
64 RUIME EENGEZINSWONINGEN MET TUIN VLAKBIJ HET CENTRUM

Heerlijk wonen in
 Alkmaar aan het water
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WONEN IN HOLLANDSE TUIN
Waar de stad het land raakt. Op vijf minuten fietsen van het historische 

centrum van Alkmaar en op een steenworp van de prachtige 

Oudorperpolder. Daar ligt straks het sfeervolle Hollandse Tuin. 

Hollandse Tuin is de ideale plek om te wonen. Het plan bestaat uit 64 

ruime eengezinswoningen met tuin, gelegen aan sfeervolle straten en 

de Hoornsevaart. Betaalbare luxe op een steenworp afstand van het 

gezellige centrum van de kaasstad!

Woonbuurt aan het water

Er zijn 6 verschillende types woningen. In het midden liggen twee 

bomenrijke straten met grote eengezinswoningen met ruime 

voor- en achtertuinen. Aan de Hoornsevaart liggen de extra brede 

eengezinswoningen met hun tuinen aan het water. Dankzij de vele en 

gevarieerde uitbouwmogelijkheden kunnen alle eengezinswoningen 

naar eigen wens en budget worden vormgegeven.

Zelf je indeling maken

Met behulp van de door Bot Bouw ontwikkelde woningconfigurator 'Mijn 

Eigen Gerijde Huis' stel je je eigen woning samen. De woningen zijn 

eigentijds met klassieke elementen. Je kunt kiezen uit verschillende 

gevelstijlen: Queen Anne, Tudor, Jaren ’30, Klassiek, Natural en Modern. 

Net welke stijl bij jou past. Met een rechte gevel of een kap. Een opbouw 

of met een bijzondere rand. Elke woning is verschillend ten opzichte van 

de ander: door kleuren van het metselwerk, door pergola’s, door erkers 

en dakopbouwen. Zo ontstaat er een grote variatie per straat. De buurt is 

mooi aangekleed met bomen, hagen rondom parkeerplekken en groene 

ruimte. Dat zorgt voor een eigen buurt waar het rustig wonen is, maar 

die niet afgesloten voelt van de rest van de stad.

Alkmaar, een heerlijke stad om te wonen

Alkmaar is een prachtige historische stad met een stoer 

en rijk verleden. Het karakter van Alkmaar blijkt wel 

uit de succesvolle strijd tegen de overheersing van de 

Spanjaarden. In Alkmaar begon de victorie! Alkmaar 

is een fijne stad, fantastisch gelegen binnen een grote 

landschappelijke rijkdom: duinen, strand, vaarten, 

polderslootjes en het frisse veenweidegebied liggen 

vlakbij. Dat in combinatie met allerlei voorzieningen 

op het gebied van sport, onderwijs, cultuur en een 

uiteenlopend aanbod aan winkels en boetiekjes maakt 

van Alkmaar een heerlijke stad om te wonen. 

Lopend naar de bioscoop

De nieuwe wijk ligt aan de noordkant van Alkmaar 

in Overstad. Dit gebied is volop in ontwikkeling en 

verandert de komende jaren naar een levendig en 

gemengd woon-werk gebied. Je kunt bijvoorbeeld 

lopend vanuit je nieuwe huis naar de bioscoop Vue en 

het poppodium Victorie aan de Pettemerstraat. Overstad 

is nu al echt woongericht, met tal van woonwarenhuizen 

vol inspiratie. De gemeente Alkmaar wil van Overstad 

een nieuwe stukje stad maken. Gemengd, levendig, met 

fijne woonbuurtjes in een opvallende architectuur.

Ideaal gelegen

Met de vlakbij gelegen NS-stations Alkmaar Centraal 

en Alkmaar-Noord brengt de Intercity je in een kleine 

drie kwartier op Amsterdam Centraal. Ook met de 

auto ben je snel waar je moet zijn, dankzij de ringweg 

met aansluiting op de snelweg A9. Als je de fiets pakt, 

sta je in luttele minuten met een kaasje in de hand 

op het Waagplein. Fiets je de andere kant op, dan sta 

je voor je het weet met je rubberen laarzen aan in de 

Oudorperpolder. Langs de Hoornsevaart ligt het weidse 

Noord-Hollandse buitengebied binnen handbereik. 

Ideaal voor wielrenners, romantische picknicks of lekker 

uitwaaien met de kinderen.

Hollandse Tuin: 
waar de stad het 

land raakt!

Hollandse Tuin ontleent haar 

naam aan de herberg “De 

Hollandsche Tuijn” die hier 

eeuwen geleden net buiten 

het historische Alkmaar 

lag. Het was een populaire 

en prettige uitspanning 

waar je kon genieten van 

de gezelligheid van de 

stad aan de ene kant en de 

weidsheid van de polder aan 

de andere kant. Het was een 

‘voornaem buytenhof’ waar 

mensen fijn aan het water 

konden verblijven met zicht 

op de ranke spitsen van de 

Grote Kerk.

Een 
voornaem 
buytenhof
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EEN WIJK MET KLEUR EN 
GROEN
Een wijk met straten vol kleurrijke bomen en groene hagen: de Hollandse 

Tuin gaat haar naam eer aan doen! Diekman Landschapsarchitecten 

heeft in samenwerking met architect Maarten Min een groen en 

kleurrijk plan ontwikkeld voor deze nieuwe wijk. In elke straat worden 

bloeiende heesters en bomen zoals prunussen geplant. Ook de 

woningen zijn rondom voorzien van fris groen met groenblijvende hagen 

als erfafscheidingen.

