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Rustig wonen in een groene omgeving,
met een knipoog naar de tuinderscultuur.
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Waar ooit aan de rand van Beverwijk
de tuinders hun fruitgewassen op
het land en in de kassen bewerkten,
verrijst binnenkort een nieuwe
woonwijk: De Fruitmeester.
De vergeten kwaliteiten uit de
tuinderscultuur komen terug in de
architectuur, het landschap en
de duurzame invulling van dit unieke
woongebied. Hier ervaar je straks
het echte buitengevoel, kun je
sporten, spelen, onthaasten en
ontmoeten. In De Fruitmeester
heerst de rust, vriendelijkheid en
saamhorigheid uit vervlogen tijden.
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Bijzonder
wonen
Bijzondere architectuur
Het ontwerp van de woningen en appartementen
is geïnspireerd op de vroegere tuinderscultuur. De
woningen zijn een moderne vertaling van tuinderswoningen, ‘herbestemde’ boerenhoeven, tot woning
verbouwde ‘schuren’ en gezellige verandawoningen.
De woningen hebben unieke kenmerken, zoals
mansarde (gebogen) daken, geknikte zadeldaken en
schildkappen van schuren. De natuurlijke materialen,
zoals baksteen en hout rijmen met de historische
kenmerken van het gebied.
8

Divers woningaanbod
Of je nu alleen bent of met z’n tweeën, of één of meerdere kinderen hebt. De woningen in De Fruitmeester
hebben veel variatie in type, grootte en uitstraling.
Voor ieder wat wils! De Fruitmeester telt 54 diverse
woningen in vier unieke, bij elkaar passende buurtjes
met een eigen, dorps karakter: De Erven, De Boomgaard, De Kassen en De Pluktuin. Het plan bestaat
uit 4 vrijstaande woningen, 11 rijwoningen, 21 kleine
en grote appartementen én 18 twee-onder-één-kapwoningen, waarvan acht volledig in hout.

Duurzaam in al haar facetten
De Fruitmeester wordt een duurzame wijk in de
breedste zin van het woord. Energieneutraal, klimaatadaptief en natuurinclusief. We wekken energie op
en passen duurzame materialen toe. Ook krijgt ieder
buurtje een eigen vorm van collectiviteit die gelinkt is
aan de tuinbouw van vroeger, zoals kassen, erfjes, een
boomgaard en een pluktuin. Niet alleen duurzaam en
gezond, maar ook een plek om even gezellig met je
buren bij te kletsen. Door het vele aanwezige groen is

het niet alleen een duurzame toekomstbestendige wijk
voor mensen, maar ook voor de dieren die hier hun
habitat vinden.

Wonen tussen ’t groen
Alle woningen krijgen ruime tuinen en er is veel aandacht voor groen in de wijk. Veel fruitbomen, hagen en
bloemen worden geplant, die tezamen met de tuinen
overgaan in de vrije ruimte van het openbare groen.
Het groen vormt een habitat voor insecten, bijen,
vlinders en vogels. In de Fruitmeester kun je genieten
van het echte buitenleven en energie opdoen.
Daarbij zit je op fietsafstand van het strand, waar je
heerlijk kan uitwaaien.

Gemeenschappelijke tuinen, kassen
en hofjes
Bij het dorpse karakter van De Fruitmeester horen
ook collectieve voorzieningen, waar bewoners samen
van kunnen genieten. De woningen in het buurtje
Zo deelt het buurtje De Erven een gezamenlijk erf met
een gedeelde schuur voor bijvoorbeeld tuingereedschap. Rondom het buurtje De Boomgaard én in een
aantal voortuinen worden diverse fruitbomen geplant.
Eindelijk je eigen appelboom! Het buurtje de Pluktuin heeft, zoals de naam al zegt, een gezamenlijke
pluktuin met een kas voor het kweken van groenten
en fruit. Het buurtje de Kassen is voorzien van twee
kassen en een groenstrook, voor gezamenlijk gebruik.
Kortom, in De Fruitmeester kweken buurtgenoten
samen gewassen om deels in hun eigen, gezonde
voedsel te voorzien. Samen tuinieren schept een
band en versterkt de sociale samenhang in de buurt.

Comfortabel en veilig wonen
Het energieverbruik, zoals verwarming/koeling,
ventilatie en warmwater wordt opgewekt door de
zonnepanelen. De woningen zijn goed geïsoleerd en
blijven in de winter warm en worden passief gekoeld
in de zomer. Er is voldoende warm water dankzij
warmte-en koudeopslag. De woningen hebben op
elke verdieping vloerverwarming en vloerverkoeling
en worden uitgerust met een elektrische warmte terugwin installatie. Daarbij voldoen alle woningen van
De Fruitmeester straks aan het Politekeurmerk Veilig
Wonen met inbraakwerend hang- en sluitwerk.

Ruime parkeergelegenheid
Parkeren doe je op eigen terrein of op het gezamenlijk
terrein. Iedere woning beschikt over één of twee
parkeerplaatsen. Daarnaast is er in de wijk voldoende
openbare parkeergelegenheid.

van scholen is divers: van Montessori tot katholiek en
van algemeen tot speciaal onderwijs. Voor middelbare
scholen kunnen kinderen terecht op het VMBO, Havo
en VWO-onderwijs. Ook is er een ruim aanbod van
sportverenigingen, van hockey tot voetbal en van
sportschool tot zwemclub.

Hapje en ’n drankje
Het gezellige centrum van Beverwijk ligt vlakbij
De Fruitmeester. Beverwijk heeft een ruim en divers
horeca aanbod. Een avondje uit op de fiets dus! Er
zijn bars, ijsbarretjes, bistro’s, betaalbare en wat
duurdere restaurants met uiteenlopende keukens.
Zin in een cocktail aan het strand? Wijk aan Zee ligt
vlakbij. Een visje halen doe je bij de afslag IJmuiden.
Beter wordt het niet!

