE
AANTAL SLAAPKAMERS 4 OF 5
TUIN OP HET ZUIDEN

SCHAAL 1:75

BEGANE GROND
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BOUWNUMMER 14 IS GETEKEND.
PLATTEGROND GELDT OOK VOOR BOUWNUMMERS 5, 6, 7, 10, 11, 13 EN 16.

14

EERSTE VERDIEPING

TWEEDE VERDIEPING
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HERENHUIZEN 5.1

Bouwnummer 17
WOONOPPERVLAKTE CIRCA 129 M²
KAVELOPPERVLAKTE CIRCA 117 M²
KEUKEN GESITUEERD AAN DE TUINZIJDE
AANTAL SLAAPKAMERS 4
TUIN OP HET ZUIDEN

SCHAAL 1:75

BEGANE GROND
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BOUWNUMMER 17 IS GETEKEND.
PLATTEGROND GELDT OOK VOOR BOUWNUMMER 18.

17

EERSTE VERDIEPING

TWEEDE VERDIEPING
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HERENHUIZEN 5.1

Bouwnummer 36
WOONOPPERVLAKTE CIRCA 144 M² > DEZE WONING IS EXTRA DIEP
KAVELOPPERVLAKTE CIRCA 116 M²
KEUKEN GESITUEERD AAN DE STRAATZIJDE
AANTAL SLAAPKAMERS 4
TUIN OP HET NOORDEN

SCHAAL 1:75

BEGANE GROND
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36

EERSTE VERDIEPING

TWEEDE VERDIEPING
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Herenhuizen 5.4
Bouwnummers (keuken straatzijde): 4,15, 28, 29, 30, 37, 40 en 41
Bouwnummers (keuken tuinzijde): 2, 3, 8, 9, 22, 25, 31, 33 en 42
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Interieurimpressie bouwnummer 2

MEER DAN
130 M² WOONOPPERVLAK
Van de in totaal 36 herenhuizen die Baandervesting telt,
hebben er zeventien een beukbreedte van 5,4 meter. De
drielaags Herenhuizen 5.4 liggen zowel aan ’t Marken (6) als
aan Baandervesting (11) en hebben alle een woonoppervlakte
van meer dan 130 m². Met voldoende slaapkamers, een ruime
woonkamer en een open keuken, blijft er weinig te wensen over.

Eigen parkeerplaats

De woonkamer en open keuken bevinden zich op de begane grond.
Trap, trapkast en toilet bereik je via de naast de keuken gelegen hal.
Net als bij de Herenhuizen 5.1 is er bij de Herenhuizen 5.4 variatie in
de indeling: afhankelijk van het bouwnummer is de woning straat- of
tuingericht. Achterin de tuin bevindt zich een berging. En achter de
tuinen van de woningen zijn de eigen parkeerplaatsen voor de bewoners van de verschillende herenhuizen.

Slapen en baden

Drie van de vier (of vijf) slaapkamers bevinden zich op de eerste ver
dieping van de Herenhuizen 5.4. Daar vind je ook de badkamer met
wastafel en ruime douche en een apart toilet. Op de tweede verdieping
bevinden zich, onder de schuine wanden van het haaks op de gevel
staande dwarskapdak, een technische ruimte met wasmachineaansluiting en een vierde slaapkamer. Verder is er óf een vijfde slaapkamer óf een nog zelf in te delen ‘vrije ruimte’. Daar kun je leuk (mee)
spelen.
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HERENHUIZEN 5.4

Bouwnummer 2
WOONOPPERVLAKTE 134 - 153 M²
KAVELOPPERVLAKTE 121 - 150 M²
KEUKEN GESITUEERD AAN DE TUINZIJDE
AANTAL SLAAPKAMERS 3 OF 4
TUIN OP HET ZUIDEN OF NOORDEN

SCHAAL 1:75

BEGANE GROND
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BOUWNUMMER 2 IS GETEKEND.
PLATTEGROND GELDT OOK VOOR BOUWNUMMERS 3, 8, 9, 22, 25, 31, 33 EN 42.

2

EERSTE VERDIEPING

TWEEDE VERDIEPING
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Interieurimpressie bouwnummer 31
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HERENHUIZEN 5.4

Bouwnummer 4
WOONOPPERVLAKTE 134 - 153 M²
KAVELOPPERVLAKTE 121 - 150 M²
KEUKEN GESITUEERD AAN DE STRAATZIJDE
AANTAL SLAAPKAMERS 3 OF 4
TUIN OP HET ZUIDEN OF NOORDEN

SCHAAL 1:75

BEGANE GROND
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BOUWNUMMER 4 IS GETEKEND.
PLATTEGROND GELDT OOK VOOR BOUWNUMMERS 4,15, 28, 29, 30, 37, 40 EN 41.