Markant is het centrale plein tussen de Waterlelie en Varen woningen 

in. Dit wordt de sfeervolle plek waar iedereen kan genieten aan het 

water van de Hoornsevaart. Het plein geeft identiteit aan de buurt en 

is zo ingedeeld dat deze op diverse manieren en optimaal gebruikt kan 

worden door jong en oud. Er komt een steiger aan het water met uitzicht 

op de molens en in het midden van het plein een speeltoestel. Die komt 

er ook naast de geluidswal aan de Kwakelkade in het bestaande groen. 

Hier wordt een natuurspeelplek gecreëerd, waar kinderen lekker hun 

gang kunnen gaan. Ruimte voor de kleine kinderen is er op het brede 

achterpad tussen de Roos en Ereprijs woningen in. Hier kunnen ze veilig 

spelen, maar is ook genoeg ruimte voor iedereen om bijvoorbeeld een 

buurtfeest of barbecue te houden!

NAAR ONTWERP VAN 
MAARTEN MIN
Het ontwerp van de woningen in de Hollandse Tuin is gemaakt door 

Architectenburo Min2 uit Bergen. Maarten en Jetty Min zijn innovatieve 

ontwerpers die architectuur met kunst combineren. Het bureau heeft 

in Nederland diverse expressieve en duurzaam verantwoorde projecten 

getekend. Hun werk voegt grafisch sterke vormen samen met mooie 

materialen, kleuren en sfeer.

Het ontwerp is toegespitst op de specifieke eigenschappen van de plek: 

in dit geval aan de rand van Overstad tegen de binnenstad van Alkmaar 

aan, uitkijkend over een deel van de stadsrand met een veel opener 

bebouwing. In het stedenbouwkundig ontwerp is ernaar gestreefd om de 

nieuwe entree van de stad te verbeelden. Niet door een binnenstedelijke 

sfeer te creëren, maar door inspiratie te halen uit een wat latere tijd.

Er is daarom gekozen voor een reeks van zes stijlen, die samen een 

tijdsbeeld geven. Het begint 19e eeuws met de Tudor-stijl en Queen 

Anne. Daarna zijn er woningen met een Klassiek uiterlijk en natuurlijk 

de Jaren ’30 woning. De laatste twee zijn recenter: het Modernisme 

en een hele basic stijl, die we Natural genoemd hebben. Zo ontstaat 

een levendig stadsbeeld, met de mogelijkheid voor heel persoonlijke 

keuzes. Hoewel alle huizen hun sfeer ontlenen aan andere tijden, zijn ze 

eigentijds in hun detaillering en materialen. 

Wonen tussen 
kleurrijke 
bomen en 

groene hagen
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Klimop

Pagina 20

�
Ereprijs

Pagina 34

�
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Pagina 24

�
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�
Paardenbloem

Pagina 30

WIJKPLATTEGROND

Waterlelie
Pagina 10

Disclaimer: Aan de artist impressions, situatieschets en plattegronden in deze brochure 
kunnen geen rechten worden ontleend. We hebben alles zo goed mogelijk uitgewerkt, maar er 
kunnen onvoorzienbare afwijkingen in zitten. De plattegronden in deze brochure zijn bedoeld 
om u een zo goed mogelijk beeld te geven, maar zijn geen onderdeel van de contractstukken.
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Plattegrond Begane grond, bouwnummer 5

HollandseTuin Alkmaar

WM

Waterlelie
�

BEGANE  
GROND
Opties voor deze verdieping

•  Vrij indeelbare ruimte met 

installaties voor een keuken

• Extra slaapkamer en badkamer
3.

16
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46
 m

6.88 m
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24
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7.28 m

9.
00

 m

BEKIJK ALLE OPTIES IN  
DE WONINGCONFIGURATOR 

OP DE WEBSITE

TYPE WATERLELIE
Prominent op de hoek van de vaart staan 6 luxe villa’s in een grote 

boog. Elk van deze woningen is uniek! Geen enkele gevel is hetzelfde.

De gemiddelde woninggrootte is 142 m2 GBO. Op de begane grond ligt 

de inpandige berging en een ruimte die je vrij kunt indelen. Je kunt hier 

bijvoorbeeld een prachtig kantoor maken, of een heerlijke zonkamer 

met eindeloos uitzicht over het water richting de Zeswielen vanaf het 

balkon. In de configurator kun je ook kiezen om hier een slaapkamer 

met badkamer of een extra keukenblok te laten bouwen. Je woont op 

de eerste etage. Hier heb je een heerlijk ruime woonkamer met veel 

lichtinval. De zon komt namelijk op aan de zijde van de Ouddorperpolder. 

Vanaf het middaguur schijnt de zon volop op het ruime dakterras op het 

zuidwesten boven je eigen parkeerplaats. Dit is de plek waar je lekker 

buiten kunt zitten, barbecueën en genieten.

De indeling van de tweede verdieping kun je zelf bepalen. Wil je twee of 

drie slaapkamers en een badkamer met of zonder bad? Mogelijkheden 

genoeg om de woning op maat te maken.

Je kunt op eigen terrein één auto parkeren. Zo ben je altijd zeker van een 

plek en staat de auto handig voor de deur.

Luxe villa's 
direct aan 
 het water

�
Waterlelie

�

3.
45

 m
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Plattegrond Eerste verdieping, bouwnummer 5

HollandseTuin Alkmaar
Plattegrond Tweede verdieping, bouwnummer 5

HollandseTuin Alkmaar

EERSTE 
VERDIEPING

TWEEDE 
VERDIEPING
Opties voor deze verdieping

• Indeling met 2 slaapkamers 

• Ligbad in badkamer

Lekker zonnen 
op het ruime 
dakterras

BEKIJK ALLE OPTIES IN  
DE WONINGCONFIGURATOR 

OP DE WEBSITE

�
Waterlelie

�

6.88 m 3.48 m

2.30 m
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4.70 m

7.28 m
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2.65 m
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Plattegrond Begane grond, bouwnummer 17

HollandseTuin Alkmaar

BEGANE  
GROND
Opties voor deze verdieping

• Woonkeuken aan achterzijde

• Berging en hal vergroten

• Extra slaapkamer en badkamer  

(Alleen in combinatie met uitbouw en keuken aan de achterzijde)

• Trapkast 

BEKIJK ALLE OPTIES IN  
DE WONINGCONFIGURATOR 

OP DE WEBSITE

TYPE VAREN 
Aan het water van de vaart komen 16 brede, luxe villa’s met een 

woningbreedte van maar liefst 7,2 meter. 