Dagelijkse voorzieningen op loopafstand
Breed aanbod scholen en
sportverenigingen.
Beverwijk telt 15 basis- en middelbare scholen die in
de buurt van De Fruitmeester liggen. Kinderen hoeven
niet ver te fietsen van en naar school. Het aanbod

Voor de dagelijkse boodschappen hoef je niet ver.
Winkelcentrum Plantage ligt om de hoek. Met supermarkten, verswinkels, boetiekjes en sportzaken is het
winkelaanbod compleet en divers.
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De ligging

Centrale
ligging

De Fruitmeester verrijst in de wijk
Binnenduin, op een uitstekende plek
tussen de duinen en de westrand
van Beverwijk.
Een gezellig dagje uit is altijd dichtbij. Populaire
winkelsteden met historische stadsharten als
Alkmaar, Haarlem en Amsterdam zijn goed met de
auto of het OV bereikbaar. Voor rust, ruimte en
ontspanning is het Noordhollands Duinreservaat en
het strand van Wijk aan Zee om de hoek.
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Hotspots

Hotspots Beverwijk
Bazaar Beverwijk
Hét publieke geheim van Beverwijk voor foodlovers:
streetfoodparadijs Bazaar Beverwijk! Eindeloze
overdekte paden met honderden foodkraampjes
waarin verse ingrediënten uit de hele wereld staan
uitgestald. Hier waan je je op wereldreis en raak je
overprikkeld door geuren, kleuren en smaken. Nergens
in Nederland vind je zo’n divers wereldaanbod.

Landgoed Rorik
Rorik is een duurzaam paradijs waar landbouw,
natuur en recreatie samenkomen. Hier staan ze met
‘de poten in de klei’ om samen een duurzame
toekomst uit te vogelen. Je bent hier altijd welkom op
de camping, de wijntuin, boerderijwinkel,
boomgaarden en de duurzame keuken.

Buitenplaats Rococo
Vlakbij in Velsen-Zuid ligt op een
landgoed deze buitenplaats waar de
historie van afstraalt. Het hotel heeft
bijzondere kamers voor een overnachting in de natuur. Onze tip: bestel een
picknickmand en zoek een zonnig
plekje in het park. Een onvergetelijke
ervaring, voor jong en oud.

Brasserie De Smaeckkamer
Huize Westerhout, een landhuis uit
de 19e eeuw, ligt bij het prachtige Park
Westerhout. Hier is nu Brasserie
De Smaeckkamer gevestigd, een
geliefde plek onder streekgenoten
voor een lunch, (familie)diner of gewoon
koffie met gebak. De brasserie heeft
een groot terras en meerdere kamers
die prachtig ingericht zijn.
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Hotspot aan zee – beachbunker
Hotspot aan Zee is een unieke locatie in de duinen
tussen de Noordpier van Velsen en Wijk aan Zee.
De plek is uniek vanwege het uitzicht op zee, de pier
met de voorbijkomende schepen, de ligging aan het
strand en de omgeving van de duinen. Hier kun je
heerlijk sporten op het strand. Ook is het één van de
beste (kite)surf hotspots van Nederland!

Haven van IJmuiden
IJmuiden is een rauwe vissersplaats, met een haven
en grote visafslag. Zet je neer op een betonnen rand
en aanschouw de aankomst van de vissersboten.
Aan de afslag liggen viszaken waar de dagelijks aangevoerde vis meer dan goed smaakt. Of ga voor een
lunch naar een van de vele restaurants in de haven!

Blokarten op het IJmuider strand
IJmuiden heeft een fantastisch breed strand, zeer
geschikt om te strandzeilen. Dit wordt ook wel
Blokarten genoemd. In een karretje met brede
banden en een surfzeil hard over het strand zeilen.
Een ervaring om nooit te vergeten.

Vuurlinie events
Voor een familieuitje, vriendendag of kinderfeestje:
bij Vuurlinie events kun je de gaafste activiteiten
ondernemen. Lasergamen, ontvoeringsspel, escaperooms, moord op de Vuurlinie of boogschieten.
Genoeg redenen voor een leuk dagje uit in de buurt.
Populair in de omgeving!

The Good Life

Gezond en
gelukkig wonen
en leven in
De Fruitmeester
14

The
Good
Life

Gezond leven gaat over veel meer dan alleen fysieke gezondheid. Het
heeft vooral ook te maken met gevoel, geluk, comfort, sociale interactie
en veiligheid. Is het schoon? Is er een goede sfeer? Is het er veilig? Kun
je er rustig wonen? Aspecten waar niet direct aan wordt gedacht als het
over gezondheid gaat. Met The Good Life besteden we aandacht aan het
ontwikkelen van wijken waar gezond en gelukkig wonen en leven het
uitgangspunt is. Hoe gezond en gelukkig woon je in De Fruitmeester?

