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In het prachtige Bloemendal verrijst over niet al te lange 

tijd de Smaaktuin. Een superfijne buurt waar u altijd aan of 

dichtbij het groen en/of water woont. Dit in combinatie met 

de speelse opzet met veel ruimte tussen de woonblokjes, 

zorgt ervoor dat het hier heel ontspannen wonen is.  

In totaal komen er 52 gezinswoningen en 8 appartementen. 

De variatie aan woningtypen is zo groot, dat de Smaaktuin 

voor elk wat wils biedt. 

Gaat uw hart sneller kloppen van het idee om in een 

natuurinclusieve woonwijk te wonen, waar volop 

aandacht is voor mens en dier door klimaatadaptief en 

duurzaam te ontwikkelen en bouwen? Dan vertellen we 

u in deze brochure met plezier meer over de buurt, de 

omgeving en natuurlijk ook de woningen. Bij vragen staat 

ons enthousiaste verkoopteam voor u klaar. De contact

gegevens staan achter in deze brochure.

Duurzaam en 
 gezond wonen in 
Bloemendal



Rond uw huis wordt het duurzame karakter versterkt. 

Zo krijgt bijna iedereen een groene haag en zijn alle huizen 

uitstekend geïsoleerd, gasloos en voorzien van zonne

panelen. In diverse gevels zijn nestkasten gemaakt. Ook 

dieren zijn kind aan huis in de Smaaktuin. 

In Bloemendal wordt het regenwater geborgen en gedoseerd 

afgevoerd. Daarmee ontlasten we de riolering en kan de 

aarde ter plaatse langer genieten van een regenbui. Om die 

reden komt er in uw tuin een zogenaamde infiltratiekrat. 

Daar ziet u bijna niets van, maar het is wel leuk om te weten 

dat u op deze manier ook uw steentje bijdraagt. Ook wordt 

uw woning voorzien van een regenton.

Kom straks aanrijden en voel u gelijk thuis. In de groenzones 

rond de buurt en tussen de woningen spelen kinderen en 

ziet u buren met elkaar praten. De ambitie om een natuur

inclusieve wijk te realiseren is niet alleen goed voor de flora 

en fauna, maar ook voor de bewoners. Groen verbindt en 

biedt ruimte voor ontmoeting. 

Een prachtige compilatie van woningtypen, kleuren en 

kaprichtingen zorgt ervoor dat geen straat hetzelfde is en 

dat u wat te kiezen heeft. De architect vertelt verderop hoe 

hij tot het ontwerp van de woningen in de Smaaktuin is 

gekomen. Van een comfortabel appartement tot een heerlijk 

gezinshuis, tweeondereenkapwoning en vrijstaande 

woning. Ontdek waar u zou willen wonen.

Voel u thuis in 
de Smaaktuin
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dat bijna geen huis hetzelfde is en je als bewoner en voorbijganger steeds 

wordt verrast. Toch zie je door je oogharen heen dat alle woningen eenzelfde 

signatuur hebben.”

In het stedenbouwkundig plan heeft de gemeente op diverse plekken 

bepaald dat er opvallende woningen moesten komen. Deze woningen 

markeren een bijzondere plek en zorgen voor een stuk herkenning als je hier 

straks woont. De oranjekleurige woningen zijn de woningen die met hun 

kleur een fraai accent in de wijk vormen. 

TOT SLOT

“Bloemendal wordt echt een prachtige wijk die verbinding zoekt met de 

groene omgeving en voor mens en dier een fijn thuis biedt. Dat wij een 

kleine bijdrage aan de toekomst van bewoners hebben mogen geven, doet 

mij goed. Ik kijk terug op een prettige samenwerking en kan niet wachten 

om straks een ronde te lopen.” 

In het beeldkwaliteitsplan heeft de gemeente Barneveld 

krachtige uitgangspunten geformuleerd voor de ontwikkeling 

van Bloemendal. Toen architect Alfonso Wolbert van ARX 

Architecten zag wat de wensen waren, had hij gelijk zin om 

zijn tanden in deze uitdagende opgave te zetten. De hoge 

ambities van de gemeente en VanWonen sluiten naadloos 

aan bij hoe ARX aankijkt tegen het realiseren van een nieuwe 

woonomgeving. 

“Bloemendal wordt een natuurinclusieve, groene wijk waar 

volop aandacht is voor gezond wonen en duurzaamheid. Door 

de diversiteit in woningen ontstaat een dorps karakter en vindt 

iedereen hier een fijn thuis. Ook dieren, want daar zorgen we met 

elkaar voor door het groen uit de omgeving te versterken in de wijk 

en in de architectuur ruimte te maken voor nestkasten.”

RUIMTE VOOR KWALITEIT

“Met veel plezier heb ik woningen ontworpen voor de Smaaktuin. 

VanWonen hecht waarde aan kwaliteit en dat is voor een architect 

heel fijn. We kregen de vrijheid om echt mooie huizen te ontwerpen 

met een hoogwaardige baksteen en prachtige details in de gevel. 

De gemeente vond ons ontwerp verfrissend en kon de rijkheid van 

het ontwerp waarderen.” 

VOLOP VARIATIE

Opvallend aan de Smaaktuin is de enorme variatie in woningtypen. 