De woninggrootte is vanaf 160 m2 GBO. Deze riante woningen hebben een 

inpandige berging op de begane grond. Binnen de muren van je woning kun je 

veel kanten op. Liever een uitbouw? Dat kan. Sommige woningen hebben al 

standaard een enkele of dubbele dakopbouw. Op de andere woningen kun je 

daar optioneel voor kiezen. Een slaapkamer op de begane grond? De keuken 

als centrale plek in het huis voor het gezin? Je hebt de keuze uit meerdere 

opties. De mogelijkheid bestaat ook om de indeling van de bovenverdiepingen 

aan te passen. Standaard horen bij dit type drie goede slaapkamers. Maar je 

kunt meer kamers realiseren of een inloopkast maken. Voor de zolderruimte 

kun je kiezen uit diverse indelingsopties.

Buitenruimte

De achtertuin is zonder uitbouw circa 8 tot 10 meter diep en ligt op het 

zuidoosten. De woningen hebben een eigen vlonder, waar je een bootje 

aan zou kunnen leggen. Om dat mogelijk te maken wordt het water van de 

Hoornsevaart op plekken een stukje breder gemaakt. Dit deel van het water 

wordt jouw eigendom. De voortuin is circa 6 meter diep. Je kunt aan de 

voorzijde op eigen terrein twee auto’s parkeren. De voortuinen zijn zo mee-

ontworpen dat je onder een fraaie pergola naar de voordeur loopt. De pergola 

laten we begroeien zodat er een aangenaam groen straatbeeld ontstaat.

Architectuur

Er zijn voor de gevel 4 verschillende stijlen waaruit je kunt kiezen: Queen 

Anne, Tudor, Jaren '30 en Klassiek.

14 15

�
Varen

�

�
Varen

�

Met grote  
tuin en 

vlonder aan 
het water

8.70 m

9.48 m

3.42 m
5.21 m

6.90 m

1.80 m 2.81 m1.15 m1.00 m

7.20 m
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Plattegrond Eerste verdieping, bouwnummer 17

HollandseTuin Alkmaar
Plattegrond Tweede verdieping, bouwnummer 17

HollandseTuin Alkmaar

�
Varen

�

TWEEDE VERDIEPING
Opties voor deze verdieping

• 3 slaapkamers en wasruimte

• 2 slaapkamers en wasruimte

• 2 slaapkamers, inloopkast en wasruimte

• 3 slaapkamers, badkamer en wasruimte

EERSTE VERDIEPING
Opties voor deze verdieping

• 2 slaapkamers met inloopkast en badkamer

• Ligbad in badkamer

BEKIJK ALLE OPTIES IN  
DE WONINGCONFIGURATOR 

OP DE WEBSITE

Brede villa's 
met tal van 

mogelijkheden 
tot uitbreiding

8.
70

 m

3.
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3.

08
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37

 m

3.85 m

4.10 m
4.10 m

2.73 m
2.80 m

1.05 m
1.05 m

6.90 m
6.90 m

7.20 m

ZIE PAG. 40/41
VOOR ALLE GEVEL- EN 
UITBREIDINGSOPTIES 

4.78 m

6.60 m
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Een veilige, gezellige, groene wijk…
Daar zit toekomst in!



Plattegrond Begane grond, bouwnummer 24

HollandseTuin Alkmaar

Welkom

  �
Klimop

�

  �
Klimop

�

BEKIJK ALLE OPTIES IN  
DE WONINGCONFIGURATOR 

OP DE WEBSITE

BEGANE  
GROND
Opties voor deze verdieping

• Woonkeuken aan achterzijde

• Trapkast 

TYPE KLIMOP
Prominent op de uiteindes van de rijen torenen 4 grote hoekwoningen. 

Wat deze zo bijzonder maakt, is dat ze op de begane grond een vrije 

hoogte van maar liefst 3 meter hebben! De eerste verdieping heeft een 

vrije hoogte van 2,6 meter. Op de tweede verdieping verspringt het dak: 

het voorste gedeelte heeft maar liefst 3,4 meter vrije hoogte en het 

achterste gedeelte 2,6 meter. Dat is pas ruimtelijk wonen!

De woningen zijn aan de voorzijde 5,7 meter breed en 5,4 meter aan de 

achterzijde. De gemiddelde woninggrootte is 149 m2 GBO. Binnen de 

muren van je woning kun je veel kanten op. Liever een schuifpui naar de 

tuin? Dat kan. De woonkeuken als centrale plek in het huis voor het gezin? 

Je kunt kiezen uit meerdere opties.

De mogelijkheid bestaat ook om de indeling van de bovenverdiepingen  

aan te passen. Standaard horen bij dit type twee of drie goede slaapkamers. 

Maar je kunt meer kamers realiseren of een inloopkast maken. Ook voor 

de zolderruimte kun je kiezen uit diverse indelingsopties. Mogelijkheden 

genoeg om de woning op maat te maken!