De karakeristieke woningen in De Fruitmeester zijn
sfeervol en het gebruik van natuurlijke materialen
zorgt voor een prettig gevoel. Acht twee-onder-een
kapwoningen worden volledig in hout gebouwd. Het
veranderlijke klimaat zorgt voor extreme buien met
een grote regenintensiteit. Door middel van infiltratiekratten in de tuin van de woningen wordt het
regenwater opgevangen om de riolering te ontlasten.
Hierdoor kan het regenwater vervolgens langzaam in
de grond te infiltreren. De vele raampartijen dragen
bij aan voldoende daglicht in de woningen, evenals
de dakkapellen. Daarnaast zorgen deze ook nog voor
extra ruimte. Een win-winsituatie dus. De badkamers
krijgen waar mogelijk een raam. Op deze manier kan
er natuurlijk geventileerd worden. Zo blijft de badkamer ook in de toekomst lekker fris en gezond. De
nieuwste installaties, goede isolatie en optimaal gereguleerde ventilatie zorgt voor een prettig en gezond
binnenklimaat.
Een gezonde woning gaat ook over het stimuleren
van beweging en ontmoeting, vooral in openbare
ruimtes. Zo is bijvoorbeeld in de appartementen
gebouwen de trap uitnodigend naast de lift gesitueerd
en niet weggestopt in een hoekje. Ook de galerij-opzet stimuleert ontmoeting met de buren. Diverse
studies hebben aangetoond dat er een relatie bestaat
tussen het zien van natuur (bijvoorbeeld planten) en
een verbetering van de gezondheid. Er is voldoende
bewijs dat uitzicht op natuur stress en pijn kan
verminderen. In De Fruitmeester wordt hier veel
aandacht aan besteed. En waar parkeer je de auto?
Op eigen terrein, of in een van de parkeerhofjes of
op een gezamenlijk erf. In ieder geval zoveel mogelijk
uit het zicht.

Een gezonde omgeving voor mens en dier
Duurzaam, gezond en een fijne plek om
even gezellig met je buren bij te kletsen.
De Fruitmeester wordt een duurzame wijk in de
breedste zin van het woord. Energieneutraal, klimaatadaptief en natuurinclusief. We wekken energie op,
bufferen water en passen duurzame materialen toe.
Ook krijgt ieder buurtje een eigen vorm van collectiviteit die gelinkt is aan de tuinbouw van vroeger,
zoals kassen, erfjes, een boomgaard en een pluktuin.
Niet alleen duurzaam en gezond, maar ook een plek
om even gezellig met je buren bij te kletsen. Door het
vele aanwezige groen is het niet alleen een duurzame
toekomstbestendige wijk voor mensen, maar ook
voor dieren.

Een gezonde woning
Gezond en gelukkig wonen begint bij de basis: een
gezonde woning. Licht, lucht en ruimte dragen hieraan bij. Het projectteam waakt samen met de architect
over de kwaliteit en beeldkwaliteit van de woningen.
De plafondhoogte is met circa 2.60 m standaard
hoger dan veel bestaande woningen. Dit draagt bij
aan een extra ruimtelijk gevoel. Een opgeruimd huis
zorgt voor rust in je hoofd. De woningen beschikken
daarom over voldoende opbergmogelijkheden, al
dan niet in een inpandige berging, losse berging in
de tuin, gezamenlijke bergingen in De Pluktuin en
De Erven of in sommige gevallen riante bergzolders
bij de twee-onder-een kapwoningen.

De naam ‘De Fruitmeester’ zegt alles over dit bijzondere
project. Het nieuwe wijkje wordt een knipoog naar de
iconische tuinderswoningen en bijbehorende schuren
die kenmerkend zijn voor Beverwijk en omgeving.
Wonen in De Fruitmeester betekent wonen in een
wijk van de toekomst. Groen, veilig en energiezuinig.
Ook aan de openbare inrichting in De Fruitmeester is
veel aandacht besteed. Een landschappelijke opzet
met veel water en groen. Dat is wat De Fruitmeester
typeert.
Om de biodiversiteit op peil te houden komen er
nestkasten en een insectenhotel in het buurtje De
Pluktuin. Bijen en insecten zorgen namelijk voor
verstuiving van fruitbomen, gewassen en planten.

Ook de verschillende soorten beplanting levert een
bijdrage aan de biodiversiteit in De Fruitmeester.
Ook de sociale leefomgeving speelt een belangrijke
rol als het gaat om gezondheid. In De Fruitmeester
heerst een breed gedragen gevoel van sociale veiligheid. Het mixen van generaties en culturen versterkt
de bewuste en onbewuste gedragingen van bewoners.
Toekomstige bewoners van De Fruitmeester kunnen
elkaar ontmoeten op verschillende plekken in het
groen. Elk buurtje is gericht op het collectief. Van een
gezamenlijke boomgaard vol fruitbomen tot aan een
royale moestuin. Gezond eten heeft een grote invloed
op hoe je je voelt. Steeds meer zijn wij bezig met
bewuste en gezonde voeding. Door gezond te eten
voel je je fit, krijg je meer energie, kun je beter slapen,
kun je je beter concentreren en krijg je een betere
weerstand waardoor je minder vaak ziek wordt.
Gezond eten zorgt ervoor dat je je goed voelt en dat
je goed kunt functioneren.
De grootste bedreigingen voor de toekomst zijn eenzaamheid en stilzitten. De omgeving waarin je woont
heeft hier veel invloed op. Een aantrekkelijk en goed
ingerichte leefomgeving stimuleert ontmoeten.
Centraal in het gebied ligt het buurtje De Pluktuin.
Hierin komt een moestuin en bloementuin waar
bewoners elkaar treffen en samen uitkijken op de
centrale waterpartij van de buurt.
De vele faciliteiten op loop -en fietsafstand stimuleren
om vaker naar buiten te gaan en te bewegen. Voor de
jongsten in de buurt zijn er diverse speeltuintjes aanwezig waar zij hun energie kwijt kunnen. En hoe fijn
is het dat zij op jonge leeftijd al mee kunnen helpen
in de moes- of bloementuin. Samen appels plukken
en taarten of jam maken. Er valt genoeg te doen.
En met de fiets ben je in no-time in winkelcentrum
Plantage voor de dagelijkse boodschappen. Voor
rust, ruimte en ontspanning is het Noordhollands
Duinreservaat en het strand van Wijk aan Zee om
de hoek.
Centraal in het gebied ligt het buurtje De Pluktuin.
Aan de entree van dit erf met twee hoogwaardige
appartementengebouwen, komt een moestuin en
bloementuin waar bewoners elkaar treffen en samen
uitkijken op de centrale waterpartij van de buurt.