De woningen verschillen in kleur en details en binnen de woning

rijtjes is er ook weer variatie. Alfonso heeft gespeeld met de richting 

van de kappen en op diverse plaatsen verspringen de gevels van 

elkaar. Alfonso: “De variatie en speelsheid hebben als resultaat 

De Smaaktuin 
door de ogen van 
de architect
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Woningen en leefomgevingen creëren voor de gezondste 

generaties. Dat is onze missie als gebieds en vastgoed

ontwikkelaar. Gebieden die goed zijn voor mens en aarde 

en waarin gemeenten en opdrachtgevers hun ambities op 

een duurzame manier vertaald zien. Vanuit de gedeelde 

wens van een gezonde, toekomstbestendige samenleving. 

Duurzaamheid is een van de belangrijke VanWonen 

bouwstenen op weg naar de gezondste generaties. 

Wij willen met ons werk een positieve bijdrage leveren aan 

mens en aarde en nadenken over hoe onze impact op het 

gebied van duurzaamheid zo groot mogelijk kan zijn. 

De ambities die de gemeente Barneveld heeft op het 

gebied van duurzaamheid, groen en klimaatadaptiviteit 

sluiten hier naadloos op aan, waardoor we samen duurzaam 

waarde kunnen toevoegen aan deze prachtige plek. 

Wonen in de 
 gezonde stad
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Op deze situatietekening is goed te zien hoe groen en water de 

Smaaktuin omzomen en doorkruisen. Bijna elke woning staat aan een 

groenzone of heeft er zicht op. De meeste tuinen liggen op het zuiden. 

De tuinen die op het noorden liggen, zijn zo diep of breed dat u ook 

daar altijd wel een plek in de zon vindt. Parkeren gebeurt veelal in hoven 

of op eigen terrein, daardoor gaat alle aandacht uit naar de architectuur 

en het groen. In het totaal zijn er 11 verschillende woningtypes. Wij 

nodigen u van harte uit de omschrijvingen van alle woningtypen te lezen 

en de plattegronden te bekijken. Waar ziet u zichzelf al wonen?

 Goudsbloem 
bouwnummers 1, 2, 3 en 49

 Korenbloem 
bouwnummers 50, 51, 52, 53, 54 en 55

 Madelief
bouwnummers 4, 8, 15 en 22

 Rozemarijn
bouwnummers 39, 43, 44, 48, 56 en 60

 Kamille
bouwnummers 7, 12, 16, 25 en 38

 Duizendschoon
bouwnummers 21 en 34

 Munt
bouwnummer 11

 Margriet
bouwnummers 5 en 6

 Viooltje
bouwnummers 9, 10, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 35, 36 en 37

 Steenanjer
bouwnummers 13, 14, 40, 41, 42, 45, 46, 47, 57, 58 en 59

 Dille
bouwnummers 26 t/m 33

HOEKWONINGEN EENGEZINSWONING APPARTEMENTEN
VRIJSTAANDE VILLA’S EN
TWEE-ONDER-EEN-KAPWONINGEN

N
ijkerkerw

eg



begane grond eerste verdieping tweede verdieping
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goudsbloem
bouwnummers 1, 2, 3 en 49

Van links naar rechts: bouwnummer 3  |  bouwnummer 2 

GOUDSBLOEM 
In de Smaaktuin komen 4 schitterende villa’s met 

rijke details in de gevel, grote tuin rondom en veel 

leefruimte. Bijzonder is de ligging aan water en 

groen. Hierdoor krijgt u het gevoel nog vrijer te 

wonen. Via de grote ramen beleeft u de natuur 

ook in huis. Dit huis heeft een sfeervolle leefkeuken 

aan de voorzijde en een tuingerichte living. Alle 

3 de slaapkamers zijn lekker ruim, 1 is er zelfs 

woningbreed. De badkamer heeft een ligbad én 

inloopdouche en het toilet is separaat. In de basis 

is de 2e verdieping een grote open ruimte die 

perfect is om te sporten, spelen en chillen. U zou 

er ook nog 1 of 2 kamers kunnen maken. We laten 

de keuze graag aan u.

• Gebruiksoppervlakte circa 167 m2

• Royale kavel van circa 400 tot 450 m2 

• 2 parkeerplaatsen op eigen erf

• Achtertuin aan groen en water

• Voorzijde zicht op groen

• Stenen berging (vrijstaand of aan huis geschakeld)

• Inclusief sanitair en tegelwerk

• Vloerverwarming en -koeling

• Voorzien van een groot aantal zonnepanelen

Opties 
•  Uitbouw begane grond achterzijde  

met 1.20 of 2.40 meter

• Indeling op de 2e verdieping met 1 of 2 kamers

•  Berging laten isoleren en berging bereikbaar 

maken vanuit woonkamer (i.c.m. uitbouw 1,20 of 

2,40 meter)

Ga voor meer info naar www.wonenindesmaaktuin.nl/verkoopdocumentatie



Van links naar rechts: bouwnummer 49  |  bouwnummers 50-51  |  bouwnummers 52-53  |  bouwnummers 54-55
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korenbloem
bouwnummers 50 t/m 55

begane grond eerste verdieping tweede verdieping

KORENBLOEM
Bent u op zoek naar een ruime half-vrijstaande 

woning met een heerlijke zonnige tuin, parkeer-

gelegenheid op eigen terrein en veel leefruimte? 