Buitenruimte

Bouwnummers 55 en 64 hebben een voortuin en grote achtertuin. In de 

achtertuin staat een berging. Bouwnummers 23 en 24 hebben extra grote 

tuinen rondom het huis. Ook bij deze woningen staat in de achtertuin een 

berging. Bouwnummer 23 ligt als bonus ook nog aan het water. Die woning 

heeft een eigen vlonder, waar je een bootje aan zou kunnen leggen, en een 

parkeerplaats op eigen terrein.

Prominente
hoekwoningen 
met extra hoge 

plafonds

2.88 m

3.18 m

5.10 m

5.40 m

5.40 m
5.70 m

11.10 m

11.88 m
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Plattegrond Tweede verdieping, bouwnummer 24

HollandseTuin Alkmaar

WM

DR

  �
Klimop

�

BEKIJK ALLE OPTIES IN  
DE WONINGCONFIGURATOR 

OP DE WEBSITE

TWEEDE  
VERDIEPING
Opties voor deze verdieping

• 2 slaapkamers, douche en wasruimte

• 2 slaapkamers, inloopkast en wasruimte

EERSTE  
VERDIEPING
Opties voor deze verdieping

• 2 slaapkamers, badkamer en berging

• 2 slaapkamers, badkamer en inloopkast

• Ligbad in badkamer

Plattegrond Eerste verdieping, bouwnummer 24

HollandseTuin Alkmaar

Diverse 
mogelijkheden 
voor een woning 

op maat

ZIE PAG. 40/41
VOOR ALLE GEVEL- EN 
UITBREIDINGSOPTIES 

2.80 m

3.10 m 2.10 m

3.08 m
2.37 m

5.10 m

5.40 m

8.70 m

8.70 m

4.78 m
3.86 m

2.20 m 5.10 m

5.40 m

3.20 m
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Plattegrond Begane grond, bouwnummer 36

HollandseTuin Alkmaar�
Roos

�

�
Roos

�

BEKIJK ALLE OPTIES IN  
DE WONINGCONFIGURATOR 

OP DE WEBSITE

BEGANE  
GROND
Opties voor deze verdieping

• Woonkeuken aan achterzijde

• Trapkast

TYPE ROOS
Midden in de buurt en aan de noordzijde staan 21 mooie rijwoningen 

in 6 verschillende gevelstijlen. Deze rijwoningen zijn 5,4 meter breed.

Oppervlakte en indeling

De woninggrootte is vanaf 132 m2 GBO. Sommige woningen hebben al 

standaard een enkele of dubbele dakopbouw. Op de andere woningen kun 

je daar optioneel voor kiezen. Deze rijwoningen zijn allemaal standaard 

uitgebouwd zodat er een flinke woonkamer en eetkamer mogelijk is. 

Standaard horen bij dit type twee of drie slaapkamers. Daarin heb je 

veel keuze. Je kunt onder andere de hoofdslaapkamer aanpassen, met 

een grote inloopkast bijvoorbeeld. De zolderverdieping is niet tevoren 

ingedeeld. Zo kun je een extra slaapkamer realiseren of een grote hobby- 

of sportruimte. Mogelijkheden genoeg om de woning op maat te maken.

Buitenruimte

Bij elke woning ligt een voortuin en grote achtertuin van ca. 9 tot ca. 

12 meter diep. De tuinen liggen zowel op het noordwesten als op het 

zuidwesten. In de achtertuin staat een berging. De auto kun je kwijt op 

de parkeerplaatsen in de straat.

Architectuur

Er zijn voor de gevel 6 verschillende architectuurstijlen waar je uit kunt 

kiezen: Queen Anne, Tudor, Jaren '30, Klassiek, Natural en Modern. Hoe 

jij wilt wonen bepaalt de gevelindeling.

Flinke 
rijwoningen 

met grote tuin 
en berging

2.15 m

5.10 m

5.40 m

11.10 m

7.61 m
3.42 m

2.88 m
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Plattegrond Tweede verdieping, bouwnummer 36

HollandseTuin Alkmaar

W
M

D
R

�
Roos

�

BEKIJK ALLE OPTIES IN  
DE WONINGCONFIGURATOR 

OP DE WEBSITE

TWEEDE  
VERDIEPING
Opties voor deze verdieping

• 2 slaapkamers, berging en wasruimte

• 2 slaapkamers, douche en wasruimte *

• 2 slaapkamers, toilet en wasruimte *

• 3 slaapkamers en wasruimte *

• 2 slaapkamers, inloopkast en wasruimte *

• 1 grote slaapkamer met inloopkast, open badkamer en wasruimte * 

* (alleen i.c.m. dakopbouw)

EERSTE  
VERDIEPING
Opties voor deze verdieping

• 2 slaapkamers, inloopkast en badkamer

• 2 slaapkamers, badkamer en berging

• Ligbad in badkamer

Plattegrond Eerste verdieping, bouwnummer 36

HollandseTuin Alkmaar

Voor iedere 
situatie de 

ideale indeling

ZIE PAG. 40/41
VOOR ALLE GEVEL- EN 
UITBREIDINGSOPTIES 

2.20 m

2.10 m5.10 m

5.10 m5.40 m

2.37 m

2.80 m

2.90 m

3.08 m
3.08 m

8.70 m

6.00 m
1.34 m

1.36 m
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Op 5 minuten van het historische centrum 
en een steenworp van de Oudorperpolder. 
Daar kom je straks thuis.



Plattegrond Begane grond, bouwnummer 59

HollandseTuin Alkmaar

Welkom

�
Paardenbloem

�

�
Paardenbloem

�

BEKIJK ALLE OPTIES IN  
DE WONINGCONFIGURATOR 

OP DE WEBSITE

BEGANE  
GROND
Opties voor deze verdieping

• Woonkeuken aan achterzijde

• Trapkast 

TYPE PAARDENBLOEM
Midden in de rij woningen aan de noordzijde van de wijk staan twee 

opvallende woningen, die met een oppervlakte van 156 m2 GBO groter 

zijn dan de rijwoningen Roos. Hun grootte danken ze aan de bijzondere 

trapeziumvorm. Omdat de woning scheidende muren schuin weglopen 

zijn deze twee woningen rijk aan veel nuttige ruimte. Zo kun je een 

ruime woon- of eetkamer realiseren aan de tuinzijde en heb je op de 

eerste verdieping in basis riante slaapkamers.