Wil je meer weten over The Good Life?
Ga naar letsbuildthegoodlife.nl.
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Het buurtje De Erven doet denken aan een
traditioneel erf van de vroegere fruitteler. Dit buurtje weet te verleiden met haar diversiteit, rijkheid
aan details en ruime opzet. De 14 twee-onder-één
kap woningen zijn er in drie verschillende types die
onderling ook weer van elkaar verschillen. De twee
geschakelde woningen zijn nooit hetzelfde en maken
dat de woningen van alle kanten even mooi zijn om
te zien. 12 van de 14 woningen zijn gelegen aan een
gezamenlijke erf. Op het erf komt een schuur, waarin
de individuele bergingen, maar ook een gezamenlijke
berging komt. Iedere woning beschikt over minimaal één parkeerplaats op eigen terrein of op het
gezamenlijke erf. Type A heeft een bakstenen gevel
met prachtige houten geveldelen. Type B en C zijn
volledig van hout. Dit wordt bijzonder!

De Pluktuin verwijst naar de latere periode in
de tuinbouw. Het telen van groente en fruit was een
volwaardig beroep geworden en de daarbij behorende schuren werden steeds groter en kregen een
meer industriële uitstraling.

De Boomgaard

De Pluktuin bestaat uit 21 appartementen
verdeeld over twee stoere, iconische gebouwen. De
gebouwen verschillen in vorm en type. Type F bestaat
uit 11 appartementen, is vier lagen hoog en heeft een
houten gevel. Type G bestaat uit 10 appartementen
verdeeld over drie stenen, geschakelde gebouwen.
Deze appartementen bieden een prachtig uitzicht op de
vijver en het groen.
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In de Pluktuin komen appartementen voor alle
doelgroepen, van alleenstaande jongeren tot oudere
stellen. Het kleinste appartement heeft een woonoppervlakte van circa 59 m2 en het grootste appartement van
121 m2. Alle appartementen hebben een buitenruimte
op het zuiden en beschikken over één of twee privé
parkeerplaatsen op het collectieve parkeerterrein. Je
fiets stal je eenvoudig en veilig in de gezamenlijke fietsenschuur, gelegen naast apparementengebouw F.
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In het hart van de wijk ligt het buurtje De Pluktuin. Aan de entree van dit erf met twee hoogwaardige
appartementengebouwen, komt een moestuin en
bloementuin waar je je eigen fruit, groente en kruiden
kweekt. Hier ontmoet je je buren en leg je de basis voor
een gezondere manier van leven. Met prachtig uitzicht
op de centrale waterpartij is het hier heerlijk vertoeven.
De twee energieneutrale appartementengebouwen
tellen samen 21 appartementen, volledig geïnspireerd
op de tuinderscultuur.
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Naast appartementengebouw G, aan de vijver, ligt een
gezamenlijke pluktuin met kas. Dit is de centrale ontmoetingsplek. Verbouw je eigen groente in de kas, lees
een boek tussen de fruitbomen of drink een kop koffie
met je buren aan de picknicktafel.
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De Kassen die kenmerkend zijn voor het tuindersgebied zijn de inspiratie voor de inrichting van dit
intieme buurtje. Zo is er aan de achterzijde van de woningen een gezamenlijke groenstrook en twee kassen,
waar je samen met je buren je eigen groente en fruit
kan verbouwen. Het buurtje De Kassen bestaat uit 11
ruime eengezinswoningen verdeeld over drie rijtjes.
Parkeren doe je gemakkelijk uit het zicht op je eigen
parkeerplaats in het naastgelegen parkeerhofje. De
gevels van de woningen verspringen, waardoor er veel
privacy ontstaat en door de ligging woon je hier vrij en
ontspannen. Met de achtertuin op het westen, geniet
je altijd van de middag- en avondzon. En met een
fantastisch uitzicht aan de voorzijde op de centrale
waterpartij is het hier heerlijk wonen.
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De Fruitteelt was een belangrijk onderdeel
van de tuinbouw in Beverwijk. De Boomgaard wordt
daarom gekenmerkt door verschillende soorten
fruitbomen die in het midden van het buurtje komen.
Hierdoor krijgen de woningen de ruimte en jij ook. In
De Boomgaard komen vier vrijstaande woningen en
vier twee-onder-een kapwoningen met riante woonoppervlaktes. Dit is straks een buurtje met een levendig
en groen karakter, waar kinderen veilig buiten spelen,
je elkaar kunt ontmoeten, maar ook voldoende privacy
hebt. De asymmetrische kappen en een combinatie
van hout en baksteen geven de woningen een geheel
eigen karakter. In De Boomgaard worden woondromen
waargemaakt.
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In het hart van de wijk ligt het buurtje De Pluktuin. Aan de entree van dit erf met twee
hoogwaardige appartementengebouwen, komt een moestuin en bloementuin waar je je eigen
fruit, groente en kruiden kweekt. Hier ontmoet je je buren en leg je de basis voor een gezondere
manier van leven. Met prachtig uitzicht op de centrale waterpartij is het hier heerlijk ontspannen
wonen. De twee energieneutrale appartementengebouwen tellen samen 21 appartementen,
volledig geïnspireerd op de tuinderscultuur. Met minimaal 59 m² woonoppervlakte, minimaal
één eigen parkeerplaats en een heerlijke buitenruimte, zijn de bouwstenen gelegd voor een
fijn thuis. Laat je inspireren door het woningaanbod.