4

EERSTE VERDIEPING

TWEEDE VERDIEPING
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HERENHUIZEN 5.4

Bouwnummer 37
WOONOPPERVLAKTE CIRCA 153 M² > DEZE WONING IS EXTRA DIEP
KAVELOPPERVLAKTE CIRCA 121 M²
KEUKEN GESITUEERD AAN DE STRAATZIJDE
AANTAL SLAAPKAMERS 4
TUIN OP HET NOORDEN

SCHAAL 1:75

BEGANE GROND

36

37

EERSTE VERDIEPING

TWEEDE VERDIEPING
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Herenhuizen 5.7
Bouwnummers: 23, 24, 26, 27, 34, 35, 38 en 39
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Interieurimpressie bouwnummer 27

ALLES WAT JE
NODIG HEBT
Wat dacht je van de acht Herenhuizen 5.7, met weer net iets
meer ruimte dan de Herenhuizen 5.4? Alles wat je nodig hebt,
vind je in deze ‘Herenhuizen 5.7’: een ruime woonkamer, een
gezellige woonkeuken, drie, vier of zelfs vijf slaapkamers.
Wat wil je nog meer?

Entree aan de zijkant

De Herenhuizen 5.7 zijn gelegen aan Baandervesting en hebben aan de
straatzijde uitzicht op de Schuttersgracht. Dit type woning ligt steeds
op de hoek van een huizenblok. De entree, met trap en toilet, ligt aan
de zijkant van de woning. Aan de voorkant, dus aan de straatzijde, ligt
de woonkeuken. Aan de tuinzijde ligt een royale woonkamer.

Wat een ruimte

Op de eerste verdieping vind je behalve drie ruim bemeten slaapkamers
een forse badkamer met wastafel, douche én ligbad. De toiletruimte is
apart. Heel fijn.
Op de tweede verdieping tref je, naast de technische ruimte met wasmachine-aansluiting, een grote open ruimte aan. Ondanks de schuine
wanden van het dwarskapdak zou je hier nog makkelijk twee (slaap)
kamers kunnen creëren, of een fantastische hobbyruimte. Heerlijk, al
die ruimte!
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HERENHUIZEN 5.7

Bouwnummer 27
WOONOPPERVLAKTE CIRCA 156 M²
KAVELOPPERVLAKTE 148 - 227 M²
AANTAL SLAAPKAMERS 3
TUIN OP HET NOORDEN

SCHAAL 1:75

BEGANE GROND
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BOUWNUMMER 27 IS GETEKEND.
PLATTEGROND GELDT OOK VOOR BOUWNUMMER 38.

27

EERSTE VERDIEPING

TWEEDE VERDIEPING
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HERENHUIZEN 5.7

Bouwnummer 39
WOONOPPERVLAKTE CIRCA 156 M²
KAVELOPPERVLAKTE 148 - 227 M²
AANTAL SLAAPKAMERS 3
TUIN OP HET NOORDEN

SCHAAL 1:75

BEGANE GROND
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OPENSLAANDE DEUREN AAN DE STRAATZIJDE.
GELDT OOK VOOR BOUWNUMMERS: 23, 24, 26, 34, 35 EN 39.
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EERSTE VERDIEPING

TWEEDE VERDIEPING

43

Vestinghuizen 6.9
Bouwnummers: 1, 12, 21, 32, 43

44

VESTINGHUIZEN
MET EEN
BIJZONDERE
BREEDTEMAAT
Om de woonomgeving van Baandervesting aan te laten
sluiten op het oude hart van Edam, heeft de architect variatie
aangebracht in de hoogte van de woningen. Daardoor zijn
niet alle vestinghuizen even hoog. De vijf extra brede
Vestinghuizen 6.9 hebben twee woonlagen, maar bieden
dankzij de aanzienlijke breedte toch ruim 120 m²
woonoppervlakte en dus: verrassend veel ruimte.

Royaal uitzicht

Via de entree, met trap en toilet, betreed je in de Vestinghuizen 6.9
eerst de keuken. Die ligt in dit type vestinghuizen aan de straatzijde
van de woning. Als je via de keuken in de woonkamer komt, zul je
verrast zijn door het royale uitzicht op de tuin. Want ook de tuin is
6,9 meter breed en dat is echt bijzonder, zo midden in een stadse
omgeving.

Twee slaapkamers

Op de verdieping bevinden zich aan de voor- en achterzijde twee
fantastische, woningbrede slaapkamers. Tussen deze slaapkamers
bevinden zich de badkamer met wastafel, douche en toilet en de
technische ruimte met de wasmachine-aansluiting.
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VESTINGHUIZEN 6.9

Bouwnummer 43
WOONOPPERVLAKTE CIRCA 121 M²
KAVELOPPERVLAKTE 157 - 218 M²
AANTAL SLAAPKAMERS 2
TUIN OP HET ZUIDEN OF NOORDEN

SCHAAL 1:75

BEGANE GROND
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BOUWNUMMER 43 IS GETEKEND.
PLATTEGROND GELDT OOK VOOR BOUWNUMMERS 1, 12, 21 EN 32.