Buitenruimte

Bij beide woningen hoort een voortuin en grote achtertuin van ca. 7,2 

meter breed en ca. 10 meter diep. Deze ligt op het zuidwesten. In de 

achtertuin staat een berging. De auto kun je kwijt op de parkeerplaatsen 

in de straat. Opvallende 
woningen met 
een bijzondere 

vorm

6.84 m

2.94 m

7.61 m
3.42 m

11.10 m

11.88 m
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Plattegrond Tweede verdieping, bouwnummer 59

HollandseTuin Alkmaar

WM

DR

�
Paardenbloem

�

BEKIJK ALLE OPTIES IN  
DE WONINGCONFIGURATOR 

OP DE WEBSITE

TWEEDE  
VERDIEPING
Opties voor deze verdieping

• 2 slaapkamers, douche en wasruimte *

• 2 slaapkamers, toilet en wasruimte * 

* (bij bouwnummer 59 alleen i.c.m. dakopbouw)

EERSTE  
VERDIEPING
Opties voor deze verdieping

• 2 slaapkamers en inloopkast

• Ligbad in badkamer

Plattegrond Eerste verdieping, bouwnummer 59

HollandseTuin Alkmaar

ZIE PAG. 40/41
VOOR ALLE GEVEL- EN 
UITBREIDINGSOPTIES 

9.48 m

6.00 m

8.70 m

3.08 m
3.08 m

2.37 m

5.16 m

2.73 m

6.27 m

2.70 m 2.75 m

2.36 m

6.48 m

3.68 m 2.73 m
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Plattegrond Begane grond, bouwnummer 45

HollandseTuin Alkmaar

�
Ereprijs

�

�
Ereprijs

�

BEGANE  
GROND
Opties voor deze verdieping

• Uitbouw achterzijde van 2.40 mtr

• Trapkast

TYPE EREPRIJS
Aan de rand van de buurt staan 15 rijwoningen in 4 verschillende 

gevelstijlen. Deze woningen zijn 5,1 meter breed.

De gemiddelde woninggrootte is 104 m2 GBO. Beneden ligt de keuken 

aan de voorzijde. Daarachter ligt de woonkamer met eetgedeelte. Je 

kunt kiezen voor een aanbouw aan de achterzijde voor een nog grotere 

kamer. Boven zijn twee slaapkamers en een badkamer. Die kun je 

uitbreiden naar drie slaapkamers. Als je kiest voor een enkele of dubbele 

dakopbouw is het zelfs mogelijk om op zolder nog extra slaapkamers 

te realiseren. Of maak je er liever een grote hobby- of sportruimte van? 

Mogelijkheden genoeg om de woning op maat te maken.

Buitenruimte

Bij elke woning ligt een voortuin en grote achtertuin van ca. 9,5 meter 

diep exclusief uitbouw. De tuinen liggen op het zuidoosten. In de 

achtertuin staat een berging. De auto kun je kwijt op de parkeerplaatsen 

in de straat.

Architectuur

Er zijn voor de gevel 4 verschillende stijlen waar je uit kunt kiezen: Jaren '30, 

Klassiek, Natural en Modern. Hoe jij wilt wonen bepaalt de gevelindeling.

Rijwoningen 
met veel ruimte 

voor eigen 
invulling

2.15 m

5.10 m

4.80 m

2.58 m

8.
10

 m

4.
61

 m
3.

42
 m

ZIE PAG. 40/41
VOOR ALLE GEVEL- EN 
UITBREIDINGSOPTIES 
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Plattegrond Eerste verdieping, bouwnummer 45

HollandseTuin Alkmaar
Plattegrond Tweede verdieping, bouwnummer 45

HollandseTuin Alkmaar

WMDR

�
Ereprijs

�

BEKIJK ALLE OPTIES IN  
DE WONINGCONFIGURATOR 

OP DE WEBSITE

BEKIJK ALLE OPTIES IN  
DE WONINGCONFIGURATOR 

OP DE WEBSITE

TWEEDE VERDIEPING
Opties voor deze verdieping

• 2 slaapkamers, berging en wasruimte (alleen i.c.m. dakopbouw)

EERSTE VERDIEPING
Opties voor deze verdieping

• 3 slaapkamers en badkamer

• Ligbad in badkamer 

• Toilet in badkamer

Met zoveel 
opties is er voor 
ieder wat wils

2.11 m

5.10 m

4.80 m
4.80 m

2.05 m 2.68 m

8.
10

 m

8.
10

 m

5.
40

 m

4.
48

 m
3.

55
 m

2.59 m

1.
35

 m
1.

35
 m
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Met de boot vanuit je tuin zó de  
Hoornsevaart op… Of de stad in!