Laat uw licht dan eens schijnen op Korenbloem. 

Een groot huis op een prachtige plek aan een 

groenzone. Optimaal vrij en volop speelgelegenheid 

voor de kinderen. Als u de auto op de oprit heeft 

gezet, komt u via de zijentree binnen. Door de 

zijentree is de begane grond als vanzelf verdeeld in 

een mooie leefkeuken en tuingerichte woonkamer. 

Op de verdieping zijn 3 slaapkamers, waarvan 

1 woningbreed. De badkamer heeft een ligbad en 

douche en het toilet is apart. Behoefte aan nog 

een extra kamer? Deze zou u op de 2e verdieping 

kunnen maken. Deze ruimte van 32 m2 is open en 

vrij indeelbaar.

• Gebruiksoppervlakte circa 150 m2

•  Brede kavels met een oppervlakte  

van circa 315 tot 330 m2

• 2 parkeerplaatsen op eigen erf

• Gelegen aan prachtige groenzone

• Vrijstaande berging

• Inclusief sanitair en tegelwerk

• Vloerverwarming en -koeling

• Voorzien van een groot aantal zonnepanelen

Opties 
•  Uitbouw begane grond achterzijde  

met 1.20 of 2.40 meter

• Indeling op de 2e verdieping met extra kamer

Ga voor meer info naar www.wonenindesmaaktuin.nl/verkoopdocumentatie



Royaal en vrijstaand 
wonen op een  ruime 
kavel met  diepe 
 achtertuin 

INTERIEUR IMPRESSIE 

bouwnummer 2
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madelief
bouwnummers 4, 8, 15 en 22

Van links naar rechts: bouwnummers 22, 23, 24 en 25

Madelief
|
|
|

begane grond eerste verdieping tweede verdieping

MADELIEF
Als onderdeel van een rijtje van 4 woningen sluit 

type Madelief de rij. Een heel charmant huis met 

langskap, veel bijzondere metselwerkdetails én een 

extra brede tuin. Bouwnummer 4 en 22 hebben 

parkeerplaatsen op eigen terrein. De bewoners van 

de andere 2 woningen parkeren in het hof naast het 

huis. De ligging wisselt, dus u heeft wat te kiezen. 

Waar kijkt u graag op uit en welke tuinligging 

heeft uw voorkeur? De indeling van type Madelief 

is traditioneel. De keuken ligt aan de voorzijde 

en de woonkamer is tuingericht. Boven zijn er 

3 slaapkamers en de 2e verdieping is een open 

ruimte waar u nog een 4e en zelfs een 5e kamer 

kunt maken. 

• Gebruiksoppervlakte circa 127 m2

• Voor- en achtertuin (met berging)

• Vrije ligging aan de voorzijde

• Inclusief sanitair en tegelwerk

• Vloerverwarming en -koeling

• Voorzien van een groot aantal zonnepanelen

Opties 
•  Uitbouw begane grond achterzijde  

met 1.20 of 2.40 meter

•  Indeling op de 2e verdieping met 1 of  

2 extra kamers

• Berging naast woning (bnrs 4 en 22)

Ga voor meer info naar www.wonenindesmaaktuin.nl/verkoopdocumentatie



begane grond eerste verdieping tweede verdieping

Van links naar rechts: bouwnummers 56, 57, 58, 59 en 60  |  bouwnummers 44, 45, 46, 47 en 48
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rozemarijn 

bouwnummers 39, 43, 44, 48, 56 en 60Rozemarijn
|
|
|

 
Rozemarijn

|
|
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Rozemarijn
|
|
|

 
Rozemarijn

|
|
|

ROZEMARIJN
Deze prachtige hoekwoning heeft een licht 

genuanceerde gevelsteen en bijzondere details 

in het metselwerk. Een opvallend type met extra 

brede tuin en heerlijk veel leefruimte. Fijn ook dat 

de tuinen op het zuiden of westen liggen. Hier 

geniet u volop van het buitenleven. Zoals op de 

impressie goed te zien is wordt de tuin voorzien van 

een groene haag. Daarmee wordt het natuurlijke 

karakter van de wijk kracht bijgezet. Rozemarijn 

(bnrs 43, 44 en 56) heeft als extra ramen in de 

zijgevel, waardoor het licht echt van alle kanten 

binnen kan schijnen. 

• Gebruiksoppervlakte circa 115 m2

• Voor- en achtertuin (met berging)

•  Prachtige, lichte gevelsteen en veel 

metselwerkdetails

• Extra ramen in de zijgevel (bnrs 43, 44 en 56)