De Pluktuin

Type F

Type F
Appartementengebouw Type F heeft 11 ruime
energieneutrale appartementen verdeeld over vier
woonlagen. Ook hier is de op de tuinderscultuur
geïnspireerde architectuur terug te zien in de houten
gevel en uitgesproken kleuren van de kozijnen en
deuren. De woonoppervlaktes variëren van 76 m²
tot en met 79 m². En dan zijn er nog twee exclusieve
penthouses van 120 en 121 m². Parkeren doe je
gemakkelijk op het erf, waar ook een grote
gezamenlijke fietsenberging komt. Alle appartementen
hebben een buitenruimte op het zuiden.
De appartementen op de begane grond beschikken
ook over een buitenruimte op het noordoosten. Hier
geniet je van een kop koffie in de ochtendzon. Zie jij
jezelf hier al wonen?
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De Pluktuin
Erven

Type F1 - Appartement

Type F1
Begane grond

37

40

Type

Begane grond

F1

•
•

Bouwnummers

24

34

36

37

39

40

42

36

•
•
•
•
•
•

Gespiegeld

•

39

34

42

36

Woonoppervlakte van 79 m²
Buitenruimte: 24 m² op het zuiden en 28 m² op
het noorden
Een privé parkeerplaats op het gezamenlijke erf
Een eigen privé entree op de begane grond
2 slaapkamers
Badkamer met douche, wastafel en separaat toilet
Gasloos en met comfortabele vloerverwarming
Energieneutraal! Zonnepanelen op het
appartementengebouw
Inpandige berging/techniekruimte vanuit de
woning en vanaf buiten bereikbaar
Luxe SieMatic keuken, voorzien van Siemens
apparatuur

25
8140

34

verlaagd plafond
berging
techniek

mk

wm
wd

Eerste verdieping
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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39

Woonoppervlakte van 79 m²
Buitenruimte: 13 m² op het zuiden
Een privé parkeerplaats op het gezamenlijke erf
Entree op de galerij
2 slaapkamers
Badkamer met douche en wastafel
Gasloos en met comfortabele vloerverwarming
Energieneutraal! Zonnepanelen op het
appartementengebouw
Inpandige berging/techniekruimte vanuit de
woning en vanaf de galerij bereikbaar
Luxe SieMatic keuken, voorzien van Siemens
apparatuur

Tweede verdieping
•
•
•
•
•
•
•
•
•

40

42

Woonoppervlakte van 79 m²
Buitenruimte: 13 m² op het zuiden
Een privé parkeerplaats op het gezamenlijke erf
Entree op de galerij
2 slaapkamers
Badkamer met douche en wastafel
Gasloos en met comfortabele vloerverwarming
Energieneutraal! Zonnepanelen op het
appartementengebouw
Inpandige berging/techniekruimte vanuit de
woning en vanaf de galerij bereikbaar
Luxe SieMatic keuken, voorzien van Siemens
apparatuur

11425

FRUITMEES
Type F1 - Appartement begane grond

Pluktuin
De Erven

Type F2 - Appartement

Type F2
Begane grond

38

Type

F2

Bouwnummers
35

38

41

26

41

Begane grond
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

35

Woonoppervlakte van 76 m²
Buitenruimte: 12 m² op het zuiden en 32 m² op
het noorden
Een privé parkeerplaats op het gezamenlijke erf
Een eigen privé entree op de galerij
Twee slaapkamers
Badkamer met douche, wastafel en separaat toilet
Gasloos en met comfortabele vloerverwarming
Energieneutraal! Zonnepanelen op het
appartementengebouw
Inpandige berging/techniekruimte vanuit de
woning en vanaf de galerij bereikbaar
Luxe SieMatic keuken, voorzien van Siemens
apparatuur

8305

35

verlaagd plafond

27

wm
wd

trappenhuis en lift
mk

Hier komt een afrastering / balkon hek

Eerste verdieping
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Woonoppervlakte van 76 m²
Buitenruimte: 6 m² op het zuiden
Een privé parkeerplaats op het gezamenlijke erf
Entree op de galerij
2 slaapkamers
Badkamer met douche, wastafel en separaat toilet
Gasloos en met comfortabele vloerverwarming
Energieneutraal! Zonnepanelen op het
appartementengebouw
Inpandige berging/techniekruimte vanuit de
woning en vanaf de galerij bereikbaar
Luxe SieMatic keuken, voorzien van Siemens
apparaten

Tweede verdieping
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

41

Woonoppervlakte van 76 m²
Buitenruimte: 6 m² op het zuiden
Een privé parkeerplaats op het gezamenlijke erf
Entree op de galerij
2 slaapkamers
Badkamer met douche, wastafel en separaat toilet
Gasloos en met comfortabele vloerverwarming
Energieneutraal! Zonnepanelen op het
appartementengebouw
Inpandige berging/techniekruimte vanuit de
woning en vanaf de galerij bereikbaar
Luxe SieMatic keuken, voorzien van Siemens
apparatuur

13250

FRUITMEE

Type F2 - Appartem
begane grond

De Pluktuin
Erven

Type F3 - Penthouse

Type F3
Derde verdieping

43

44

F3

Bouwnummers
43

28

44
Gespiegeld

Penthouse
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Woonoppervlakte van 119 m²
Buitenruimte: 13 m² op het zuiden
2 privé parkeerplaatsen op het gezamenlijke erf
Entree op de galerij
2 slaapkamers
Badkamer met douche, ligbad, wastafel en
separaat toilet
Gasloos en met comfortabele vloerverwarming
Energieneutraal! Zonnepanelen op het
appartementengebouw
Inpandige berging/techniekruimte vanuit de
woning en vanaf de galerij bereikbaar
Luxe SieMatic keuken, voorzien van Siemens
apparatuur