Dakopbouw Dakraam Uitbouw Pui achterzijde

Waterlelie
�

– – – –

�
Varen

�

• Riant voorzijde 

en/of achterzijde

• Dubbel voorzijde 

en/of achterzijde

• Volle breedte met 

topgevel voorzijde 

en/of achterzijde

• Voorzijde rechts 

• Voorzijde midden

• Voorzijde links

• Achterzijde links

• Achterzijde midden

• Achterzijde rechts

• Achterzijde 

2.40 mtr

• Openslaande deuren

• Schuifdeur

• Panorama met 

openslaande deuren

• Panorama met 

schuifdeuren

  �
Klimop

�

– – – • Openslaande deuren

• Schuifdeur

�
Roos

�

• Smal voorzijde 

en/of achterzijde

• Dubbel voorzijde 

en/of achterzijde

• Dubbel met 

topgevel voorzijde 

en/of achterzijde

• Voorzijde rechts 

• Voorzijde links

• Achterzijde links

• Achterzijde rechts

– • Openslaande deuren

• Schuifdeur

�
Paardenbloem

�

• Dubbel voorzijde

• Dubbel met 

topgevel voorzijde

• Voorzijde rechts 

• Voorzijde links

– • Openslaande deuren

• Schuifdeur

�
Ereprijs

�

• Enkel voorzijde

• Dubbel voorzijde

• Dubbel met 

topgevel voorzijde

• Voorzijde rechts

• Voorzijde links

• Achterzijde links

• Achterzijde rechts

• Achterzijde 

2.40 mtr

• Openslaande deuren

• Schuifdeur

UITBREIDINGSOPTIES PER TYPE
De meeste woningen zijn uit te breiden door middel van een enkele of dubbele dakopbouw of uitbouw aan de achterzijde. 

In de woningconfigurator kun je alle mogelijkheden bekijken. De keuzemogelijkheden van de dakopbouw kunnen 

verschillen per gevelstijl.

Gevelstijl Jaren ‘30

• Type Waterlelie bouwnummers 2 en 5

• Type Varen bouwnummers 15, 16, 17, 18 en 19

• Type Roos bouwnummers 36, 37, 38, 39 en 57

• Type Ereprijs bouwnummers 48, 49, 50 en 51

Gevelstijl Klassiek

• Type Varen bouwnummers 11, 12, 13 en 14

• Type Roos bouwnummers 28, 29, 30, 31 en 61

• Type Paardenbloem bouwnummer 59

• Type Ereprijs bouwnummers 44, 45, 46 en 47

Gevelstijl Queen Anne 

• Type Waterlelie bouwnummers 3, 4 en 6

• Type Varen bouwnummers 7, 8, 9 en 10

• Type Roos bouwnummers 32, 33, 34, 35 en 63

• Type Paardenbloem bouwnummer 58

Gevelstijl Natural

• Type Klimop bouwnummers 23, 24, 55 en 64

• Type Roos bouwnummers 25, 26 en 27

• Type Ereprijs bouwnummers 52, 53 en 54

OPTIES GEVELSTIJLEN
Deze geveltekeningen geven slechts een indicatie van de gevelstijl. Er zijn allerlei variaties en kleuren mogelijk. In de 

woningconfigurator is bij elk bouwnummer de exacte uitvoering van de gevel te zien. Onderstaande voorbeelden zijn van 

het type Roos.

Gevelstijl Modern

• Type Roos bouwnummer 60

• Type Ereprijs bouwnummers 40, 41, 42 en 43

Gevelstijl Tudor

• Type Waterlelie bouwnummer 1

• Type Varen bouwnummers 20, 21 en 22

• Type Roos bouwnummers 56 en 62
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STEL JE EIGEN WONING SAMEN MET DE ONLINE 
WONINGCONFIGURATOR
In deze brochure staan de standaard woningen van 

Hollandse Tuin. Maar er zijn nog veel meer opties. Met 

behulp van de online woningconfigurator kun je jouw 

eigen woning in de Hollandse Tuin helemaal naar wens 

samenstellen. Je selecteert in de woningconfigurator een 

woning door hierop te klikken. Vervolgens kun je kiezen 

uit diverse gevels en plattegronden voor de begane grond, 

eerste verdieping en tweede verdieping. Dit kan gaan 

om de locatie van de keuken, wel of niet een trapkast, 

de hoeveelheid slaapkamers of eventueel een tweede 

badkamer. Ook kun je bij Hollandse Tuin kiezen voor 

diverse typen dakopbouwen. Je kunt met al deze opties dus 

een woning samenstellen volledig naar eigen behoeften!

Bijzonderheden bouwnummers

Het blok van de Varen (de woningen met tuin aan het 

water) heeft 3 knikken. Dit is stedenbouwkundig bepaald 

door de architect om het straatbeeld speelser te maken. 

Daardoor krijgen de bouwnummers 10, 11, 14 en 15 bij 

een optionele uitbouw aan de achterzijde een binnenwand 

die niet recht doorloopt. Als er voor een uitbouw wordt 

gekozen zal die wand bij deze bouwnummers aan één 

zijde ca. 10 cm naar binnen toe lopen.

Bij bouwnummers 18 t/m 24 en 55 worden voor de 2e 

verdieping aan één zijde extra geluidswerende eisen 

gesteld voor de gevel en het dak. Dit betekent dat de ramen 

die geluid belast worden, niet geopend kunnen worden. 

Ventilatie vindt plaats door een aparte luchtinvoer vanuit 

het dak. Op de begane grond en 1e verdieping kunnen 

de ramen wel gewoon open. Het geluid is afkomstig van 

de naastgelegen metaalhandel. Tussen de woningen en 

de metaalhandel wordt een geluidscherm geplaatst die 

voor een groot deel het geluid reduceert.

VEELGESTELDE VRAGEN
Heb ik meer kans op een woning als ik me meerdere 

keren inschrijf?

Inschrijven met meerdere formulieren geeft geen 

hogere kans op een woning. Eén inschrijving per 

woningeigenaar volstaat.

Wanneer start de bouw?

De bouw start naar verwachting in het tweede kwartaal  

van 2018, afhankelijk van de afgifte van de bouwver-

gunning en onherroepelijke omgevingsvergunning.

Hoe kan ik op de hoogte blijven van de ontwikkelingen?