• 3 slaapkamers en grote zolder

• Inclusief sanitair en tegelwerk

• Vloerverwarming en -koeling

• Voorzien van een groot aantal zonnepanelen

Opties 
•  Uitbouw begane grond achterzijde  

met 1.20 of 2.40 meter

•  Indeling op de 2e verdieping met 1 of  

2 extra kamers

Ga voor meer info naar www.wonenindesmaaktuin.nl/verkoopdocumentatie
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kamille 

bouwnummers 7, 12, 16, 25 en 38

Van links naar rechts: bouwnummers 12, 13, 14 en 15

Kamille
|
|
|

begane grond eerste verdieping tweede verdieping

KAMILLE 
Zoekt u iets bijzonders? Dan weet Kamille u te 

verleiden. Deze hoekwoning valt op door de stoere 

kleur steen, vele metselwerkdetails én de speelse 

dakkapel (bnrs 12, 16 en 38) aan de zijkant van het 

huis. Net als bij alle hoekwoningen in De Smaaktuin 

is ook hier de kavel lekker ruim, zodat u altijd wel 

een plek in de zon of de schaduw vindt. De groene 

haag rondom de tuin versterkt het natuurlijke 

karakter van de wijk. In huis is het heerlijk licht en 

ruim, op diverse plekken zijn er extra ramen in de 

zijgevel. De 2e verdieping is opvallend ruim. Hier is 

ruimte voor een extra kamer.

• Gebruiksoppervlakte circa 137 m2

• Voor- en achtertuin (met berging)

• Bijzondere details in de architectuur

• Groene haag rondom de tuin

• 3 slaapkamers en grote zolder

• Opvallende dwarskap en rijk aan details

• Inclusief sanitair en tegelwerk

• Vloerverwarming en -koeling

• Voorzien van een groot aantal zonnepanelen

Opties 
•  Uitbouw begane grond achterzijde  

met 1.20 of 2.40 meter

• Indeling op de 2e verdieping met extra kamer

• Berging naast woning (bnrs 7 en 25)

Ga voor meer info naar www.wonenindesmaaktuin.nl/verkoopdocumentatie



Van links naar rechts: bouwnummers 17, 18, 19, 20 en 21

begane grond eerste verdieping tweede verdieping
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DUIZENDSCHOON
Wat een variatie! Type Duizendschoon is een 

charmante hoekwoning in lichte kleurstelling. Hij 

komt maar 2 keer voor in De Smaaktuin. Kom straks 

thuis, parkeer de auto in het hofje naast de deur 

en voel gelijk de ontspanning. Dit gloednieuwe 

huis werkt u af zoals u het wilt en daarna kan 

het genieten beginnen. Van de fijne ruimte die 

elke kamer heeft, maar ook van het comfort dat 

nieuwbouw biedt. In de basis zijn er 3 slaapkamers, 

maar de zolder zou u ook kunnen gebruiken als 

kamer. 

• Gebruiksoppervlakte circa 130 m2

• Voor- en achtertuin (met berging)

• Bijzondere details in de architectuur

• Groene haag rondom de tuin

• 3 slaapkamers en grote zolder

• Inclusief sanitair en tegelwerk

• Vloerverwarming en -koeling

• Voorzien van een groot aantal zonnepanelen

Opties 
•  Uitbouw begane grond achterzijde  

met 1.20 of 2.40 meter

•  Indeling op de 2e verdieping met 1 of  

2 extra kamers

duizendschoon 

bouwnummers 21 en 34

Duizendschoon
|
|
|

Ga voor meer info naar www.wonenindesmaaktuin.nl/verkoopdocumentatie



Van links naar rechts: bouwnummers 12, 13, 14 en 15  |  bouwnummers 8, 9, 10 en 11
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MUNT 
Een uniek huis, want type Munt komt maar 1 keer 

voor in de Smaaktuin. Deze stoere hoekwoning 

van 150 m2 groot staat op een ruim kavel van zo’n 

220 m2 en heeft 5 slaapkamers. Ideaal voor een 

gezin of mensen die een kantoor aan huis nodig 

hebben. De diepe tuin ligt op het zuiden, zodat 

u op een mooie dag zonverzekerd bent. Zet de 

deur lekker open en geniet van wonen in deze 

fijne, kinderrijke wijk. Bijzonder aan dit huis zijn 

niet alleen de vorm en de ruimte, ook de ligging. 

U woont direct aan het groen en waterpartijen. 

Vanuit de voortuin kijkt u uit op een van de 

bruggetjes die zo kenmerkend zijn voor deze 

woonwijk.

• Gebruiksoppervlakte circa 150 m2

• Voor- en achtertuin (met berging)

• Extra ramen in de zijgevel

• Wonen omringd door groen en water

• 5 slaapkamers en volop bergruimte

• Inclusief sanitair en tegelwerk

• Vloerverwarming en -koeling

• Voorzien van een groot aantal zonnepanelen

Opties 
•  Uitbouw begane grond achterzijde  

met 1.20 of 2.40 meter

munt 

bouwnummer 11

Munt
|
|
|

begane grond eerste verdieping tweede verdieping

Ga voor meer info naar www.wonenindesmaaktuin.nl/verkoopdocumentatie



Heerlijk ruime 
 gezinswoning met 
fijne voortuin en 
 lekkere achtertuin 

INTERIEUR IMPRESSIE 

bouwnummer 7
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margriet 

bouwnummers 5 en 6

Van links naar rechts: bouwnummers 4, 5, 6 en 7

MARGRIET
Type Margriet treft u aan een mooie brede straat 

met veel groen. De lichte genuanceerde steenkleur, 

mooie metselwerkdetails en fijne voortuin geven de 

woning een heel vriendelijke uitstraling. Achter de 

charmante gevels gaat veel leefruimte schuil. Kom 

binnen en ontdek hoe fijn het licht binnenschijnt 

via de grote ramen. De praktische indeling laat alle 

ruimte voor een grote eettafel en lekkere zithoek. De 

tuinen liggen op het westen, waardoor u tot in de 

late uurtjes kunt genieten van de zon. Wordt dit huis 

met 3 slaapkamers en grote open, 2e verdieping uw 

nieuwe thuis?