43

EERSTE VERDIEPING
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Tweekappers
Bouwnummers: 19 en 20

48

Interieurimpressie bouwnummer 19

ALLE RUIMTE
OM TE LEVEN
Er zijn er maar twee. Jammer genoeg, zou je haast denken,
want deze drielaags tweekappers hebben heel wat te bieden.
Hoewel de naam doet vermoeden dat deze woningen een kap
delen, hebben ze beide hun eigen dwarskapdak. Wel vormen
deze woningen met z’n tweeën een blokje, gelegen op de
hoek van de Korte Baansteeg en Baandervesting. In en om de
woningen heen is veel ruimte en deze tweekappers hebben
ook nog eens flinke tuinen. Dat klinkt aantrekkelijk!

Lekker breed

De indeling van de tweekappers is hetzelfde als de indeling van de
Herenhuizen 5.7. De entree, met trap en toilet, ligt aan de zijkant van
de woning. Aan de voorkant, dus aan de straatzijde, ligt de woonkeuken. Aan de tuinzijde ligt een royale woonkamer. Tussen woonkeuken
en woonkamer is nog ruimte om bijvoorbeeld een werk- of studieplek
te creëren.

Alles wat je nodig hebt

Behalve drie prima slaapkamers vind je op de eerste verdieping een
heerlijke badkamer met wastafel, douche én ligbad. De toiletruimte
is apart. Op de tweede verdieping kun je nog alle kanten op: er is een
grote, open ruimte waaraan je zelf een bestemming kunt geven. Ook
de technische ruimte met wasmachine-aansluiting bevindt zich op de
tweede verdieping.
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TWEEKAPPERS

Bouwnummer 20
WOONOPPERVLAKTE CIRCA 156 M²
KAVELOPPERVLAKTE CIRCA 209 M²
AANTAL SLAAPKAMERS 3
TUIN OP HET NOORDEN

SCHAAL 1:75

BEGANE GROND
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BOUWNUMMER 20 IS GETEKEND.
PLATTEGROND GELDT OOK VOOR BOUWNUMMER 19.

20

EERSTE VERDIEPING

TWEEDE VERDIEPING
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EEN KEUKEN
ZOALS JIJ DAT
WENST
De keuken wordt vaak gezien als het middelpunt van het huis. De plek waar je
in de ochtend heerlijk geniet van een kop koffie, na werk, school of onder het
koken gezellig bijpraat met de andere gezinsleden of vrienden. De woningen
in Baandervesting worden zonder keuken (casco) opgeleverd. Op de verkoop
tekening is een indicatieve opstelling van de keuken weergegeven.
Afgestemd op de ruimte van jouw woning. Heb je andere wensen? Door middel
van de koperskeuzelijst is het mogelijk om aansluitpunten (behalve de WTWafzuigpunten en de rioolaansluiting) te wijzigen en toe te voegen. Samen met een
keukenleverancier naar keuze kun je jouw ideale keuken samenstellen.
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BADKAMER WAARIN JE
JE HELEMAAL THUIS VOELT
Ook in je badkamer zal het je aan niets ontbreken. Heerlijk om
je even helemaal terug te trekken en te ontspannen. Hier voel
je je direct thuis. Daarom moet je badkamer helemaal bij jouw
leefstijl passen. Voor elke woning in Baandervesting is met
zorg een complete badkamer samengesteld. Jouw badkamer is
standaard uitgerust met Villeroy & Boch sanitair, Grohe kranen,
een douche en kwaliteitstegels.

Mocht je andere ideeën hebben, geen enkel probleem. Onze
adviseurs van kopersbegeleiding bespreken graag de mogelijkheden, zodat de sanitaire ruimtes bij jouw smaak, wensen en
behoeften aansluiten.
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MEER INFORMATIE
Baandervesting is een ontwikkeling van

Verkoopinformatie
Van de Steege Projectmakelaars
Buikslotermeerplein 418
1025 WP Amsterdam
+ 31 (0) 20 435 70 40
projecten@vandesteege.nl

Realisatie

Disclaimer
Deze brochure is met de grootste zorg samengesteld, aan de hand van gegevens zoals die ten tijde van het samenstellen van deze brochure
bekend waren. Alle wijzigingen in tekst, beeld , illustratie en tekeningen zijn voorbehouden aan BPD gebiedsontwikkeling en Konder Wessels
Projecten. De opgenomen perspectieftekeningen geven slechts een impressie weer. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Voor de
juiste informatie wordt verwezen naar de tot de contractstukken behorende verkooptekeningen en technische omschrijving.

NIEUWBOUW-BAANDERVESTING.NL