Je kunt je vrijblijvend inschrijven voor de nieuwsbrief via 

www.hollandsetuinalkmaar.nl/inschrijven. Dan blijf je 

automatisch op de hoogte. 

Hoe zit het met meer- en minderwerk?

De kosten voor de grotere opties zijn in de woning-

configurator opgenomen. Overige wensen zoals het 

aanpassen van elektrawerk, een keuken of leidingwerk 

bespreek je met onze kopersbegeleiding tijdens 

de kopersgesprekken. Al jouw specifieke wensen 

worden dan besproken aan de hand van een meer- en 

minderwerklijst met optieprijzen.

Moet ik nog rekening houden met extra kosten die ik 

moet betalen als ik een woning koop?

Bij het kopen van een nieuwbouwwoning moet je altijd 

rekening houden met extra kosten. Zo heb je bijvoorbeeld 

kosten bij het sluiten van een hypotheek (advieskosten 

en notariskosten). Ook maak je kosten voor het inrichten 

en afwerken van de woning. Advies hierover kun je 

opvragen bij een deskundige.

Worden de woningen opgeleverd met keuken?

De woningen worden opgeleverd zonder keuken. 

Wel worden er aansluitingen opgenomen voor de 

keukeninstallaties. Tijdens de kopersgesprekken wordt 

dit met je doorgesproken. De keuken kan worden 

geplaatst na oplevering van de woning.

Is er een gasaansluiting in de woning?

Nee. Hollandse Tuin maakt gebruik van warmte geleverd 

door de HVC. De centrale verwarming en je kooktoestel 

zullen op elektriciteit werken.

Worden de woningen opgeleverd met een badkamer?

Ja.

Hoe is het parkeren geregeld?

In de straten komen ca. 115 parkeerplaatsen. Bij het type 

Waterlelie en type Varen kunnen bewoners parkeren op 

eigen terrein. Dat geldt ook voor de woning van het type 

Klimop aan het water.

Waar kunnen mijn kinderen spelen?

Er worden op twee plekken speeltoestellen gerealiseerd. 

Daarnaast wordt er een extra brede steeg achter de 

woningen van het type Roos en Ereprijs aangelegd, 

waardoor kleine kinderen veilig achter het huis kunnen 

spelen.

www.hollandsetuinalkmaar.nlwww.hollandsetuinalkmaar.nl/woningconfigurator
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HOE WORDEN DE WONINGEN IN  
DE HOLLANDSE TUIN TOEGEWEZEN?
De toewijzing vindt plaats op 14 november 2017. 

Om in aanmerking te komen voor een woning moet jouw 

inschrijfformulier uiterlijk op 13 november 2017 om 

17.00 uur zijn ingeleverd. Hierbij lever je tevens aan:

• Pdf uit de woningconfigurator van de woning van 

jouw eerste voorkeur. Mocht je de tweede, derde 

of volgende woning van jouw voorkeur krijgen 

toegewezen, dan krijg je na toewijzing nog vijf 

werkdagen de tijd om daarvan een pdf met de 

woningconfigurator te maken.

• Financieel certificaat dat je hebt gekregen na jouw 

financiële toets, het bewijs dat je de woning van jouw 

voorkeur kunt betalen.

• Kopie van je ID bewijs. 

Het inschrijfformulier moet volledig worden ingevuld. 

Als de hierop verstrekte gegevens onjuist of onvolledig 

blijken te zijn, vervalt het resultaat van de toewijzing en 

gaat de verkoop niet door. 

Van de kandidaten wordt verwacht dat wanneer zij 

inschrijven voor een woning, zij serieuze belangstelling 

hebben en deze aankoop kunnen financieren. De 

kandidaten krijgen het advies vooraf onderzoek te 

doen naar de financiële haalbaarheid. Bot Bouw heeft 

hiervoor FinanceCare4You geselecteerd, die kosteloos 

en vrijblijvend een inventarisatie voor je kan uitvoeren. 

Na dit gesprek ontvang je een certificaat waaruit blijkt 

dat je een hypotheek kunt krijgen en wat je maximale 

leenbedrag is. Dit certificaat is onderdeel van je 

inschrijving.

Om de kwaliteit van het plan te waarborgen hebben de 

stedenbouwkundig adviseur en welstandscommissie 

van de gemeente Alkmaar een aantal richtlijnen 

meegegeven voor het plan. Daarin staat onder meer 

dat er zoveel mogelijk levendigheid moet zijn in het 

straatbeeld, door woningen met enkele en dubbele 

dakopbouwen met elkaar af te wisselen. Die zijn de kracht 

van het plan. Dit geldt voor de woningtypen Varen, Roos, 

Paardenbloem en Ereprijs. Als er meerdere kandidaten 

zijn voor een bouwnummer van dit type woningen, krijgen 

inschrijvingen met een enkele of dubbele dakopbouw aan 

de voorzijde van de woning de voorkeur. Dit is uiteraard 

niet van toepassing op de woningen die al standaard 

voorzien zijn van een dakopbouw. Het tegenovergestelde 

geldt voor de rijwoningen direct naast de 4 woningen van 

het type Klimop (bouwnummers 22, 25, 54 en 63). Daar 

krijgen inschrijvingen de voorkeur zonder dakopbouw.

Als twee personen gezamenlijk een woning willen 

kopen, moeten de gegevens van beide personen op één 

inschrijfformulier worden vermeld. Als blijkt dat er twee 

formulieren zijn ingevuld en beide personen krijgen een 

woning toegewezen, dan vervalt de toewijzing aan één 

van deze kandidaten.

Aan gehuwde personen of geregistreerde partners die, 

afzonderlijk dan wel gezamenlijk, een woning willen 

kopen, wordt tijdens de toewijzing één bouwnummer 

verstrekt.