• Gebruiksoppervlakte circa 127 m2

• Voor- en achtertuin (met berging)

• Vrije ligging aan de voorzijde

•  Prachtige, lichte gevelsteen en 

veel metselwerkdetails

• 3 slaapkamers en grote zolder

• Inclusief sanitair en tegelwerk

• Vloerverwarming en -koeling

• Voorzien van een groot aantal zonnepanelen

Opties 
•  Uitbouw begane grond achterzijde  

met 1.20 of 2.40 meter

•  Indeling op de 2e verdieping met 1 of  

2 extra kamers

Margriet
|
|
|

Margriet
|
|
|

begane grond eerste verdieping tweede verdieping

Ga voor meer info naar www.wonenindesmaaktuin.nl/verkoopdocumentatie



Van links naar rechts: bouwnummers 16, 17, 18, 19, 20 en 21
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viooltje 

bouwnummers 9, 10, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 35, 36 en 37

VIOOLTJE
Type Viooltje is een prachtige tussenwoning die op 

verschillende plaatsen in De Smaaktuin terugkomt. 

Door de wisselende ligging, kunt u zelf bepalen 

naar welk uitzicht en zonoriëntatie uw voorkeur 

uitgaat. Voor welk huis u ook kiest, altijd geniet u 

van een voor- en achtertuin én bent u verzekerd van 

mooi verlichte kamers, want opvallend aan Viooltje 

zijn de vaak bijna verdiepingshoge ramen. Net als 

alle woningen in De Smaaktuin heeft ook dit huis 

3 slaapkamers en een ruime zolder. Perfect voor een 

stel of gezin. Bent u ook zo gecharmeerd van de 

ruimte en de uitstraling van dit huis? 

• Gebruiksoppervlakte circa 113 m2

• Voor- en achtertuin (met berging)

•  Prachtige, lichte gevelsteen en  

veel metselwerkdetails

• Grote, staande ramen

• 3 slaapkamers en grote zolder

• Inclusief  sanitair en tegelwerk

• Vloerverwarming en -koeling  

• Voorzien van een groot aantal zonnepanelen

Opties 
•  Uitbouw begane grond achterzijde  

met 1.20 of 2.40 meter

•  Indeling op de 2e verdieping met 1 of  

2 extra kamers

Viooltje
|
|
|

Viooltje
|
|
|

Viooltje
|
|
| Viooltje

|
|
|

begane grond eerste verdieping tweede verdieping

Ga voor meer info naar www.wonenindesmaaktuin.nl/verkoopdocumentatie



Van links naar rechts: bouwnummers 44, 45, 46, 47 en 48  |  bouwnummers 39, 40, 41, 42 en 43
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steenanjer 

bouwnummers 13, 14, 40, 41, 42, 45, 46, 47, 57, 58 en 59

begane grond eerste verdieping tweede verdieping

STEENANJER
Voor elk wat wils! Met 11 verschillende woning-

typen heb je echt wat te kiezen. Deze tussenwoning 

is met circa 92 m2 wat compacter dan de andere 

woningen. En daar is de prijs ook naar. Ideaal voor 

starters of stellen die geen zee aan ruimte nodig 

hebben, maar wel het comfort van nieuwbouw 

willen én op zoek zijn naar een huis met een 

tuin. Type Steenanjer heeft, in tegenstelling tot 

alle andere woningen, 2 slaapkamers. Deze zijn 

woningbreed en dus lekker ruim. De badkamer is 

voorzien van een douche, wastafel en 2e toilet. 

De open zolderruimte laat zich perfect gebruiken als 

werkplek. Wordt dit fijne huis uw eerste eigen thuis?

• Gebruiksoppervlakte circa 92 m2

• Voor- en achtertuin (met berging)

• Moderne vormgeving

• Badkamer met douche, wastafel en 2e toilet

• 2 slaapkamers en zolder

• Inclusief sanitair en tegelwerk

• Vloerverwarming en -koeling

• Voorzien van een groot aantal zonnepanelen

Opties 
•  Uitbouw begane grond achterzijde  

met 1.20 of 2.40 meter

• Indeling op de 2e verdieping met 1 extra kamer

 
Steenanjer

|
|
|

 
Steenanjer

|
|
|

 
Steenanjer

|
|
|

Ga voor meer info naar www.wonenindesmaaktuin.nl/verkoopdocumentatie
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Gelijkvloers wonen 
in het groen, met 
ruimte voor comfort 
én buitenruimte 

INTERIEUR IMPRESSIE 

bouwnummer 27



38  |  de Smaaktuin  Bloemendal 39

Appartementsgebouw Dille: bouwnummers 26 tot en met 33

APPARTEMENTENGEBOUW DILLE
Alles nieuw, gelijkvloers en comfortabel. Is dat uw 

woondroom? Maak kennis met appartementen-

gebouw Dille. Het kleinschalige complex bevindt 

zich op een mooie locatie in De Smaaktuin. Dille 

ligt verscholen in het groen, wordt omringd door 

waterpartijen en sluit perfect aan op de doorgaande 

route. 