8140

Type

verlaagd plafond

29
wm
wd
mk

18200

FRUITME

Type F3 - Apparte

De Pluktuin

Type G

Type G
Gelegen aan de centrale waterpartij komt
appartementengebouw Type G. We tellen maar liefst
10 appartementen in 6 verschillende types die in
woonoppervlakte variëren van 59 m2 tot en met 85 m2.
En dan is er nog Type G4, een uniek appartement
van 106 m² met een verrassende indeling. De master
bedroom met schuine kap geeft gelijk een luxe hotel
gevoel. Fijne bijkomstigheid is dat dit appartement
over twee parkeerplaatsen op het erf beschikt.
En je fiets? Die stal je gemakkelijk en veilig in de
gezamenlijke fietsenberging. Op de kop van het
gebouw, grenzend aan de collectieve pluktuin ligt
een zogeheten tuinders- of dienstwoning. Gesierd
door wit pleisterwerk, groene kozijnen en een eigen
entree is deze benedenwoning van 59 m² het pareltje
van de buurt. Voor welk type woning je ook kiest,
altijd geniet je van een terras of balkon op het zuiden.
30

31

De Pluktuin

Type G1 - Hoekappartement

Type G1
Begane grond

45

49

Type

G1

Bouwnummers
45

49

33
8180

32

mk

Begane grond
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

45

Woonoppervlakte van 85 m²
Buitenruimte: 20 m² op het zuiden en 28 m²
op het noorden
2 privé parkeerplaatsen op het gezamenlijke erf
Een privé entree
2 slaapkamers
Badkamer met douche, wastafel en separaat toilet
Gasloos en met comfortabele vloerverwarming
Energieneutraal! Zonnepanelen op het
appartementengebouw
Inpandige berging/techniekruimte bereikbaar
vanuit de woning en vanaf buiten
Luxe SieMatic keuken, voorzien van Siemens
apparatuur

Eerste verdieping
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

49

Woonoppervlakte van 85 m²
Balkon van 12 m² op het zuiden
2 privé parkeerplaatsen op het gezamenlijke erf
Entree aan de galerij
2 slaapkamers
Badkamer met douche, wastafel en separaat toilet
Gasloos en met comfortabele vloerverwarming
Energieneutraal! Zonnepanelen op het
appartementengebouw
Inpandige berging/techniekruimte bereikbaar
vanuit de woning en vanaf buiten
Luxe SieMatic keuken, voorzien van Siemens
apparatuur

wd
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De Pluktuin

Type G2 - Appartement

Type G2
Begane grond

46

50

47

Type

G2
Bouwnummers
46

47

50

35
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34

mk
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Begane grond
•
•
•
•
•
•
•
•
•

46

47

Woonoppervlakte van 61 m²
Buitenruimte: 20 m² op het zuiden
Een privé parkeerplaats op het collectieve terrein
Eén slaapkamer
Badkamer met douche, wastafel en separaat toilet
Gasloos en met comfortabele vloerverwarming
Energieneutraal! Zonnepanelen op het
appartementengebouw
Inpandige berging/techniekruimte bereikbaar
vanuit de woning en vanaf buiten
Luxe SieMatic keuken, voorzien van Siemens
apparatuur

Eerste verdieping
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

50

Woonoppervlakte van 61 m²
Balkon van 11 m2 op het zuiden
Een privé parkeerplaats op het gezamenlijke erf
Entree op de galerij
1 slaapkamer
Badkamer met douche, wastafel en separaat toilet
Gasloos en met comfortabele vloerverwarming
Energieneutraal! Zonnepanelen op het
appartementengebouw
Inpandige berging/techniekruimte bereikbaar
vanuit de woning en vanaf de galerij
Luxe SieMatic keuken, voorzien van Siemens
apparatuur

9750

FRUITMEE

De Pluktuin

Type G3 - Benedenwoning

Type G3
Begane grond

48

G3
Bouwnummers
48

36

Begane grond
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Woonoppervlakte van 59 m²
Buitenruimte: 19 m² op het zuiden
Een privé parkeerplaats op het collectieve terrein
Een privé entree
Eén slaapkamer
Ensuite badkamer met douche, wastafel en
separaat toilet
Gasloos en met comfortabele vloerverwarming
Energieneutraal! Zonnepanelen op het
appartementengebouw
Inpandige berging/techniekruimte bereikbaar
vanuit de woning en vanaf buiten
Luxe SieMatic keuken, voorzien van Siemens
apparatuur

wm
wd
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Type

mk
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De Pluktuin

Type G4 - Appartement

51

G4
Bouwnummers
51

38

Eerste verdieping
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Woonoppervlakte van 106 m²
Balkon van 11 m² op het zuiden
2 privé parkeerplaatsen op het gezamenlijke erf
2 slaapkamers, waarvan de riante masterbedroom
zich onder de schuine kap bevindt
Badkamer met douche, ligbad, toilet, wastafel en
separaat toilet
Gasloos en met comfortabele vloerverwarming
Energieneutraal! Zonnepanelen op het
appartementengebouw
Inpandige berging/techniekruimte bereikbaar
vanuit de woning en vanaf buiten
Luxe SieMatic keuken, voorzien van Siemens
apparatuur

Type G4
Eerste verdieping

39
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8180

Type

+2600

mk

wm
wd
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De Pluktuin

Type G5 - Appartement

Type G5
Tweede verdieping

52

G5
Bouwnummers
52

40

Tweede verdieping
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Woonoppervlakte van 78 m²
Balkon van 11 m² op het zuiden
Een privé parkeerplaats op het gezamenlijke erf
2 slaapkamers
Badkamer met douche, wastafel en separaat toilet
Gasloos en met comfortabele vloerverwarming
Energieneutraal! Zonnepanelen op het
appartementengebouw
Inpandige berging/techniekruimte bereikbaar
vanuit de woning en vanaf buiten
Privé entree aan de galerij
Luxe SieMatic keuken, voorzien van Siemens
apparatuur

+2600

8150

Type

41

nok

mk

wd

+2600
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Type G6 - Hoekappartement