De kandidaten worden na toewijzing gebeld of gemaild 

door de makelaar. De kandidaat krijgt dan verdere 

informatie over de woning en een uitnodiging van de 

makelaar voor een gesprek.

Indien de woning van de eerste keus niet meer 

beschikbaar is, kan een tweede of lagere keuze worden 

toegewezen. 

Ruiling tussen kandidaten die een woning hebben 

toegewezen, is niet mogelijk.

Na het toewijzen van een woning stuurt de makelaar 

zo spoedig mogelijk een koopovereenkomst toe en 

heeft de kandidaat de woning in optie tot de in de brief 

aangegeven datum. 

Indien er woningen terugkomen, omdat een eerdere 

kandidaat afvalt, worden deze op volgorde van toewijzing 

aan kandidaten op de reservelijst aangeboden. 

BOUWWIJZE EN MATERIALEN 
 
Constructie

De woningen zijn gefundeerd op betonnen 

funderingspalen met betonnen balken. De begane 

grondvloeren zijn uitgevoerd als geïsoleerde prefab 

betonvloeren. De verdiepingsvloeren van de woningen 

worden uitgevoerd als kanaalplaatvloeren.

Daken

De daken worden uitgevoerd als geïsoleerde 

houtskeletbouw sporenkappen. Dakopbouwen bestaan 

uit geïsoleerde houtskeletbouw elementen voorzien van 

plaatmateriaal aan de binnenzijde. Op het dak liggen 

keramische dakpannen.

Gevels

De buitenspouwbladen van de gevels worden van 

metselwerk. De zijkanten van de dakopbouw worden 

bekleed met plaatmateriaal. De binnenspouwbladen van 

de voor- en achtergevels bestaan uit geïsoleerde hout-

skeletbouwelementen afgewerkt met plaatmateriaal 

aan de binnenzijde. De woningscheidende wanden zijn 

ankerloze spouwmuren van kalkzandsteen. Lichte 

binnenwanden bestaan uit gipsblokken.

Kozijnen

De kunststof buitenkozijnen, ramen en deuren zijn 

voorzien van HR++ isolatieglas. Voordeuren worden 

afgewerkt met plaatmateriaal. Binnenkozijnen zijn 

van metaal en voorzien van houten opdekdeuren. De 

binnendeuren zijn fabrieksmatig gelakt. 

Inrichting

De binnenwanden worden behangklaar opgeleverd. 

Wanden in de badkamers en toilet zijn tot nader 

bepaalde hoogte voorzien van tegels met daarboven wit 

spuitwerk. De plafonds op de begane grond en eerste 

verdieping zijn voorzien van wit spuitwerk. De vloeren 

zijn voorzien van een afwerkvloer. Ter plaatse van toilet 

en badkamer wordt een kunststeen dorpel toegepast en 

zijn de vloeren voorzien van tegelwerk. De trappen zijn 

gemaakt van vurenhout. Er is een keuze uit standaard 

tegelwerk bij onze kopersbegeleiding.

Keuken

De woningen worden zonder keuken opgeleverd. In de 

keuken zijn voorzieningen aanwezig om onder andere 

de elektrische kookplaat, koelkast en spoelbak op aan 

te sluiten. Je draagt zelf zorg voor een na oplevering te 

installeren keuken naar eigen smaak. Je kunt zelf een 

keuken uitkiezen bij jouw keukenleverancier. Op basis 

van de tekeningen van de keukenleverancier kunnen wij 

de voorzieningen voor jouw keuken aanpassen.

Sanitair

De toiletruimten op de begane grond worden voorzien 

van een wandcloset en een fontein. De badkamers op de 

verdieping zijn voorzien van een wastafel en douchehoek 

inclusief thermostaatkraan en garnituur. Per type woning 

is vastgesteld welke woningen ook in de badkamer zijn 

voorzien van een wandcloset. Er is keuze uit standaard 

sanitair bij onze kopersbegeleiding. 

Installaties

De woningen zijn aangesloten op het warmtenet van 

de HVC. De woningen zijn all-electric en energiezuinig. 

Er komt geen gasaansluiting. Luchttoevoer gaat door 

roosters ter plaatse van de gevelkozijnen en wordt 

afgezogen door mechanische ventilatie. 

Elektra

De woningen zijn voorzien van elektrische voorzieningen, 

telefoon- en kabelaansluitpunten en van rookmelders. 

In de woonkamer en in de hoofdslaapkamer bevinden 

zich aansluitpunten voor telefoon en televisie. Uiteraard 

is de woning voorzien van lichtpunten en schakelaars.

Buitenruimte

De tuinen van de woningen zijn voorzien van 

erfafscheidingen richting openbaar gebied. Bestrating 

wordt alleen aangebracht naar de woningtoegangs-

deuren en bij eventuele parkeerplekken op eigen erf. 

De achtertuinen van de woningen worden afgewerkt 

met beschikbare grond. De woningen van het type Varen 

krijgen in de achtertuin een erfafscheiding en een vlonder 

waar je de mogelijkheid hebt een bootje aan te leggen.
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COLOFON
Verkoop & informatie

Vlieg Makelaars – Vestiging Alkmaar

Robijnstraat 7

1812 RB  Alkmaar

T 072 511 06 00

E alkmaar@vlieg.nl 

Van der Borden makelaardij

Kennemerstraatweg 181

1814 GH  Alkmaar

T 072 514 10 00

E alkmaar@vanderborden.nl

Ontwikkelaar

K.P.C. de Bazelweg 2

1703 DJ  Heerhugowaard

T 072 575 27 00

I www.botbouwgroep.nl

Aannemer

K.P.C. de Bazelweg 2

1703 DJ  Heerhugowaard

T 072 575 27 00

I www.botbouwgroep.nl



WWW.HOLLANDSETUINALKMAAR.NL

Schrijf je snel in!