Parkeren is hier geen probleem. Voor de deur 

hebben u en uw gasten alle ruimte en de 

fiets kunt u kwijt in de berging waar ook een 

oplaadmogelijkheid is. Het kleinschalige gebouw 

heeft 3 verdiepingen met op elke verdieping 

3 appartementen van circa 80 m2. Hier kent u 

uw buren, een veilig en geborgen gevoel. 

Elk appartement heeft een eigen toegewezen 

parkeerplaats. Vanuit de bouw wordt de mogelijk-

heid geboden om uw parkeerplaats op een later 

moment te voorzien van een laadvoorziening. 

Bij 2 parkeerplaatsen wordt een laadvoorziening 

reeds aangebracht (VvE). 

Net als bij de woningen worden de appartementen 

ook aangesloten op een eigen set van zonne-

panelen op het dak.

Er zijn 3 verschillende woningplattegronden waar 

u uit kunt kiezen. We laten ze graag aan u zien op 

de volgende pagina’s.

DILLE 1
Dit appartement van 80 m2 heeft haar bewoners 

veel te bieden. Een heerlijk terras bijvoorbeeld op 

het noordoosten. Een kopje koffie drinkt u hier in de 

ochtendzon. De ruime woonkamer heeft een open 

keuken die zich helemaal naar eigen smaak laat 

indelen. Naast de 2 ruime slaapkamers heeft Dille 1 

ook nog een berging, waar u de wasmachine en 

droger kunt plaatsen. 

• Gebruiksoppervlakte 80 m2

• Inpandig terras op de hoek

• Mooie, grote ramen

• 2 slaapkamers

• Badkamer met douche en wastafel

• Grote berging, ook voor de wasmachine en droger

• Inclusief sanitair en tegelwerk

• Vloerverwarming en -koeling

•  Toegewezen berging en parkeerplaats  

op begane grond

• Eigen set zonnepanelen

Opties 
• Ligbad bijplaatsen in de badkamer

dille 1 
bouwnummers 26, 29 en 32

tweede verdieping

eerste verdieping

begane grond

26

27

28

29

30

31

32

33

NOORD

Ga voor meer info naar www.wonenindesmaaktuin.nl/verkoopdocumentatie
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DILLE 3
Dit appartement heeft 2 slaapkamers en is van 

alle gemakken voorzien. U kunt kiezen voor een 

appartement op de begane grond of de eerste 

verdieping. De indeling is gelijk aan Dille 2, maar 

de ligging is anders, waardoor u anders uit kijkt en 

op een ander moment van de dag de zon heeft. 

Het terras op de hoek van het appartement ligt op 

het noordwesten, wat betekent dat u einde middag 

en in de avond de zon heeft. 

• Gebruiksoppervlakte circa 80 m2

• Inpandig terras op de hoek

• Mooie, grote ramen

• 2 slaapkamers

• Badkamer met douche en wastafel

• Grote berging, ook voor de wasmachine en droger

• Inclusief sanitair en tegelwerk

• Vloerverwarming en -koeling

•  Toegewezen berging en parkeerplaats  

op begane grond

• Eigen set zonnepanelen

Opties 
• Ligbad bijplaatsen in de badkamer

DILLE 2 
Dit appartement op de begane grond heeft 2 slaap-

kamers en is van alle gemakken voorzien. De vele, 

vaak bijna verdiepingshoge, ramen zorgen ervoor 

dat uw appartement heerlijk licht is en u vrij naar 

buiten kunt kijken. De woonkamer heeft een open 

keuken en via de schuifpui loopt u zo het terras op. 

Dit terras ligt op de zuidwesthoek, waardoor u op 

een mooie dag volop geniet van de zon.

• Gebruiksoppervlakte circa 80 m2

• Inpandig terras op de hoek

• Mooie, grote ramen

• 2 slaapkamers

• Badkamer met douche en wastafel

• Grote berging, ook voor de wasmachine en droger

• Inclusief sanitair en tegelwerk

• Vloerverwarming en -koeling

•  Toegewezen berging en parkeerplaats  

op begane grond

• Eigen set zonnepanelen

Opties 
• Ligbad bijplaatsen in de badkamer

dille 3 

bouwnummers 28 en 31

dille 2 

bouwnummers 27, 30 en 33

tweede verdieping

eerste verdieping

begane grond

26

27

28

29

30

31

32

33

NOORD

tweede verdieping

eerste verdieping

begane grond

26

27

28

29

30

31

32

33

NOORD

Ga voor meer info naar www.wonenindesmaaktuin.nl/verkoopdocumentatieGa voor meer info naar www.wonenindesmaaktuin.nl/verkoopdocumentatie
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NOTARIS

Als voldaan is aan de opschortende voorwaarden en nadat de notaris de 

hypotheek stukken van uw adviseur of bank heeft ontvangen, dan krijgt u een 

uitnodiging om op kantoor de hypotheekakte en het koopcontract voor de 

grond te tekenen. 

BOUW

U ontvangt van ons bericht als de bouw start. Uiteraard houden wij u tijdens 

de bouw op de hoogte van de bouwfases en de vorderingen. Als het kan, 

nodigen we u uit om uw woning tijdens de bouw te komen bekijken.