Type G6
Tweede verdieping

54

G6
Bouwnummers
53

42

54

Tweede verdieping
•
•
•
•
•
•
•

Gespiegeld

•
•

Woonoppervlakte van 60 m²
Balkon van 10 m² op het zuiden
Een privé parkeerplaats op het gezamenlijke erf
1 slaapkamer
Badkamer met douche, wastafel en separaat toilet
Gasloos en met comfortabele vloerverwarming
Energieneutraal! Zonnepanelen op het
appartementengebouw
Inpandige berging/techniekruimte bereikbaar
vanuit de woning en vanaf buiten
Luxe SieMatic keuken, voorzien van Siemens
apparatuur

7800

Type

53

43
mk

wm
wd

9750

FRUITMEEST

De Pluktuin
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45

Laat je inspireren bij
THUIS-de showroom

46

Het vormgeven van je nieuwe thuis vraagt de nodige voorbereiding. Er is zoveel te kiezen. Van de
vloer- en wandafwerking, raamdecoratie of een kast
op maat kun je bij THUIS – de showroom terecht. Je
kijkt, vergelijkt en kiest al in een vroeg stadium de
mooiste producten uit. Je kunt alle kleuren, stijlen en
materialen zien en voelen. Laat je inspireren door de
laatste trends en ontdek wat het beste bij jou past.
Wie een nieuwbouwwoning koopt bij Dura Vermeer,
koopt een huis inclusief luxe keuken en comfortabele
badkamer. Het is dan ook niet mogelijk om voor de
keuken en sanitair casco te kiezen. Zo hoef je niet
met allerlei verschillende partijen om de tafel. En de
garanties? Ook die zijn geregeld. Zo kun je optimaal
genieten van jouw nieuwe droomhuis. En wil je de
badkamer of keuken aanpassen naar jouw smaak?

Dat doe je gewoon bij THUIS – de showroom. Vanaf
eind januari 2022 vinden de gesprekken bij THUIS de showroom in Leidsche Rijn Utrecht plaats.
Na ontvangst van de offerte heb je twee weken de
tijd om je keuze definitief te maken. Op deze manier
kunnen we naar verwachting in de zomer van 2022
starten met de bouw. Wil je nu al meer weten over
THUIS-de showroom?
Kijk dan op www.thuis-deshowroom.nl.

47

Algemene afwerking
DUURZAAM WONEN

48

Een nieuwbouwwoning in De Fruitmeester heeft veel
voordelen; je deelt het zoveel mogelijk in zoals je
wilt en past de keuken en het sanitair aan naar jouw
smaak. En wat fijn dat je voorlopig geen onderhoud
hebt, alles is gloednieuw. Voor alle nieuwbouw
woningen geldt dat de vergunningaanvragen vanaf
1 januari 2021 moeten voldoen aan de eisen voor
Bijna Energieneutrale Gebouwen (BENG). Hiermee is
de vertrouwde energieprestatiecoëfficiënt EPC voor
de berekening van de energieprestatie van woningen
verleden tijd. De appartementen in De Fruitmeester
zijn gasloos en voldoen aan de BENG 2 en 3 norm.
Dit betekent dat de appartementen energieneutraal
zijn en dat er nog maar weinig elektriciteit van het
net nodig is. Dat scheelt in de portemonnee en is
goed voor het milieu.
• Het gebouwgebonden energieverbruik, zoals
verwarming/koeling, ventilatie en warmwater zijn
gedekt met duurzame energie die wordt opgewekt
door de zonnepanelen. Het huishoudelijke energie
verbruik, zoals verlichting en huishoudelijke
apparaten wordt hierbij buiten beschouwing
gelaten. Alleen hiervoor betaal je maandelijkse
energiekosten.
• Het appartement kent een uitstekende isolatie.
Warm in de winter en passief gekoeld in de zomer.
En ruim voldoende warm water dankzij warmteen koudeopslag, een bewezen methode om energie
in de vorm van warmte of koude op te slaan. De
bodemwarmtepomp zorgt vervolgens dat die
energie daar komt waar het nodig is.
• De appartementen in De Fruitmeester zijn voorzien van vloerverwarming en vloerverkoeling met
uitzondering van onbenoemde ruimtes. Een uitgekiend klimaatsysteem zorgt dat de temperatuur
in de woning altijd constant is. De woning voelt
comfortabel aan, of het buiten nu koud of warm
is. Alleen in de badkamer plaatsen we extra een
elektrische handdoekradiator.
• De woningen worden uitgerust met een elektrisch
warmte terugwin installatie, zodat je geniet van
een heel aangenaam binnenklimaat en energie
bespaart.
• Het appartement wordt gebouwd volgens de
laatste veiligheidseisen en voldoen allemaal aan
het Politiekeurmerk Veilig Wonen. Dat zie je terug
in inbraakwerend hang- en sluitwerk.
• De appartementen in De Fruitmeester worden

zonder gasaansluiting gebouwd. Dat betekent
ook dat je geen gas meer kunt gebruiken bij het
koken. Of je nu een snelle hap wilt maken of juist
de meest culinaire hoogstandjes tevoorschijn wilt
toveren; inductie gaat je daarbij helpen. Doordat
de inhoud van de pan enorm snel verhit kan
worden, is het in het begin even wennen om op
inductie te koken als je gas gewend bent. Het
gaat immers heel snel. Maar binnen no-time ben
je aan de luxe van een inductieplaat gewend en
wil je niet anders meer.