VEEL WOONPLEZIER

Uw woning is klaar en wordt opgeleverd. U krijgt de sleutel en kunt de 

verhuizing gaan plannen en uw woning geheel naar wens inrichten.

VanWonen wenst u enorm veel woonplezier!

De zoektocht naar een nieuwe woning is superleuk en ook 

best spannend. Heeft u eerder een vergelijkbaar traject 

gevolgd? Dan weet u wat u te wachten staat. Wordt dit 

de eerste keer? Dan breekt er een periode aan van keuzes 

maken en beslissingen nemen. Geen zorgen, VanWonen, 

de makelaar en het bouwteam helpen u tijdens het hele 

proces op weg naar uw nieuwe woning. In een notendop: 

‘Wat komt er bij kijken?’.

DE KOPERSBEGELEIDER

Gefeliciteerd, u heeft een nieuwe woning gekocht! U maakt 

kennis met de kopersbegeleider die u gedurende het vervolgproces 

verder begeleidt. De kopersbegeleider neemt alles met u door over 

de keuzes die u maakt en hoe het traject verder gaat verlopen.

NAAR DE SHOWROOM

Dit is een van de leukste fases. Hier geeft u uw nieuwe woning 

de stijl en sfeer die bij u passen. U bezoekt een of meerdere 

showrooms voor een keuken, het sanitair en de tegels. U bespreekt 

de verschillende mogelijkheden en na het maken van de keuzes 

ontvangt u een offerte via de showroom en de aannemer. 

Van kopen naar wonen

De route naar uw 
nieuwe woning

BELOFTE 3: GEEN KOPERS MAAR KLANTEN

We hebben geen kopers, maar klanten! Wij geloven in de 

kracht van aandacht en participatie. Onze werkwijze en 

dienstverlening zijn er volledig op gericht om klanten blijvend 

tevreden te houden, zowel over de plek waar ze wonen als 

het proces rondom de aankoop van hun huis. Dus ook na 

de sleuteloverdracht blijven wij de relatie met onze klanten 

onderhouden. Zo bouwen we aan langdurige relaties.

BELOFTE 4: VAN A TOT Z BETROKKEN

Het team van VanWonen is nauw betrokken bij de ont

wikkeling, verkoop en realisatie. We worden ondersteund 

door zogenaamde comakers. In alle gevallen is en blijft 

VanWonen betrokken en kunt u voor vragen contact 

opnemen met ons. De betrokken contactpersoon vindt u 

terug in de nieuwsbrieven die u van VanWonen ontvangt.

BELOFTE 1: ALTIJD WELKOM

Dat is het gevoel dat wij iedereen willen geven tijdens elk  

contactmoment. Of u nu een huis koopt, in de buurt woont 

of met ons samenwerkt, VanWonen heet u van harte 

welkom.

BELOFTE 2: ONTWIKKELEN VAN BINNENUIT

Wij denken vanuit de wensen van onze klanten. Dat doen 

we door woningen te ontwikkelen waarvan het ontwerp 

van binnenuit is bedacht. Vaak nemen we belangstellenden 

mee in het ontwikkelproces, soms gaan we zelf aan de 

slag. Altijd toetsen wij onze ideeën over het type woning, 

de indeling en afwerking bij onze klanten. Zo creëren wij 

samen een huis dat voelt als thuis.

VanWonen  
in 4 beloften
Wij houden ons aan vier beloften en die beloften doen wij aan 

iedereen: mensen die een huis kopen, gemeentelijke stakeholders, 

leveranciers, omwonenden en medewerkers. De 4 beloften zijn 

de pijlers onder onze dienstverlening en vormen de basis voor 

alles wat VanWonen doet. Ze typeren onze cultuur en mentaliteit 

en ze zijn richtinggevend voor de manier waarop we werken. 

Daarnaast zijn de 4 beloften een inspiratiebron voor vernieuwing.

VERKOOPMANAGER BIJ VANWONEN

“Als grootste vastgoedontwikkelaar van NoordOost Nederland 

richten wij ons op de gezondste generatie. Met hoofd, hart en 

passie creëren wij leefomgevingen waar u zich gelukkig én thuis 

voelt. De natuur staat altijd centraal. Want in een natuurlijke 

omgeving kunnen kinderen lekker spelen en vinden ook dieren een 

fijn thuis. Ik ben blij met de manier waarop de gemeente Barneveld 

en VanWonen elkaar gevonden hebben in hun gezamenlijke 

ambities. Dan kom je samen tot een optimum en daar geniet u 

straks van als bewoner.” 

Hans Berghege
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Van offerte tot installatie en alles wat daar tussen gebeurt. Wanneer u voor 

Satink kiest dan kunt u uitgaan van een 100% tevredenheidsgarantie.

PERSOONLIJK ADVIES

Met ruim 30 jaar ervaring weten wij dat een keuken belangrijk is voor 

mensen, het is een rustpunt in huis. Een keuken moet een plek zijn waar u 

goed kunt koken, maar waar het ook gezellig is. Onze ervaren vakkundige 

keukenadviseurs houden daar rekening mee en nemen ruim de tijd voor een 

persoonlijk gesprek waarin alle facetten aan bod komen. U bent van harte 

welkom in onze showroom op de Huub van Doornestraat 4 in Zwolle.

Satink Keukens

Huub van Doornestraat 4, 8013 NR Zwolle

telefoon: 038 – 454 29 75

www.satinkzwolle.nl

Een gezellige woonkeuken met in het midden een grote 

tafel waar familie en vrienden kunnen aanschuiven om samen 

te eten of een strakke design keuken met een kookeiland. 

Satink Keukens heeft het allemaal in huis.

STAP IN ONZE BELEVINGSWERELD

In onze showroom van maar liefst 4.000 m2 komt alles van 

Satink Keukens samen. U beleeft bij binnenkomst meteen de 

vakkundigheid van onze mensen en u ontdekt ons fantastische 

keukenaanbod in detail en voor elke prijsklasse. Neemt u gerust 

de tijd om in onze showroom rond te lopen. Materialen te voelen. 

Alle mogelijkheden op het gebied van keukenapparatuur te 

ontdekken. De verschillende keukenstijlen te ervaren. En geniet 

ondertussen van een kopje koffie op ons gezellige Koffieplein.

ONZE VAKMENSEN STAAN VOOR U KLAAR

Het motto is bij Satink altijd geweest: “Satink doet gewoon 

beter zijn best”, dat was en is nog steeds de grondslag. Er moet 

vertrouwen zijn om over te gaan tot de aankoop van een duurzaam 

product. Boven alles staat dat de klant de producten vindt die 

aansluiten bij zijn of haar wensen, met een goede prijs/kwaliteit 

verhouding, maar ook met de juiste afwerking van begin tot eind. 

Vind uw 
droomkeuken 

bij Satink Keukens

Uw ontspanmoment
begint bij Qoqon
De woningen van De Smaaktuin worden opgeleverd 

met sanitair en tegelwerk. Zo kunt u direct na de 

sleuteloverdracht genieten van uw badkamer en 

toilet(ten).

Qoqon keuken & badkamer studio voorziet de woningen van 

tegelwerk en sanitair van hoogwaardige kwaliteit. Van het 

sanitair van onder andere Villeroy & Boch, HansGrohe en 

Wisa kunt u jarenlang zorgeloos genieten. Er is gekozen 

voor tijdloos en modern sanitair en tegelwerk in rustige 

tinten, zodat het een goede basis vormt voor elke woonstijl. 

Wat er exact in de woningen voorzien is, leest u in de 

sanitairbrochure van Qoqon keuken & badkamer studio.

Uiteraard is het mogelijk om van de standaard af te wijken 

en de badkamer volledig naar eigen smaak in te richten. 

Koopt u een woning in de Smaaktuin, dan nodigen wij u 

graag uit in onze studio in Amersfoort waar wij u meenemen 

in de mogelijkheden. Met behulp van de maatvoeringen van 

de woning kunnen wij samen met u het maximale uit uw 

sanitaire ruimtes halen. Naast praktische tips bieden onze 

adviseurs uiteraard ook stijladvies. Zo kunt u de toiletruimte 

en badkamer helemaal aan laten sluiten 

op uw woonwens.

Laat je inspireren
op qoqon.nl!



Midden Nederland Makelaars

Kampstraat 32, 3771 AV Barneveld

(0342) 42 34 00

www.mnm.nl
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COPYRIGHT  Het copyright van de inhoud van dit document berust 
bij VanWonen. Niets uit dit document mag worden gekopieerd, ver
spreid, in enig tekst systeem ingevoerd of anderszins vermenigvuldigd 
of openbaar gemaakt worden, zonder schriftelijke toestemming van 
VanWonen.

VOORBEHOUD  De perspectieftekeningen en plattegronden in deze brochure geven een impressie. Het is met 
recht een ‘artist impression’ waarin de illustrator zich soms wat artistieke vrijheden gunt. De inrichting van de 
openbare ruimte en de plattegronden is naar de fantasie van de illustrator ingevuld. Ondanks alle zorgvuldigheid 
die we hebben nagestreefd, kunnen aan deze tekeningen geen rechten worden ontleend. Deze brochure maakt 
geen onderdeel uit van de contractstukken, er kunnen geen rechten aan deze brochure worden ontleend.

VanWonen 

Willemsvaart 21, 8019 AB Zwolle 

(038) 303 36 00

www.vanwonen.com

Hans Berghege

Verkoopmanager

hansberghege@vanwonen.com

Midden Nederland Makelaars: Van links naar rechts: Everhard Hazeleger, Arie Harthoorn, Barbara van Ee, Hèrald van Ark en Andries Mulderij

ARX Architecten

Rozenstraat 16, 7255 XT Hengelo

www.arxonline.nl

Van Campen Bouwgroep B.V. 

Doctor Grashuisstraat 2830, 7021 CL Zelhem 

(0314) 622 882

www.vancampenbouwgroep.nl

Bij de verkoop van de 52 woningen en 8 appartementen 

in de Smaaktuin is het enthousiaste verkoopteam van 

Midden Nederland Makelaars betrokken. De medewerkers 

staan u graag te woord en kunnen u veel informatie 

verschaffen over het wonen in Barneveld in het algemeen 

en Bloemendal  de Smaaktuin in het bijzonder.
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