TECHNIEK
Met de techniek zit het goed in De Fruitmeester.
Standaard wordt er glasvezel aangelegd tot in de
meterkast. Door de glasvezelvoorziening heb je
overal in huis razendsnel internet.
• De strak vormgegeven wandcontactdozen
worden op 30 cm hoogte aangebracht.
• De andere schakelaars, gecombineerd met
wandcontactdozen, komen op circa 105 cm
boven de vloer.
• In de keuken worden de wandcontactdozen
geplaatst bij het aanrechtblad op ongeveer 125 cm
boven de vloer. Al het schakelmateriaal is wit.

BUITEN
Haal buiten naar binnen, want door de grote raampartijen geniet je van een prachtige lichtinval. Om
een hoogwaardige uitstraling te garanderen hebben
wij de volgende maatregelen genomen.
• De buitenkozijnen, ramen en deuren van de
woningen worden uitgevoerd in hardhout.
• De materialisering van de gevel is indrukwekkend
te noemen. De gevel van appartementengebouw
Type F wordt uitgevoerd in hout. De gevel van
appartementengebouw type G bestaat uit baksteen metselwerk en een deel daarvan wordt in
gepleisterd (stucwerk) grijs/wit uitgevoerd.
• In de gevels worden nestkasten verwerkt. Veel
vogels gebruiken graag een nestkast. Niet alleen
om in te nestelen; ze gebruiken de kasten ook om
in te slapen. De posities van de nestkasten staan
aangegeven op de geveltekening.
• Voor het binnen- en buiten schilderwerk wordt
een milieuvriendelijk verfsysteem toegepast.
• De hemelwaterafvoeren van de woningen zijn
van aluminium/metaal en worden met beugels
bevestigd.

•

In het buurtje De Pluktuin komt een gezamenlijke
bloementuin en stalen moestuin kas die door de
bewoners van de woningen naar eigen keuze en
inzicht in te richten.

BINNEN
De woningen zijn door de kwaliteit van de afwerking
en de materiaalkeuzes indrukwekkend. De comfortabele vloerverwarming ligt in alle woonvertrekken
en daar wordt iedereen thuis gegarandeerd blij van.
Verder is er vrijheid voor het realiseren van eigen
woonwensen. De goede basis is gelegd.
• De plafondhoogte is 2,60 meter. Dit geldt niet
voor bnr 51.
• Alle woningen hebben afgelakte stalen
binnenkozijnen met opdek paneeldeuren van ca.
230 cm hoog.
• De wanden worden behangklaar afgewerkt
(afwerkingsklasse conform groep 3).
• De sanitaire ruimten van appartementen Type F3
en G4 krijgen witte wandtegels van 600 x 300 mm
stand verwerkt. De overige appartementen krijgen
witte wandtegels van 200 x 250 mm staand verwerkt.
• Grijze keramische vloertegels van 600 x 600 mm
sieren de vloeren van de sanitaire ruimten en badkamer van Type F3 en G4. Bij de overige appartementen sieren grijze keramische vloertegels van
450 x 450 mm de vloeren van de sanitaire ruimten
en badkamer.

KEUKEN EN SANITAIR
Een schitterende keuken, badkamer en toilet mag
bij deze appartementen natuurlijk niet ontbreken.
Helemaal je smaak of liever iets anders? Aan jou
de keus. Standaard worden de appartementen
opgeleverd met het volgende:
• Een matte steengrijze luxe Siematic-keuken met
Siemens apparatuur.

•
•
•

•
•

•

Het sanitair is van Villeroy & Boch en de kranen
zijn van het merk Hans Grohe.
Alle toiletten zijn voorzien van een hangend closet
soft close zitting en fontein.
Alle badkamers hebben standaard een douchehoek
met een kunststenen dorpel, een douchewand,
een draingoot met een afgesloten rvs-rooster,
alsook een thermostatische mengkraan, een
wastafel met planchet, mengkraan en spiegel.
Appartementen met bouwnummers 43, 44 en 51
hebben standaard ook een ligbad.
Alle badkamers zijn voorzien van een elektrische
handdoekradiator.
De sanitaire ruimten van alle appartementen
krijgen witte wandtegels van 200 x 250 mm
staand verwerkt.
Grijze keramische vloertegels van 450 x 450 mm
sieren de vloeren van de sanitaire ruimten en
badkamer.

PARKEREN EN BERGINGEN
Hoe fijn is het niet: thuiskomen en je auto voor de
deur parkeren.
• Alle appartementen beschikken over minimaal
1 privé parkeerplaats op het gezamenlijke erf van
De Pluktuin. De volgende appartementen
beschikken over twee parkeerplaatsen: 43, 44, 45,
49 en 51. Dit is tevens aangegeven op de prijslijst.
• In De Fruitmeester komen voldoende openbare
parkeerplaatsen. De openbare parkeerplaatsen
staan aangegeven op de situatietekening.
• Alle appartementen beschikken over een inpandige
berging (gecombineerd met de techniekruimte)
in de woning.
• Op het erf komt een gezamenlijke fietsenberging.
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Het makelaarsteam
Teer Makelaars
beverwijk@teer.nl
+31(0)251 22 92 25
Brantjes Makelaars
beverwijk@brantjes.nl
+31(0)251 26 06 60
Ontwikkeling & realisatie
Dura Vermeer Bouw Midden West B.V.
+31(0)23 752 97 00
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Architect
Houben / Van Mierlo architecten
+31(0)40 236 78 58
Notaris
Batenburg Notarissen
+31(0)251 262 800
Financieel adviseur
NEXTHome Nieuwbouwhypotheken
+31(0)186 74 57 72
Met dank aan:
Pudelskern
Bite creatieve communicatie
Theo van Leur Achitectuurpresentaties
Ontwerpplek

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. Aan deze brochure kunnen geen rechten
worden ontleend. Voor de juiste informatie wordt verwezen naar de tot de
contractstukken behorende verkooptekeningen en technische omschrijving.
Copryright © December 2021
De Fruitmeester is een ontwikkeling van DURA VERMEER
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